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EDITORIAL

Caros leitores,  

Como já terão repara-
do, o nosso jornal surge 
a partir de hoje nas ban-
cas e nas moradas dos 
assinantes com altera-
ções. 

Vamos passar a ter 
uma página de refle-
xão assinada por mim 
e cada edição passará 
a ter no interior, mais 
propriamente nesta 
página 2, a chamada 

FELIZ 2023 COM 
A ONDA VIVA!

de atenção para os prin-
cipais assuntos de cada 
número. A Rádio Onda 
Viva S.A. é detentora do 
nosso jornal e da Onda 
Viva 96.1, como terão já 
verificado, sendo dois ór-
gãos de comunicação que 
se completam através do 
audio e da escrita.

Ficamos por isso gratos 
a quem nos sintoniza e a 
quem nos lê. 

Esperamos em breve 
ter mais novidades, no-

meadamente a nível 
radiofónico com nova 
grelha a partir de feve-
reiro. 

Aproveito a oportu-
nidade para desejar a 
todos um ótimo ano de 
2023, cheio de momen-
tos felizes na nossa com-
panhia! 

O diretor, 

José Gomes Alves
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MUNICÍPIOEM FOCO

O aumento, na Póvoa de 
Varzim, de 2.7% na tari-
fa da água, saneamento e 
resíduos - em vigor desde 
o início deste mês - susci-
tou também o protesto do 
PCP e do BE, depois do 
PS ter feito o mesmo, mas 
nesse caso na vereação, 
expressando o voto con-
tra a proposta da maioria 
PSD. 

Ora, a Comissão Conce-
lhia do Partido Comunista 
Português emitiu um co-
municado para transmitir 
a “preocupação” com a 
medida que representará 
“mais um acréscimo na de-
gradação das condições de 
vida dos poveiros e das pe-
quenas e médias empresas 
do concelho”, isto  “num 
momento em que o custo 
de vida aumenta sucessi-
vamente”. Os comunistas 
dizem que, pelo contrá-
rio, até há condições para 

reduzir o preço da fatura, 
como ficou comprovado 
aquando da discussão, na 
assembleia municipal, do 
orçamento para este ano. 
Aliás, o PCP diz que, nes-
sa sessão, o presidente da 
Câmara “não se referiu a 
este aumento” (...) quando 
deveria ter colocado essa 

AUMENTO DO PREÇO DA ÁGUA GERA CRÍTICAS DO 
PARTIDO COMUNISTA E DO BLOCO DE ESQUERDA

gia e Geologia”, o BE diz 
que na Póvoa de Varzim 
“existem 6257 agregados 
beneficiários da tarifa so-
cial de energia e 544 da 
tarifa social de gás na-
tural”, desafiando que “é 
hora da aplicação da tarifa 
social da água automática 
e assim acompanhar a ta-
rifa social de energia”. Na 
mesma tomada pública de 
posição, o BE considera 
“curioso” que o aumento 
tenha sido anunciado no 
final da mesma reunião 
de câmara, “entre o natal 
e o fim de ano”, em que a 
maioria PSD deu conta 
da obtenção, pelo mu-
nicípio, da “distinção de 
Autarquia Mais Familiar-
mente Responsável”. “De 
que valem as distinções 
em papel, se na prática é 
um executivo insensível à 
crise social e aos que mais 
precisam”, questiona o BE.

possibilidade em cima da 
mesa”. Fê-lo mais tarde, 
no final de uma reunião 
de executivo, explicando 
que o aumento, que já não 
acontecia desde 2009, será 
“residual”:  “51 cêntimos/
mês para [um consumo de ] 
cinco metros cúbicos (m³), 
de 81 cêntimos/mês para 10 

m³ e de 1,15 euros/mês para 
15 m³ de consumo”. O PCP 
diz que “não acompanha” 
a desvalorização do edil à 
dimensão do aumento uma 
vez que Aires Pereira “por 
certo não viverá nem senti-
rá as dificuldades de milha-
res de poveiros”.

Também o Bloco de Es-
querda veio público dizer 
que considera “um agrava-
mento incompreensível do 
preço da água, para todas as 
famílias, empresas, associa-
ções e mesmo instituições 
sociais, em que cada cênti-
mo a mais nas suas despe-
sas, conta”. Os bloquistas 
vincam que “muitas famí-
lias” estão em “situação de 
carência económica, agra-
vada pela crise inflacioná-
ria” e com “dificuldades em 
cumprir o pagamento das 
despesas fixas”.  Socorren-
do-se de “dados recentes 
da Direção Geral de Ener-
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7 RECOLHAS DE SANGUE EM JANEIRO PARA COMEÇAR 2023
Este é um mês de gran-

de atividade para a Asso-
ciação Humanitária de 
Dadores de Sangue da 
Póvoa de Varzim. 

A primeira recolha 
do novo ano sucedeu 

no passado dia 2, a segun-
da ocorreu no domingo 
transato em Aguçadoura e 
ontem, dia 11, realizou-se 
mais uma sessão na cida-
de, mas janeiro traz ainda 
mais 4 ações semelhantes. 

Mais duas freguesias serão 
visitadas em breve, nos úl-
timos domingos deste mês: 
Aver-o-Mar no dia 22 e 
Amorim no dia 29, am-
bas entre as 9h e as 12h30. 
Quem preferir contribuir 

durante a semana e à tarde, 
das 14h às 19h, pode fazê-
-lo nos próximos dias 19 e 
24 de Janeiro, neste caso na 
sede localizada junto à Pra-
ça do Almada. 

A entidade liderada por 

Vítor Correia apela ao es-
pírito solidário e de parti-
lha de toda a comunidade 
para um simples gesto, 
a dádiva de sangue, que 
pode ajudar a salvar uma 
vida.
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VICE-PRESIDENTE LUÍS DIAMANTINO 
RECUPERA DE PROBLEMA DE SAÚDE

O vice-presidente da Câ-
mara da Póvoa de Varzim 
está por esta altura a recu-
perar de um problema vas-
cular sofrido no final do ano 
passado. Luís Diamantino 
foi na altura internado no 
Hospital Pedro Hispano, em 
Matosinhos, mas entretanto 
foi transferido para o Hos-
pital da Prelada, no Porto. O 
objetivo é prosseguir nessa 
unidade de saúde os trata-
mentos de fisioterapia num 
membro inferior. O líder do 
PSD local vem apresentado 
sinais evidentes de recupe-
ração, mas a ausência do res-
ponsável pelos pelouros da 
Educação, Cultura, Despor-
to e Tempos Livres obrigou a 
autarquia a efetuar algumas 
reformulações temporárias 
na vereação. 

Essa mesma situação foi 
revelada pelo edil Aires Pe-
reira no final da primeira 
reunião do executivo no 
novo ano: “O professor Luís 
Diamantino está numa si-
tuação de convalescença, 
está a recuperar. Esperemos 
que recupere o mais depres-
sa possível. Ele continua a 
ser o vice-presidente da Câ-
mara Municipal e a ter as 
mesmas competências que 
tinha. No entanto, aqui den-
tro dividimos as responsabi-
lidades. A vereadora Andrea 
Silva ficou com a área da 
Educação e o vereador Mar-
co Barbosa ficou com a parte 
do desporto. No meu caso 
fiquei com os assuntos da 
cultura e outras matérias em 

OUTRAS DECISÕES 

Nesta reunião, realizada 
ao final da tarde da passa-
da terça-feira, foi também 
aprovado o Contrato Inte-
radministrativo de Delega-
ção de Competências que 
confere aos diretores dos 
agrupamentos das escolas as 
responsabilidades de admi-
nistração e gestão dos res-
petivos estabelecimentos de 
ensino, nomeadamente nas 
áreas pedagógica, cultural, 
administrativa, financeira e 
patrimonial. 

Aires Pereira revelou ain-
da que a LIPOR comunicou 
ao município um aumento 
de 2,7% nos valores cobra-
dos à autarquia pelo trata-
mento de resíduos e pela 
prestação de serviços, o que 
se deve traduzir num agra-
vamento estimado dos cus-
tos orçamentais na ordem 
dos 63 mil euros. 

Finalmente, foi aprovada 
a minuta de protocolo, a ser 
assinado no próximo dia 
20, para a instalação e fun-
cionamento de um ‘Espaço 
Empresa’ no Centro Empre-
sarial. Será mais um serviço 
destinado a apoiar a criação 
e gestão dos negócios, numa 
lógica de atendimento per-
sonalizado e de ponto úni-
co de contacto. O projeto 
avança em articulação com 
a Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo 
de Portugal e a Agência para 
a Modernização Adminis-
trativa.

que ele tinha competências. 
Agora, fazemos votos para 
que ele volte muito em breve 
ao nosso meio pois faz-nos 
muita falta, até pela sua ale-
gria e pela forma como está 
sempre presente”. 

Os vereadores socialis-
tas também aproveitaram 
o momento para desejar 
pronta recuperação a Luís 
Diamantino: “Gostávamos 
de desejar as melhoras ao 
nosso colega na vereação e 
líder do PSD Póvoa. Temos a 
informação que está a recu-
perar bem e apraz-nos saber 
disso, embora seja uma me-
lhoria lenta dada a situação 
em causa. Esperemos que 
regresse à vereação o mais 
brevemente possível e nas 
melhores condições”, referiu 
o porta-voz João Trocado. 

PÓVOA RECEBE 
COMPETÊNCIAS 
NA ÁREA SOCIAL 
EM ABRIL

Foi aprovada prorrogação 
da adesão da Póvoa de Var-

zim relativa à transferência 
de competências no domí-
nio da ação social para 3 
de abril. Tal resultou de um 
acordo entre a Associação 
Nacional de Municípios e o 
Estado Central no final do 
ano passado. Com a efetiva-
ção da mesma, passam para 
a responsabilidade local os 
encargos com a contratação 
de novos colaboradores para 
dar respostas às necessida-
des inerentes à transferên-
cia, assim como o Serviço de 
Atendimento e Acompanha-
mento Social e a respetiva 
gestão dos processos.

 “O Governo foi mais sen-
sível aos argumentos dos 
municípios, até pela expe-
riência do mau funciona-
mento das transferências 
anteriores. Houve uma cor-
reção das verbas a transferir, 
o que criou melhores con-
dições. Este adiamento per-
mite a contratação de mais 
6 pessoas para ajudar a gerir 
cerca de 400 processos que 
serão transferidos. Entre-
tanto, também já avançamos 

com a formação dos nossos 
técnicos sobre o sistema 
informático da Segurança 
Social para lidar com esses 
processos. Só para apoio se-
rão transferidos 75 mil euros 
e o valor inicial era de cer-
ca de 30 mil euros. Recordo 
que o município já tem dis-
ponibilizado todos os anos 
150 mil euros para o Fundo 
Local de Emergência Social, 
já sem contar com os 100 
mil euros de apoio à renda. 
Com o reforço da verba, es-
taremos mais confortáveis 
para assumir esta responsa-
bilidade, embora sem saber 
muito bem o que nos será 
colocado à medida que de-
senvolveremos esta compe-
tência. No fim do ano direi 
se o dinheiro que vai ser 
transferido será suficiente.”

A passagem destas novas 
competências para a autar-
quia poveira mereceu a total 
concordância dos dois ve-
readores do Partido Socia-
lista. O porta-voz João Tro-
cado entende que “um órgão 
de administração local tem 
mais condições e maior pro-
ximidade junto das pessoas, 
dado que as conhece e pode 
criar uma melhor relação 
com elas, acompanhando a 
respetiva situação. Quanto 
mais descentralizado estiver 
este tipo de serviços, mais 
eficaz será. Finalmente te-
mos a concretização de uma 
aspiração. É bom irmos reu-
nindo mais competências 
que possam melhorar a vida 
em comunidade.”
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TELMA MADEIRA NOS 
EUA A VIVER SONHO 
NO MISS UNIVERSO

Telma Madeira está por 
esta altura nos Estados 
Unidos da América. A 
jovem poveira está a par-
ticipar na 71ª edição do 
Miss Universo, o maior 
concurso mundial de be-
leza feminina. Telma Ma-
deira representa Portugal 
nesse evento que decor-
re em Nova Orleães até 
ao final desta semana. A 
modelo de 23 anos tem 
acumulado experiência 
em diversos concursos de 
beleza nacionais e interna-
cionais e sonha agora com 
uma nova consagração no 
estrangeiro. A Miss Uni-
verso Portugal está neste 
momento a concretizar 
um objetivo pelo qual co-
meçou a lutar em 2015 e 

BOLETIM CULTURAL DÁ MAIS UMA 
“CATIVANTE AULA DE HISTÓRIA”

O Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho encheu 
para a muito esperada 
apresentação do nº 54 do 
Póvoa de Varzim - Boletim 
Cultural. Desta feita são 
destacados os “250 anos da 
Igreja da Lapa”, com a pu-
blicação de vários artigos 
relativos à comemoração 
dessa efeméride, cujas ati-
vidades se realizaram entre 
fevereiro de 2019 e setem-
bro de 2022. Além disso, 
a obra inclui uma secção 
intitulada Outros Temas, 
terminando com a habi-
tual Vária, sobre aconteci-
mentos que tiveram lugar 
no presente ano. Destacar 
a abordagem dos 130 anos 
do naufrágio de 27 de fe-

Bessa-Luís e de Alexandre 
Pinheiro Torres.

Devido à pandemia, o 
Póvoa de Varzim – Boletim 
Cultural esteve dois anos 
sem ser apresentado numa 
sessão pública, mas o regres-
so ao contacto com os leito-
res foi registado com muita 
satisfação pela diretora. No 
evento realizado no passado 
dia 29 de dezembro, Con-
ceição Nogueira agradeceu 
a generosa participação de 
quem colaborou com textos 
para este novo número.

Dezena de livros foram 
já vendidos no lançamento, 
mas o boletim pode agora 
ser adquirido nos postos 
de venda municipais (Bi-
blioteca, Diana Bar, Museu, 

Arquivo e Turismo) por 
17€ para assinantes e por 
20€ para não-assinantes. 
Um dos autores presentes 
na obra é Aires Pereira, 
presidente da Câmara da 
Póvoa, que destacou a ri-
queza histórica de mais 
uma edição que acaba por 
ser uma “cativante aula de 
história”. O edil fez tam-
bém questão de agrade-
cer a Conceição Nogueira 
pela “dedicação e o cari-
nho inexcedíveis, que alia 
à competência com que 
dirige o nosso Boletim 
Cultural, contribuindo 
assim para que ele seja 
grande entre os seus con-
géneres, nacionais e inter-
nacionais”. 

não esconde a felicidade 
pela oportunidade de re-
presentar o nosso país e a 
cidade da Póvoa de Varzim.

Telma Madeira foi a esco-
lha da entidade que detém 
a franquia Miss Universo 
em Portugal e que repre-
senta competições como o 
Miss Earth e o Miss Queen, 
palcos em que a poveira 
também brilhou. Uma en-
trevista preliminar e dois 
desfiles,   um em fato de 
banho e outro em vestido 
de gala, fazem parte do ca-
minho que tem de trilhar 
para aceder à grande final. 
O combate ao bullying é a 
causa que abraça, defen-
dendo questões como a 
saúde mental e a educa-
ção no seu projeto social. 

vereiro de 1892, que esteve 
na origem da criação do 
Instituto de Socorros a Náu-
fragos; dos 130 anos do nas-
cimento de Viriato Barbosa; 

dos 130 anos da fundação 
do Colégio das Doroteias; 
dos 150 anos do nascimento 
de Delfim Martins Flores; e 
dos centenários de Agustina 
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HOSPITAL DA PÓVOA REGISTOU 
1378 NASCIMENTOS EM 2022

O Hospital da Póvoa de 
Varzim registou em 2022 
uma diminuição do nú-
mero de partos em com-
paração com 2021. No 
ano passado realizaram-
-se 1368 partos, menos 
102 que há dois anos, mas 
mesmo assim mais do que 
os 1324 partos registados 
em 2020. Esta ligeira des-
cida acaba por interrom-
per uma subida que se 
verificava desde 2014, mas 
mesmo assim são números 
que evidenciam a capaci-
dade do Serviço de Obste-
trícia. Em 2022 nasceram 
mais 114 rapazes do que 
raparigas, concretamente 
746 meninos e 632 meni-
nas, ou seja 1378 crianças. 
A tendência para o lado 
masculino notou-se no 
nascimento do Orlando 
Afonso, o Bebé Natal, mas 
talvez possa ser contraria-
da neste novo ano dado 
que a pequena Leonor foi 
a primeira bebé a nascer 

em 2023. A menina veio ao 
mundo quando passavam 
oito minutos das quatro da 
manhã do dia 1 e veio ao 

DIANA-BAR ACOLHEU O FECHO DO ENCONTRO PELA PAZ
O Encontro pela Paz 

concluiu a 22ª edição no 
passado sábado. Sob o 
tema “Vamos dizer sim à 
Paz”, o evento arrancara 
a 7 de dezembro e termi-
nou a 7 de janeiro. De-
pois do cancelamento da 
cerimónia prevista para 
o primeiro domingo do 
ano, Dia Mundial da Paz, 

o Diana-Bar acolheu a ha-
bitual sessão de encerra-
mento noturna. O evento 
teve atuações do coro In-
fantoJuvenil da Paróquia de 
Beiriz, do grupo Dancebox 
e da “Dupla Maravilha”, 
além da entrega de diplo-
mas aos participantes feita 
pelo coordenador do proje-
to, Mário Ferraz.

mundo com 3 quilos e 500 
gramas e 50 centímetros de 
comprimento, sendo a se-
gunda filha de Olinda Rosa 

e Pedro Miguel, um casal de 
Vila do Conde que há qua-
tro anos também tinha vis-
to nascer o primeiro filho 
no Serviço de Obstetrícia. 

O Centro Hospitalar sa-
lienta que os bebés que nas-
ceram na Póvoa de Varzim 
em 2022 vieram de todo 
país, destacando que a uni-
dade de saúde continua, 
“com toda a excelência, a 
atrair casais grávidos com 
área de residência fixada 
por todo o território nacio-
nal”. Como seria de esperar, 
o distrito do Porto conti-
nua a liderar, em termos 
de proveniência geográfica 
dos pais dos bebés, com 909 
partos. No entanto dado 
o reconhecimento pelas 
“boas práticas” que são “o 
grande alicerce” da mater-
nidade poveira, é destacado 
o elevado número de “mu-
lheres / casais grávidos pro-
venientes dos distritos de 
Aveiro, Beja, Braga, Bragan-
ça, Castelo Branco, Coim-

Pub

bra, Évora, Faro, Guarda, 
Leiria, Lisboa, Portalegre, 
Santarém, Setúbal, Via-
na do Castelo, Viseu e 
Vila Real e ainda do ar-
quipélago dos Açores”.

BOAS-VINDAS A 
JOVENS MÉDICOS

Mais de duas dezenas 
de jovens médicos rece-
beram as boas-vindas do 
Centro Hospitalar da Pó-
voa de Varzim / Vila do 
Conde onde vão fazer um 
período de “Internato”. O 
acolhimento dos 16 pro-
fissionais em formação 
geral e nove das especia-
lidades de Cirurgia, Me-
dicina Interna, Pediatria, 
Obstetrícia e Ortopedia, 
foi feito numa sessão no 
início deste ano com a 
participação do diretor 
clínico, Joaquim Monteiro 
e de Maria José Dinis que, 
recentemente, passou a di-
rigir o Internato Médico.
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O novo ano começou 
com prejuízos avultados 
para alguns horticultores 
da Póvoa de Varzim. Vá-
rios terrenos agrícolas e 
estufas no concelho foram 
afetados pelo mau tempo 
do último fim de semana. 
A prolongada chuva inten-
sa e o vento forte destruí-
ram diversas plantações e 
estruturas em diferentes 
freguesias, sobretudo na 
Estela e em Terroso, mas 
também em Aguçadoura 
e Navais, entre outras afe-
tadas por inundações em 
ruas.

O presidente da Hor-
pozim, que representa 
centenas de produtores na 
região, deu conta da onda 
de estragos existente. Es-
tufas destruídas, plásticos 
arrancados e campos ala-
gados são alguns dos si-
nais visíveis dos danos que 
deitaram por terra grande 
parte da atual produção. 
No caso da Estela, “o Rio 
Alto galgou as margens 
e levou o ganha pão de 
muita gente”, revelou Ma-
nuel António Silva, que 
justifica ainda o sucedido 
em Terroso como “um fe-
nómeno extremo de vento 
que deixou um rasto de 

destruição”. 
Há explorações que tive-

ram perda total da produ-
ção por causa da chuva em 
excesso, estimando-se que 
cerca de 20 hectares de cul-
tivo foram afetados. Um dos 
mais prejudicados foi Ilídio 
Ribeiro, cujo campo junto 
ao Rio Alto ficou alagado e 
deixou tudo submerso, pro-
vocando milhares de euros 
de prejuízo. Pedro Louren-
ço foi outro horticultor que 
perdeu todas as alfaces que 
contava colher estes dias e 
Lázaro Lima recordou que 
este cenário já tinha ocor-
rido há 10 anos. Os agri-
cultores esperam que sejam 
tomadas medidas para que 
a situação não se repita, 
sendo necessária uma inter-
venção de fundo para a rea-
bilitação das margens. No 
local já estiveram respon-
sáveis da Direção Regional 
da Agricultura e da Agência 
Portuguesa do Ambiente. 
Entretanto, na última ter-
ça-feira decorreu uma reu-
nião na sede da  Associação 
de Horticultores da Póvoa 
de Varzim para recolher 
o máximo de informação 
possível que ajude a Horpo-
zim a pressionar as entida-
des públicas.

AVULTADOS PREJUÍZOS PARA 
OS HORTICULTORES LOCAIS 
APÓS MAU TEMPO DESTRUIDOR

Em Vila do Conde o 
mau tempo também cau-
sou milhares de euros de 
prejuízos. Alguns passadi-
ços de madeira na Reserva 
Ornitológica de Mindelo 
não resistiram à força do 
mar que galgou a duna e 
ao aumento do caudal na 
zona junto à foz da ribei-
ra de Silvares. A autarquia 
vai agora tentar encontrar 
uma solução provisória 
para permitir que se pos-
sa voltar a passar no local 
o mais depressa possível, 
embora seja de recordar 

DESTRUIÇÃO EM MUITOS LUGARES VILACONDENSES
que a Agência Portuguesa 
do Ambiente tem agenda-
da a relocalização dos pas-
sadiços numa intervenção 
que arrancará no início 
deste ano. Outros cursos 
de água, casos dos rios Ave, 
Este e Onda e a ribeira da 
Varziela, também sofreram 
galgamentos que causaram 
diversos danos, nomeada-
mente na rede viária em di-
versas freguesias. Algumas 
reparações já decorrem, 
mas a edilidade alerta que 
estas irão prolongar-se nos 
próximos dias.
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ÓBITOS 

Morreu no passado dia 5 
o arquiteto poveiro Alfre-
do Campos Matos, que foi 
o autor do projeto do Mer-
cado Municipal da Póvoa 
de Varzim e era conside-
rado um dos maiores espe-
cialistas sobre a vida e obra 
de Eça de Queiroz. São da 
sua autoria mais de 40 li-
vros e estudos fundamen-
tais no estudo queirosiano. 
Campos Matos nasceu em 
1928, diplomou-se no Por-

MORREU ALBERTO SAMPAIO DA NÓVOA, JUIZ DO 
SUPREMO TRIBUNAL E MINISTRO DA REPÚBLICA

Faleceu o poveiro Al-
berto Sampaio da Nóvoa, 
que foi juiz conselheiro 
no Supremo Tribunal Ad-
ministrativo (jubilou-se 
em 1997) e ministro da 
República para os Açores 
entre 1997 e 2003. Nasci-
do na Póvoa de Varzim a 4 
de Agosto de 1927, licen-
ciou-se em Direito pela 
Universidade de Coimbra 
em 1949, tendo desempe-
nhado diversas funções na 

magistratura. Morreu no 
passado dia 31 de dezem-
bro aos 95 anos de idade e 
na hora do adeus mereceu 
o apreço de Marcelo Rebelo 
de Sousa: “O Presidente da 
República, tendo tomado 
conhecimento do faleci-
mento do Juiz Conselheiro 
Alberto Manuel Sampaio 
da Nóvoa, apresenta à Fa-
mília, e em particular ao 
Senhor Conselheiro de Es-
tado, Professor Doutor An-

FALECEU ALFREDO CAMPOS MATOS, ARQUITETO 
E ESPECIALISTA NA OBRA DE EÇA DE QUEIROZ

Portugal. A. Campos Matos 
foi colaborador em diversos 
jornais nacionais e locais, 
tendo o funeral decorrido 
em Lisboa. O Município 
da Póvoa de Varzim ime-
diatamente lamentou o fa-
lecimento e apresentou à 
família “a expressão do seu 
mais sentido pesar”, “reco-
nhecendo e agradecendo o 
papel desempenhado no fo-
mento do desenvolvimento 
cultural local”.

to em 1959 (com 19 valores) 
e na década de 60 rumou a 
Lisboa para trabalhar na Di-
reção Geral de Urbanização, 
onde ficou até à reforma em 
1993. Conseguiu a partir daí 
investir mais tempo na sua 
paixão literária. Em 2018 
o seu espólio foi entregue 
à Póvoa de Varzim e à Bi-
blioteca Municipal Rocha 
Peixoto, tendo também nes-
se ano sido homenageado 
pela  Biblioteca Nacional de 

tónio Sampaio da Nóvoa, as 
mais sentidas condolências. 
O Presidente da República 
assinala a longa e presti-
giada carreira de serviço 
público”. Recorde-se que o 
seu filho, António Sampaio 
da Nóvoa, foi candidato 
nas eleições presidenciais 
de 2016 e ambos chegaram 
a participar numa ação de 
campanha na Póvoa de 
Varzim. O funeral decorreu 
em Oeiras. 

Pub
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OCORRÊNCIAS

A PSP deteve um suspei-
to de tentativa de furto no 
interior de uma residência 
na Póvoa de Varzim. A de-
tenção do homem, de 44 
anos de idade, operário da 
construção civil, ocorreu 
às 15h15 do passado dia 
4, na rua Gomes de Amo-
rim.  Foi o proprietário da 
habitação assaltada quem 
entregou o ladrão aos 
agentes do efetivo da Es-
quadra da Póvoa de Var-
zim. Aquele foi apanhado 
pelo dono da casa na posse 
de diversos artigos em co-
bre que se preparava para 
levar da habitação depois 
de ali se ter introduzido 
através do escalamento de 
um muro. A denúncia do 
sucedido foi formalizada 
no departamento policial 
e o detido foi notifi cado 
para comparecer junto das 
Autoridades Judiciárias, 

DONO DE RESIDÊNCIA APANHOU LADRÃO 
EM FLAGRANTE E ENTREGOU-O À PSP

mas não foram reveladas as 
medidas de coação. 

DONO DE CARRO 
APANHOU LADRÃO 
A TENTAR FURTAR 
BENS DO INTERIOR

Um homem que tentou 
furtar bens do interior de 
um carro foi apanhado em 
fl agrante pelo proprietário. 
Tudo aconteceu na noite de 
anteontem, pelas 23h, na 
rua Padre Aurélio Martins 
de Faria, na Póvoa de Var-
zim. A vítima acabou por se 
aperceber do que se passa-
va e manietou o ladrão até 
à chegada dos agentes da 
PSP.  O detido tem 35 anos 
de idade, é vendedor e resi-
dente em Gaia. O suspeito 
quebrou um vidro do au-
tomóvel e tentou subtrair 
diversos componentes que 
estavam no interior, mas o 

vam a decorrer no interior 
do espaço. O indivíduo, um 
desempregado de 35 anos, 
não só não acatou as indica-
ções de cessar com o com-
portamento e abandonar o 
local, como ainda injuriou 
e agrediu os agentes. Estes 
acabaram por imobilizar e 
deter o sujeito.

MORADOR 
EM V.CONDE 
APANHADO 
COM 30 MUNIÇÕES

Um homem de 35 anos de 
idade, residente em Vila do 
Conde, foi detido no Porto 
numa ação de combate ao 
crime de posse de armas 
proibidas. O suspeito foi 
apanhado, às 17h30 do dia 
4, na posse de 30 munições 
no decurso de uma ação de 
prevenção criminal e fi sca-
lização rodoviária que de-

corria no bairro Dr. Nuno 
Pinheiro Torres. O mate-
rial, por estar ilegalmente 
na posse do indivíduo, foi 
apreendido.

PSP DETEVE 
DESEMPREGADO 
COM HEROÍNA 
E COCAÍNA

Elementos da Divisão 
de Investigação Criminal 
fi zeram mais uma apreen-
são de droga em Vila do 
Conde. A PSP revelou que 
um homem de 37 anos 
de idade, desempregado 
e residente no concelho, 
foi detido na rua Antó-
nio Monteiro dos Santos 
ao fi nal da tarde (19h10) 
da passada sexta-feira. Os 
agentes apreenderam dois 
tipos de estupefacientes: 
55 doses de heroína e 46 
doses de cocaína.

R
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furto correu-lhe mal, devi-
do à pronta intervenção do 
cidadão, que depois forma-
lizou a respetiva queixa. O 
suspeito foi notifi cado para 
comparecer junto do tribu-
nal.

DESEMPREGADO 
PROVOCOU 
DESACATOS EM BAR 
E AGREDIU POLÍCIAS

Um homem residente em 
Vila do Conde foi detido 
em Santo Tirso pela práti-
ca dos crimes de injúrias, 
resistência e coação sobre 
polícias. A detenção ocor-
reu na noite de passagem 
de ano por volta das 3h30 
no Largo Coronel Baptista 
Coelho. Uma equipa da PSP 
foi chamada a um estabe-
lecimento de restauração e 
bebidas naquela artéria de-
vido aos desacatos que esta-
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A Câmara da Trofa, 
através dos serviços do 
Canil Municipal, tem em 
marcha uma campanha de 
adoção de cães e gatos. 

“São muitos os animais 
do Canil Municipal da 
Trofa que precisam de 
uma família” é o mote da 
campanha lançada este 
ano. Desde 2015, que a 
autarquia possui uma ini-
ciativa anual de adoção 
responsável, onde já foi 

conseguida a adoção de 
mais de 1800 animais de 
companhia.

A campanha de 2023 
mantem a oferta da vacina 
da raiva, da esterilização/
castração, bem como do 
microchip. Para além disso, 
será ainda entregue a cada 
adotante um saco de ração 
Silverdog, oferecido pelo 
grupo Soja Portugal - SOR-
GAL Pet Food. 

Em 2022 foram adotados 

180 animais e esteriliza-
dos  300 animais, entre os 
quais 110 gatos inseridos 
em colónias CED (Captura, 
Esterilização e Devolução 
ao local).

Os interessados em ado-
tar um animal podem des-
locar-se ao Canil Municipal 
da Trofa e para obter mais 
informações podem utili-
zar o e-mail:  veterinario@
mun-trofa.pt ou o telefone: 
252 428 109.

REGIÃO 

CAMPANHA 2023 DE 
ADOÇÃO DE CÃES E GATOS 
DO CANIL MUNICIPAL DA 
TROFA JÁ ARRANCOU

FRANCISCO ASSIS NO ARRANQUE
DAS CONFERÊNCIAS ACIB

A ACIB, Associação 
Comercial e Industrial de 
Barcelos, vai iniciar um 
ciclo de conferências com 
a presença de personali-
dades relevantes no con-
texto nacional e regional 
e que abrangem um largo 
espectro de conhecimento 
e de atuação. As Confe-
rências ACIB pretendem 
abordar os mais variados 
temas com impacto direto 
nas empresas, nas pessoas 
e na região. 

No lançamento da ini-
ciativa, o convidado de 
honra será Francisco As-
sis, Presidente do Conse-
lho Económico e Social, 
que proferirá uma inter-

venção subordinada ao 
tema “A Situação Económi-
ca Portuguesa e Europeia”. 
O  Almoço-Debate  terá lu-
gar no próximo dia  24 de 
janeiro, das 12h30 às 15h, 
no Hotel Bagoeira, em Bar-
celos.

Estas conferências serão 
periódicas e constituirão 
um fórum permanente de 
conhecimento e debate, tão 
necessário na região. Para 
o presidente da ACIB, João 
Albuquerque, estas confe-
rências “são um ponto de 
inflexão na ausência de um 
local de encontro empresa-
rial onde o conhecimento e 
o  networking  vão confluir. 
Já não se pode pensar no 

futuro sem pontos de en-
contro que ajudem à re-
flexão, à cooperação e ao 
fomento do conhecimento”.

O Conselho Económico 
e Social é um órgão consti-
tucional de consulta e con-
certação social, que tem 
como principais objetivos a 
promoção da participação 
dos agentes económicos e 
sociais nos processos de to-
mada de decisão dos órgãos 
de soberania, no âmbito de 
matérias socioeconómicas, 
sendo, por excelência, o es-
paço de diálogo entre o Go-
verno, os Parceiros Sociais 
e restantes representantes 
da sociedade civil organi-
zada.
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Júlio Melo assumiu o 
comando dos Bombeiros 
Voluntários de Esposende 
no final de uma cerimónia, 
no passado domingo, que 
serviu para a Associação 
Humanitária assinalar os 
132 anos de existência. O 
novo líder do corpo ativo 
era adjunto do comando 
desde 2016 e é o atual coor-
denador do Gabinete Mu-
nicipal de Proteção Civil, 
tendo já exercido tarefas no 
Comando Distrital de Ope-
rações e Socorro de Braga. 
Júlio Melo, com 46 anos de 
idade, é licenciado em Se-
gurança Comunitária e tem 
várias pós-graduações, sen-
do formador na Escola Na-
cional de Bombeiros. Natu-
ral da Apúlia, foi admitido 
nos bombeiros a 7 de mar-
ço de 1995 como aspirante 
e desde aí fez uma carreira 
sempre a subir.

Além da tomada de posse 
do novo comandante, que 
sucede a Juvenal Campos, 

NOVO COMANDANTE TOMOU POSSE NO 
ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS DE ESPOSENDE

bombeiros numa sociedade 
em permanente mudança”.

Em destaque esteve o 
edil Benjamim Pereira ao 
ser agraciado pelos Bom-
beiros de Esposende com 
a Medalha de Mérito e Be-
nemerência – Grau Ouro, 
pelos serviços de excecio-
nal relevância prestados e 
pelo respeito para com os 
valores da associação. O 
autarca mostrou-se honra-

do e agradeceu a distinção 
que classificou como “um 
sinal de reconhecimento à 
boa gestão do dinheiro pú-
blico, numa época em que 
essa ação é tão escrutinada 
e, quantas vezes, contesta-
da. Apesar de me ter sido 
atribuída, esta medalha é de 
todos os esposendenses”.

A homenagem inseri-
da nas cerimónias do 132º 
aniversário da entidade 
compreendeu também a 
imposição da Medalha de 
Mérito Municipal ao an-
tigo comandante Juvenal 
Campos, distinção que não 
foi entregue por ocasião do 
Dia da Cidade, em Agosto, 
por impossibilidade do ho-
menageado. 

Está levantada a polé-
mica em Esposende entre 
o PSD e o PS, que viu o  
único eleito no executi-
vo pedir ao presidente da 
autarquia, Benjamim Pe-
reira, para “passar à con-
dição de independente, 
deixando de representar 
o Partido Socialista”. Luís 
Peixoto diz que assim dei-
xa de estar ”comprometido 
com tomadas de posição 
da concelhia” socialista e 
o contrário também é ver-
dadeiro, mas permanece 
no cargo de vereador para 
continuar “como até ago-
ra, com espírito de missão, 
escrutinando as decisões 
do atual executivo cama-
rário com a ponderação e 

VEREADOR DO PS PASSA A INDEPENDENTE EM ESPOSENDE
generosas ofertas do PSD 
e do presidente da Câmara, 
para se juntarem a eles”. O 
PS refere que o afastamen-
to do vereador “foi apenas 
a formalização de uma si-
tuação de facto, que existia 
praticamente logo após que 
tomou posse, em que virou 
costas ao Partido e foi sedu-
zido pela política do PSD e 
do presidente da Câmara, 
com cujas posições passou 
a alinhar em quase todas as 
votações, contrariando as 
posições históricas do PS 
em Esposende e as próprias 
posições anteriores”.

A candidatura de Luís 
Peixoto foi, admite o PS, 
“claramente um erro de 
escolha, o que aliás foi si-

nalizado logo nas eleições, 
com o resultado eleitoral 
alcançado na União de Fre-
guesias [Apúlia / Fão] de 
onde é oriundo, e de onde 
vinha de uma sucessão de 
mandatos como presidente 
da Junta”. Em contra-ata-
que, os socialistas dizem 
que o PSD está a procurar 
“desviar as atenções do seu 
partido onde, aí sim, existe 
uma verdadeira luta inter-
na pela próxima liderança 
partidária, um verdadeiro 
‘saco de gatos’”.

Recorde-se que, nas últi-
mas eleições autárquicas, o 
PSD elegeu seis vereadores 
e o PS apenas um, Luís Pei-
xoto, que agora passa a ser 
independente. 

a racionalidade que o cargo 
impõe”. 

Ora, o PSD de Esposende 
não deixou fugir a oportu-
nidade para dar uma bicada 
na oposição e, em comuni-
cado, escreve que o mesmo 
– a descolagem de eleitos 

do PS pelo qual foram elei-
tos – “não surpreende” e 
já aconteceu também na 
assembleia municipal“. “Fi-
cou com isto claro que até 
os socialistas de Esposen-
de consideram a liderança 
do seu partido fraca, sem 
rumo e sem princípios éti-
cos”, lê-se no documento 
“laranja”. 

Também em comunica-
do, a concelhia socialista de 
Esposende acusa a comis-
são local do PSD de andar 
”nervosa com o êxito da 
ação política do PS” e rei-
tera que “vai continuar a 
fazer o seu trabalho, como 
até aqui, e quem está à fren-
te do partido não se vende, 
não se deixa seduzir pelas 

mantendo-se Carlos Alves 
como segundo comandan-
te, a festa de aniversário dos 
Bombeiros de Esposende 
durou quase todo o dia. Co-
meçou de manhã com a for-
matura e hastear das ban-
deiras, uma Missa na Igreja 
Matriz, uma romagem aos 
cemitérios de Esposende e 
Belinho e uma apresenta-
ção à Câmara Municipal. 
À tarde prosseguiu com 

a receção às autoridades, 
entrega de condecorações, 
bênção de uma viatura e da 
infraestrutura da Equipa 
Permanente de Intervenção, 
encerrando com a sessão 
solene de tomada de posse 
de Júlio Melo. O novo co-
mandante garantiu que vai 
continuar a “dar importân-
cia à formação dos bombei-
ros” e realçou o “importante 
papel desempenhado pelos 
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VILA DO CONDE

BOMBEIROS 
‘DERAM’ 20 VOLTAS 
AO MUNDO 

A distância que os veí-
culos dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila do Con-
de fizeram em todo o ano 
passado, mais de 770 mil 
quilómetros (em rigor 773 
mil e 343), dava para ir à 
lua (384 mil e 400 quiló-
metros) e voltar e ainda 
sobrava. Ou, se preferir, 
foram quase 20 voltas ao 
mundo (uma é de apro-
ximadamente 40 mil km). 

No balanço divulgado ao 
trabalho de 2022, a corpora-
ção acrescenta que fez 6796 
emergências pré-hospita-
lar, em média mais de 18 
por dia; fez o transporte de 
21756  doentes não urgen-
tes – quase 60 diários – e foi 
chamada para 232 acidentes 
rodoviários, 96 incêndios 
rurais e florestais e 87 fogos 
urbanos e industriais.

Pub

UM DUATLO 
E DOIS 
TRIATLOS 
PREVISTOS 
PARA 2023

Vila do Conde vai es-
tar em destaque no De-
safio Norte de Triatlo 
e Duatlo em 2023. Das 
14 provas agendadas, 
três estão previstas para 
o concelho vilaconden-
se. O primeiro desafio 
chegará a 23 de abril na 
vertente de duatlo de es-
trada. A época de triatlo 
começa com a prova de 
cross a 14 de maio em 
Vila do Conde, seguin-
do-se a prova de estrada 
a 17 de junho. A organi-
zação pertence aos clu-
bes nortenhos que se de-
dicam à prática conjunta 
de natação, atletismo e 
ciclismo.

A Imperial, fábrica de 
chocolates localizada na 
freguesia de Azurara, em 
Vila do Conde, faturou 39 
milhões de euros entre Ju-
lho de 2021 e final de junho 
de 2022, o que significa uma 
subida de 11 por cento em 
relação ao período homólo-
go anterior. A empresa, que 
tem 250 funcionários e está 
a celebrar 90 anos de exis-
tência, especificou, em co-

EMPRESA DE AZURARA FATURA 39 MILHÕES
municado, que 70 por cento 
das vendas dos produtos 
ocorrem em Portugal, mas 
as exportações naquele 
ano contabilístico também 
subiram 36 por cento. O 
objetivo para 2023 é, esta-
beleceu Manuela Tavares, 
presidente do conselho de 
Administração, continuar 
o investimento de sete mi-
lhões numa nova linha de 
fabrico, reforçar a lideran-

ça do mercado português 
e consolidar os mais de 50 
mercados estrangeiros onde 

vende. Regina, Jubileu e 
Pintarolas são algumas das 
marcas da Imperial.
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O Secretário de Estado 
Adjunto e da Justiça pas-
sou por Vila do Conde. 
Jorge Costa foi recebido 
nos Paços do Concelho 
por Vítor Costa. O Pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal promoveu uma 
reunião de trabalho com 
o governante que teve 
como propósito a discus-
são e a apresentação de 
projetos de interesse para 

VILA DO CONDE

INSISTÊNCIA NA GRANDE INSTÂNCIA CRIMINAL
o concelho. Entre eles foi 
analisada a concretização 
da instalação da Grande 
Instância Criminal no Tri-
bunal de Vila do Conde. 
Esta  encontra-se consig-
nada no “Mapa Judiciário” 
desde 2014, mas desde en-
tão está provisoriamente 
instalada em Matosinhos 
por falta de condições do 
atual edifício que alberga o 
tribunal. O edil Vítor Cos-

ta reiterou que se “trata de 
um direito que assiste a to-
dos os Vilacondenses e do 
qual a Câmara Municipal e 
a ‘Comunidade Jurídica’ lo-
cal não abdicam”. Tal ideia 
foi transmitida ao Secretá-
rio de Estado, tendo sido 
abordadas hipóteses para 
a efetiva implementação a 
médio prazo, revelou a au-
tarquia em comunicado.

Pelo segundo ano con-
secutivo, a Junta de Gião, 
todo o movimento asso-
ciativo da freguesia e a 
Paróquia juntaram-se na 
preparação de diversos 
festejos natalícios para 
a comunidade gianense. 
As iniciativas decorreram 
desde o início de dezem-
bro e terminaram este fim 
de semana. Destaque, na 
passada sexta-feira, para 
o Concerto de Ano Novo 
que juntou mais de duas 
centenas de pessoas no 

CONCERTO DE ANO NOVO ANIMOU GIÃO
Edifício Sócio-Cultural de 
Gião. Os espetadores tive-
ram oportunidade de assis-
tir às atuações da Banda de 
Música de Antas e do trio 
de vozes ‘The Classic’, mo-
mento em que também par-
ticiparam o presidente da 
Câmara Municipal de Vila 
do Conde, Vítor Costa, e a 
líder da Assembleia Muni-
cipal, Ana Luísa Beirão, que 
deixaram elogios ao evento 
coordenado pela junta lide-
rada por Carlos Bernardino 
Alves

Pub
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RECORDAR 2022 PELAS EDIÇÕES DO ÚLTIMO ANO

EDIÇÃO 175 - 13 DE 
JANEIRO

 
Caxinas vai ter Centro de 

Saúde
Esposende quer desagre-

gar freguesias
Acidente trágico em Min-

delo mata jovem

EDIÇÃO 176 - 27 DE 
JANEIRO

 
Avançam novos cursos da 

camisola
População de Balasar 

apoia centro
Atlético vai estar na pri-

meira divisão

EDIÇÃO 177- 10 DE 
FEVEREIRO

 
Covid-19 afeta bebé com 

gravidade
Empréstimos pagam 

obras em Vila do Conde
Correntes d’Escritas de 

regresso

EDIÇÃO 183 - 5 DE 
MAIO

 
Moderno salva-vida já 

está na Póvoa
José Milhazes tem livro 

de sucesso
Trofa recebeu governante

EDIÇÃO 188 - 14 DE 
JULHO

 
Festival traz música à Pó-

voa de Varzim
Trofa foi à Expo
Vila do Conde trata da 

saúde

EDIÇÃO 187 - 30 DE 
JUNHO

 
V. Conde baixa preços da 

água
Trofa vem à praia
Esposende promove ve-

rão

EDIÇÃO 184 - 19 DE 
MAIO

 
Rio Ave sobe à primeira
Trofa com grande evento 

de Karaté
Fão tem alameda renova-

da

EDIÇÃO 181 - 7 DE 
ABRIL

 
Tavares festeja centenário
Rui Silva eleito no Crédito 

Agrícola
Esposende promove gas-

tronomia

EDIÇÃO 185 - 2 DE JU-
NHO

 
Caxinas é de primeira
São João volta em grande 

estilo
São Pedro traz Tony Car-

reira

EDIÇÃO 182 - 21 DE 
ABRIL

 
Rio Ave corre para a su-

bida
Ovo de Páscoa alegrou 

pequenada
Apúlia com escola reno-

vada

EDIÇÃO 180 - 24 DE 
MARÇO

 
Póvoa Arena com licença 

para avançar
Gripe Aviária causa res-

trições
Joel Rodrigues coleciona 

pódios

EDIÇÃO 179 - 10 DE 
MARÇO

 
V. Conde acolhe concerto 

pela paz na Ucrânia
Marginal vedada em 

Aguçadoura
‘Showgirls’ brilham no 

Got Talent

EDIÇÃO 178 - 24 DE 
FEVEREIRO

 
Aterro desespera mora-

dores
Pavilhão da ESEQ já é 

realidade
Ciclismo e atletismo ga-

rantem pódios

ED. 189 - 28 DE JULHO
 
Margarida na final do 

‘The Voice’
Afinal não houve mesmo 

tourada
Nova ponte sobre o Rio 

Ave

EDIÇÃO 186 - 16 DE 
JUNHO

Desportistas vão às esco-
las

Melhorias na freguesia de 
Marinhas

Tragédia em praia poveira
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EDIÇÃO 192 - 8 DE SE-
TEMBRO

 
Agrosemana promoveu 

setor leiteiro
Adriano Niz traz ouro do 

Europeu
Camisola poveira certifi-

cada

EDIÇÃO 194 - 6 DE 
OUTUBRO

 
Praça de Touros já foi de-

molida
Crime macabro vitima 

emigrante
Bombeiros festejam 145 

anos

EDIÇÃO 196 - 3 DE 
NOVEMBRO

 
Ruas inundadas com chu-

va intensa
AMDance mais perto dos 

EUA
Duas décadas a salvar vi-

das no mar

EDIÇÃO 198 - 1 DE DE-
ZEMBRO

 
Esposende premeia cam-

peões
AMDance “de Ouro” no 

Mundial
Tragédia no mar da Póvoa

EDIÇÃO 193 - 22 DE 
SETEMBRO

 
AF Porto comemorou 

110 anos
Padre poveiro com mis-

são no Vaticano
Vila do Conde dedicou 

semana à educação

EDIÇÃO 195 - 20 DE 
OUTUBRO

 
O grande foi o Varzim
Bougadense com novo 

relvado
Pavilhão reabilitado em 

Mar

EDIÇÃO 197 - 17 DE 
NOVEMBRO 

 
Igreja de Beiriz festejou 

150 anos
Confiança na continuida-

de da maternidade
V. Conde vai ter novo 

hospital e USF

EDIÇÃO 199 - 16 DE 
DEZEMBRO

 
Encontro pela Paz já de-

corre
Karatecas campeões no 

Europeu
Aterro com processo ju-

dicial à vista

EDIÇÃO 200 - 29 DE 
DEZEMBRO

 
1400 partos no Hospital 

em 2022
Água aumenta na Póvoa 

em 2023
C.A. prepara futuro
Varzim festeja 107 anos

EDIÇÃO 191 - 25 DE 
AGOSTO

 
Caxinas vai ter Centro de 

Saúde
Esposende quer desagre-

gar freguesias
Acidente trágico em Min-

delo mata jovem

EDIÇÃO 190 - 11 DE 
AGOSTO

 
10 anos de Atlético da Pó-

voa
Póvoa vai ter taxa turís-

tica
Moinhos recuperados em 

Navais

FORAM 26 NÚMEROS A DAR RELEVO À REGIÃO
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FUTEBOL

André Geraldes esteve 
na última edição de 2022 
da Grande Entrevista da 
Onda Viva. Contratado 
esta época, o novo  dire-
tor-geral do Varzim lidera 
uma profunda remodela-
ção no clube, implemen-
tando a profissionalização 
das diferentes áreas, mes-
mo estando a competir na 
Liga 3. Depois das passa-
gens por Sporting, Farense 
e E. Amadora, o objetivo 
é “colocar o Varzim na I 
Liga” e, consequentemen-
te, criar raízes no clube.

“O Varzim tem que atin-
gir o mais alto patamar do 
futebol português. Gosta-
va muito de poder parti-
cipar nesse caminho e por 
lá ficar. Gosto do clube, 
gosto das pessoas e gosto 
muito do presidente Edgar 
Pinho. Deixei muita coisa 
para trás para aqui estar 
e a minha vontade é con-
tinuar com estabilidade, 
para que possamos, jun-
tos, dando um passinho 

de cada vez, subir à II Liga 
e, depois, chegar à primeira. 
Mas só conseguiremos isto 
se estivermos todos juntos”, 
apontou André Geraldes na 
entrevista conduzida por 
André Veloso.

Confrontado com o cená-
rio de transformar a atual 
SDUQ do Varzim em SAD, 
modelo que permite a en-
trada de capital externo, o 

ANDRÉ GERALDES: “O VARZIM TEM QUE ATINGIR 
O MAIS ALTO PATAMAR DO FUTEBOL PORTUGUÊS”

bém, a gestão do setor de 
formação, o dirigente de-
parou-se com salários de 
treinadores em atraso, “um 
problema que foi rapida-
mente identificado” e que 
está a ser resolvido. A meta 
passa por “estender o mo-
delo de gestão à formação”, 
mas “não é fácil mudar 
algo que tem à sua volta 
600 miúdos”. Em relação à 
equipa B, nos distritais da 
AF Porto, o ideal, defen-
de, é que no futuro possa 
competir no Campeonato 
de Portugal ou na Liga Re-
velação.

Rua 27 de Fevereiro, Praceta da Lagoa 192 - 4490-452 Póvoa de Varzim
Bairro dos pescadores, 53 - 4480-683, Vila do Conde, 

Horários: 9h30 - 00h00 Seg- Dom
Telemóvel: 913 390 477 * Telefone: 252 178 551

Email: geral@bolosdofolheta.pt

Póvoa de Varzim e Vila do Conde

O Bolos do Folheta tem características 
diferentes do convencional: bolos, chocolates e 
bolachas com cunho pessoal e sem quaisquer 
imitações. Assim como o nosso espaço em Vila 
do Conde e Póvoa de Varzim, onde as pessoas 
se sentem bem e confortáveis. 

Pub

que só acontecerá em caso 
de subida à II Liga, Geral-
des revela que não é “contra 
as SAD”, mas, salienta, ser 
“contra quem quer retirar a 
identidade aos clubes atra-
vés delas e contra projetos 
mal desenhados”. “É nor-
mal que as pessoas tenham 
receio do que possa vir aí 
e, como associado do clu-
be, também me incluo ne-

las, mas nem oito nem 80. 
Acho que devemos ouvir a 
apresentação dos projetos e 
ter a liberdade de votar em 
consciência”, diz, com a cer-
teza de que “a identidade e 
o património do clube são 
intocáveis”.

Questionado sobre a 
possibilidade de assumir a 
presidência da sociedade, 
Geraldes não pretende “fa-
zer futurismo” e expressa o 
desejo de “ver o presidente 
Edgar Pinho a festejar ao 
meu lado golos do Varzim” 
no escalão maior.

Após ter assumido, tam-
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Os Lobos do Mar caíram 
nos oitavos de final da Taça 
de Portugal, mas “caíram 
de pé”. Frente ao líder da I 
Liga e perante uma multi-
dão que encheu o estádio, 
os pupilos de Tiago Mar-
garido exibiram-se ao ní-
vel que todos os varzinistas 
e poveiros desejam. Uma 
equipa que nunca prestou 
vassalagem perante um 
adversário recheado de 
uma constelação de estre-
las. O pior cenário aconte-
ceu logo ao minuto 3, com 
Grimaldo a abrir as hostili-
dades, cobrando de forma 
irrepreensível um livre em 
zona proibida, mostrando 
o talento do espanhol. Te-
meu-se o pior, mas o onze 
escolhido por Tiago Mar-
garido não vacilou. Pou-
co a pouco, foi ganhando 
confiança, neutralizando o 
poderio técnico individual 
dos encarnados, com uma 
exibição de gala. Paulo Mo-
reira ressentiu-se da lesão 
contraída no jogo de Fafe e 
no seu lugar entrou Diogo 
Ramalho. E que jogão rea-
lizou o nº77! Uma pérola 
que acrescentou qualidade 
no jogo ofensivo alvinegro. 
Um puro sangue de classe, 
que nunca teve medo de 
sair com a bola no pé, sem 
temer o peso das camisolas 
contrárias e o estatuto de 
alguns oponentes, entre os 
quais o campeão mundial 
Enzo Fernandez. O melhor 
Varzim, quiçá a melhor 
equipa do jogo, apareceu 
no segundo tempo. Desde 
o recomeço que os Lobos 
do Mar assumiram o rumo 
dos acontecimentos, com 
as mexidas do técnico var-
zinista a (quase) estarem 
perto de conseguir a igual-
dade. Um lance de possível 
grande penalidade sobre 
Tito Júnior não mereceu 

a respetiva punição pelo 
árbitro Manuel de Oliveira. 
Nome de cineasta ilustre e 
que em momentos cruciais 
também sentiu a cor das ca-
misolas nas suas decisões. O 
Varzim foi tentando alcan-
çar o golo que relançaria o 
jogo, mas aos 78m o argen-
tino Enzo ampliou a van-
tagem, carimbando o pas-
saporte para os quartos de 
final. Até ao final, os Lobos 
do Mar continuaram a pro-
curar o golo de honra, que 
acabou por não acontecer.

LUDOVIC PÕE 
FIM A CARREIRA

O guião foi seguido à 
risca, pelo menos o B, que 
era aquele onde o Varzim 

já não teria chances de lu-
tar pela eliminatória e ain-
da haveriam minutos para 
que Ludovic entrasse e se 
despedisse dos relvados. O 
momento aconteceu ao mi-
nuto 81 e o médio ala cria-
tivo que se iniciou no Sport 
Clube Paivense teve a opor-
tunidade de se despedir 
como todos os jogadores 
gostam. Estádio cheio, uma 
massa adepta que conhe-

LUZ EM TONS DE PRETO E BRANCO 
NO ADEUS À TAÇA DE PORTUGAL

tativas. As exibições e a 
qualidade do futebol exi-
bido pelos comandados 
de Tiago Margarido têm 
merecido algumas críticas 
dos exigentes adeptos al-
vinegros. Pretende-se que 
a equipa jogue mais e me-
lhor numa série A em que 
o Varzim subiu ao segun-
do lugar, após vencer por 
1x0 em Fafe na passada 
sexta-feira, isto em vés-
peras de receber o Ana-
dia já no próximo sábado 
às 15h. O Varzim tem-
-se reforçado, embora só 
Gonçalo Ferreira, que foi 
resgatado à equipa B, teve 
os primeiros 45m contra 
o Fafe. Uma exibição que 
prometeu e que os varzi-
nistas querem ver repetida 
no resto do campeona-
to. A Liga 3 é uma prova 
com muitos pretendentes 
aos lugares de subida e a 
luta será renhida entre di-
versos clubes. O sucesso 
e o fracasso podem estar 
separados apenas por de-
talhes. Entre o jogar bem 
e perder e o jogar mal e 
vencer, certamente que a 
segunda opção será a es-
colhida. Por agora o Var-
zim soma 25 pontos em 13 
jornadas, estando a apenas 
dois pontos do líder Vila-
verdense, mas com mais  7 
pontos que o quinto classi-
ficado, sabendo-se que os 
quatro primeiros passam 
à fase de promoção, onde 
tudo começa do zero.  

ce há poucos meses, mas 
que lhe prestou um tributo 
emocionante. Para Ludovic 
inicia-se agora, também 
no Varzim, uma carreira 
de treinador, juntando-se à 
equipa técnica liderada por 
Tiago Margarido, que já fez 
saber que conta com a sua 
experiência para elevar o 
nível da mesma.

VITÓRIA EM FAFE 
É PARA REPETIR 
CONTRA ANADIA

Agora com o foco apenas 
no campeonato da Liga 3, 
os Lobos do Mar apostam 
todas as fichas na subida 
de divisão. Os resultados, 
sem serem espetaculares, 
vão ao encontro das expe-
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VILA DO CONDE

Moradia em Banda em Vila do Conde próxima 
de todas as comodidades como praia, 

comércio, serviços, escolas, restaurantes, 
zonas de lazer e acessos a auto estrada.

VILA DO CONDE

Apartamento T3  remodelado com vista mar 
em Vila do Conde

Tipologia T3  |                             276 000€

PÓVOA DE VARZIM

Apartamento T3 com Garagem Fechada para 
2 Carros na cidade da Póvoa de Varzim em 

zona residencial.

FOTO

Tipologia V3  |                             249 500€ Tipologia T3 |                              190 000€
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RIO AVE EMPATA EM GUIMARÃES E PONTUA HÁ 4 JOGOS
O Rio Ave empatou no 

passado sábado em Gui-
marães em partida da jor-
nada 15 da I Liga. A partida 
acabou tal como começou, 
sem golos, elevando para 
quatro o número de parti-
das seguidas a pontuar dos 
pupilos de Luís Freire no 
campeonato (dois empa-
tes e duas vitórias, ou seja 
8 pontos em 12 possíveis). 
Após um jogo que conside-
rou equilibrado, o técnico 
salientou que este foi mais 
um ponto conquistado na 
caminhada verde e bran-
ca, tendo também elogia-

denses mantiveram o oitavo 
lugar, agora com 20 pon-
tos somados, recebendo na 
próxima jornada o Paços de 
Ferreira.

AZIZ FICA E
POVEIRO SAI

O avançado Yakub Aziz 
regressouao Rio Ave já que 
não se concretizou a trans-
ferência para o Al Ahly, do 
Egipto, que iria render 2,5 
milhões de euros ao clube 
de Vila do Conde. O emble-
ma africano diz que o atleta 
reprovou nos exames médi-

do a atitude e o esforço dos 
jogadores ao longo dos 90 
minutos.  O porta-voz dos 
jogadores rioavistas foi o 
guarda-redes Jonathan, que 

foi considerado o melhor 
em campo e expressou a 
felicidade por ter ajudado 
a equipa a não sofrer golos. 
Após este nulo, os vilacon-

cos, o que inviabilizou a 
compra do ganês. O presi-
dente rioavista António da 
Silva Campos estranhou a 
situação e alegou que o Al 
Ahly propôs depois ficar 
com o atacante a título de 
empréstimo, tendo o ne-
gócio caído. De saída para 
Inglaterra está o poveiro 
João Ferreira que passou a 
primeira metade da época 
nos rioavistas por emprés-
timo do Benfica. O lateral 
vai jogar 4 temporadas e 
meia no Watford que está 
na II Liga.

FEMININO VOLTA DIA 29 COM LEÕES DA LAPA X AVEROMAR
Já está agendado o 

jogo da Supertaça que 
vai abrir a época do fu-
tebol feminino no Inter-
-Freguesias da Póvoa de 
Varzim. 

Será no dia 29 de ja-
neiro e colocará frente a 
frente o Leões da Lapa 

e o Averomar. Recorde-se 
que essa partida para atri-
buição do troféu chegou a 
estar agendada para 18 de 
dezembro, mas entretanto o 
campeão Navais desistiu da 
competição. 

Mantém-se o clube do 
Bairro Sul, finalista da Taça 

e vice-campeão na época 
passada, tendo a organi-
zação da prova indicado o 
Averomar como adversário 
para o jogo decisivo da Su-
pertaça. O campeonato  irá 
arrancar em fevereiro com 
o Laundos e o Argivai tam-
bém como participantes. 
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NOVO AUTOCARRO HOMENAGEIA ANTIGO MOTORISTA
O Rio Ave apresentou 

na passada quinta-feira o 
novo autocarro da equi-
pa profissional de futebol. 
Dezenas de sócios e adep-
tos marcaram presença 
num momento que foi 
também de homenagem 
ao recém-falecido Manuel 
Vera Cruz. A viatura foi 
batizada com o nome do 
antigo motorista que du-
rante décadas transpor-
tou as equipas do clube. A 
família  de ‘Ná’, como era 
conhecido, testemunhou o 
gesto que mostrou a vonta-
de do clube em perpetuar a 
memória de Manuel Vera 
Cruz.

Após a bênção do prior 
de Vila do Conde, Paulo 
César Dias, o presidente 
António da Silva Campos 
sublinhou que “a aquisição 

desta viatura era uma neces-
sidade de há algum tempo, 
não apenas como upgrade 
face às condições de confor-
to dadas à equipa profissio-
nal, mas também pelo au-
mento da frota de viaturas 
que permita o transporte de 
todas as equipas do Clube e 
evite os elevados custos de 
aluguer em dias de jogo”.

Alguns rioavistas tiveram 
oportunidade de subir a 
bordo do autocarro, decora-
do com as cores tradicionais 
do Rio Ave e que “ostenta a 
grandiosidade da caravela 
que desbrava um mar re-
volto com sucesso e encara 
de frente adversidades em 
busca de novas conquistas”. 
No interior, os atletas, equi-
pa técnica e demais staff 
terão acesso a frigorífico, 
micro-ondas, máquina de 

café, televisões, casa-de-ba-
nho e internet, entre outras 

funcionalidades, que “con-
tribuirão para deslocações 

mais confortáveis antes e 
depois de qualquer jogo”.
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PÓVOA ANDEBOL EM SEMANA DE ANIVERSÁRIO
É já no próximo domin-

go que o Póvoa Andebol 
Clube celebra o 20º ani-
versário e já é conhecido 
o programa das comemo-
rações, que pode conferir 
na imagem em destaque. 
Em mês de paragem com-
petitiva da equipa sénior 
que milita na 1ª divisão, o 

foco vira-se para os escalões 
de Formação. A equipa sub-
16, treinada pela professora 
Joana Brito, ocupa o 1º lugar 
da série e já tem garantida a 
presença na final distrital. 
Este domingo, os poveiros 
derrotaram a Académica 
de S.Mamede por contun-
dentes 40x28. Depois da 

paragem natalícia, a equipa 
sénior B, que milita na 2ª di-
visão, regressa à competição 
com uma visita ao Vitória 
Sport Clube, uma das for-
mações que aposta todas as 
fichas na subida de divisão. 
O jogo está agendado para o 
próximo sábado, pelas 17h, 
no Pavilhão de Fermentões. 

Era para ser em casa, já no 
próximo sábado, mas a es-
treia do Póvoa Futsal / Var-
zim será apenas à segunda 
jornada da Fase de Subida. 
O clube poveiro chegou a 
acordo com o Modicus de 
Sandim para o adiamento 
do jogo para finais de Janei-
ro e estrear-se-á na capital 
frente ao Belenenses. Um 
histórico do futsal nacional 
que os poveiros já defron-
taram na 1ª divisão e que, 
depois da descida, é um dos 
fortes candidatos à subida. 
Nesta paragem, a equipa 
poveira vem trabalhando 
nas condições possíveis e a 
boa notícia é que o técni-
co André Crud tem todos 
os jogadores disponíveis. 
Num jogo-treino realizado 

ESTREIA ADIADA NA LUTA PELA SUBIDA
no último fim de semana, 
os poveiros derrotaram o 
Arsenal da Maia por 6x4. 
Uma partida de onde saí-
ram excelentes ilações, pe-
rante um adversário bem 
conhecido, projetando uma 
participação na fase de su-
bida, na qual o técnico An-
dré Crud assume o mesmo 
de sempre: “entraremos em 
cada jogo com o mesmo 
espirito, que será tudo fa-
zer para vencer os nossos 
adversários. Independente-
mente dos orçamentos, que 
só por si não ganham jogos. 
Estou muito contente com a 
atitude e empenho da nos-
sa equipa e conto com eles 
para estes novos desafios 
que se avizinham.”
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BASQUETEBOL NAVEGA EM MARÉ ALTA
A secção de basquete-

bol do Clube Desportivo 
da Póvoa tem vindo a ter 
motivos para sorrir. O 
aumento no número de 
praticantes e consequen-
temente mais equipas a 
competir resultam em 
qualidade do basquetebol 
praticado e na conquista 
de mais vitórias. No esca-
lão sub-18, os jovens po-
veiros, liderados por Ivo 
Gonçalves, conquistaram 
um lugar na Final Four 
ABP após derrotar o Gui-
fões por 63x54. Um feito a 
merecer os mais rasgados 
elogios do coordenador 
José Ricardo ao técnico 
que, segundo ele,  é o ros-
to menos visível, mas sem 
dúvida aquele que mais 
trabalha na formação des-
tes jovens. Um trabalho 
exemplar com uma dispo-
nibilidade inexcedível em 

Liga, em casa do FC Porto 
por 99x69, o basquetebol 
do CDP continua a ser uma 
bandeira muito querida dos 

VOLEIBOL EM MARÉ “VAZA”
A equipa sénior feminina 

acabou com o percurso de 
invencibilidade, perdendo 
no reduto do CARTaipense 
por 3 sets a 1. As poveiras 
continuam a liderar a série, 
estando já apuradas para a 
fase que dará acesso à su-
bida de divisão, mas não 
conseguiram repetir a vi-
tória alcançada no jogo da 
primeira volta. Nas Taipas, 
faltou assertividade nos 
momentos críticos e o re-
sultado acabou por ser a 
primeira derrota da equipa 
poveira no campeonato.

Já na segunda fase está 
a única equipa masculina 
da secção de voleibol, que 
recebeu o Ala Nun’ Álvares 

de Gondomar. Um adversá-
rio que venceram na primei-
ra fase na negra, mas agora 
não foi possível repetir a fa-
çanha. Foi um jogo de casa 
cheia, com muito entusias-
mo na bancada e com os sets 
decididos no limiar dos 25 
pontos. Mais felizes, os gon-
domarenses venceram e logo 
por 3x0. Apesar da derrota, 
o trabalho que vem sendo 
realizado pelo venezuelano 
Ismel Ramos denota quali-
dade no crescimento técni-
co/tático destes jovens, que 
têm a responsabilidade de 
serem os protagonistas do 
renascimento do voleibol 
masculino na secção do clu-
be.

Faltavam apenas 14 
segundos e Diogo Fer-
nandes teve no stick a 
oportunidade para fazer o 
5x4 e garantir uma vitória 
sobre a Juventude Pacense 
que esteve muito perto de 
acontecer. Contudo, a co-
brança do livre direto não 
foi concretizada, também 
por mérito do guardião 
pacense. A igualdade a 4 
golos fica para a história 

HÓQUEI MUITO PERTO DE VENCER O LÍDER

do campeonato. Um jogo 
que começou melhor para 

os hoquistas da capital do 
móvel, que até chegaram ao 
intervalo a vencer por 2x0. 
Contudo, na segunda parte, 
a equipa poveira reapareceu 
mais objetiva e assertiva na 
concretização. Duma assen-
tada, Cristiano Fangueiro e 
Diogo Fernandes consegui-
ram a remontada. Os foras-
teiros, fortemente apoiados, 
justificaram o estatuto de 
líderes e ripostaram às duas 

prol da secção e do basque-
tebol poveiro.”

As equipas seniores, a 
militar nos campeonatos 
nacionais, também estão 
muito perto de atingir o pri-
meiro objetivo. No escalão 
feminino, tudo se encami-
nha para tal e na segunda 
fase as pupilas do professor 
Pedro Dias tentarão lutar 
pela subida à 1ª divisão. Este 
domingo, as poveiras ven-
ceram confortavelmente o 
Vizela por 67x34. Na CNB1 
está a equipa masculina, que 
já não pôde contar com os 
contributos de Diogo Go-
mes e João Embaló frente a 
um Basquete Clube de Via-
na que tudo fez para con-
seguir a vitória. Porém, a 
dupla dos manos Rodrigues 
esteve em excelente nível, 
nomeadamente nos lança-
mentos exteriores, algo que, 
com o contributo dos res-

tantes colegas, levou a uma 
preciosa vitória por 69x61.

Apesar da derrota (nor-
mal) da equipa que joga na 

vantagens poveiras, sendo 
que na última abdicando 
do guarda redes e jogando 
com 5 jogadores de cam-
po. Ruben Fangueiro tam-
bém queria ganhar o jogo 
e incentivou os pupilos a 
pressionarem alto, de for-
ma a conseguirem vencer. 
Um cartão azul e o respe-
tivo livre direto poderiam 
ter feito a diferença, mas a 
repartição dos pontos pa-

recia estar traçada desde o 
início do jogo. No final, o 
técnico poveiro falava em 
sabor agridoce: “apesar de 
estarmos a perder por 2x0, 
sempre confiei nos joga-
dores. Nunca desistimos e 
julgo que até merecíamos 
mais que o empate. Este 
clube merece e tudo fa-
remos para chegar ao fim 
do campeonato na melhor 
classificação possível.”

poveiros. Jogos em casa 
são sempre jogos de casa 
cheia e muito entusiasmo 
na bancada..
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KARATECAS 
SOMAM TROFÉUS 
NA ESTREIA

A competição de estreia 
no novo ano significou a 
conquista dos primeiros 
troféus e medalhas para o 
CKA Póvoa de Varzim. A 
28ª edição do Torneio de 
Karaté de Vila das Aves 
contou com 13 poveiros 
e dois deles conseguiram 
mesmo subir ao lugar mais 
alto do pódio: o iniciado 

Lucas Oliveira e a júnior Eva 
Flores. O juvenil Pedro Dias 
foi vice-campeão e a tercei-
ra posição foi obtida por um 
trio: a juvenil Mariana Rosa, 
o júnior Luciano Martim 
e Ricardo Lopes em kata. 
Finalmente, merecem refe-
rência o juvenil João Vinhal 
e o júnior David Dias pelo 
quinto lugar obtido.

POVEIRA CHAMADA A DEFENDER PORTUGAL NO EUROPEU 
Marta Eça Guimarães 

faz parte da convocató-
ria de Portugal para o 50º 
Campeonato Europeu de 
Cadetes, Juniores e Sub-21 
que se realizará em Lar-
naca, no Chipre, entre 3 e 
5 de fevereiro. A karateca 
poveira, que representa o 
CK Maia, já revelou ter re-

cebido esta chamada “com 
muita honra e uma enorme 
felicidade”. A jovem vol-
tou a merecer a confiança 
dos responsáveis federati-
vos após ter recentemente 
representado Portugal no 
Campeonato do Mundo na 
Turquia. Refira-se que Mar-
ta foi terceira classicada na 

categoria de kumite cadetes 
feminino -54kg no torneio 
de Vila das Aves. “Foi uma 
boa preparação com vista à 
participação no Europeu”, 
referiu a atleta que vem de 
uma lesão no braço con-
traída em dezembro, no 
decorrer da participação na 
Youth League, em Veneza, 

que provocou uma pa-
ragem de 20 dias. Ainda 
no passado domingo é de 
sublinhar que a jovem foi 
homenageada pela Câ-
mara da Maia na Gala do 
Desporto com a medalha 
de mérito desportivo re-
lativamente à conquista 
do Nacional 2021/22.

NAVAL COM BOM DESEMPENHO  
O Naval Povoen-

se continua em alta no 
pólo aquático. O clube 
começou a segunda vol-
ta do Campeonato Na-
cional com uma vitória 
em Coimbra diante do 
CNAC. Os pupilos de Ana 
Silva venceram por 22x13, 
sendo de destacar os 8 
golos de Pedro Coentrão 
e os cinco golos de Tiago 
Mineiro. Estes dois atletas, 
tal como Diogo Fonte, fo-
ram entretanto chamados 
aos trabalhos da seleção 

RUI COSTA JÁ 
PEDALA COM 
AS CORES DA 
NOVA EQUIPA

Rui Costa já treina com 
as cores da nova equipa. O 
ciclista poveiro divulgou 
as imagens do equipamen-
to com que vai pedalar nas 
corridas em 2023. Rui Costa 
está agora ao serviço da In-
termarché - Circus – Wanty, 
formação belga para a qual 
se transferiu após 6 anos 
na UAE Emirates. Aos 36 
anos esta será uma nova 

principal de Portugal, con-
tinuando nas escolhas do 
selecionador nacional na 
preparação do apuramento 
para o Europeu deste ano. 
Menos sorte teve a equipa 
B, que foi derrotado no re-
duto do CDUP por 10x7 no 
segundo escalão. 

Antes, no fecho de 2022, 
o CNP foi vice-campeão 
do torneio “I Memorial 
Fernando Malecho” orga-
nizado pelo Club Water 
Polo Pontevedra. O clube 
poveiro começou por ven-

cer a equipa organizadora 
por 15x6 e depois bateu a 
formação do Paredes Pólo 
Aquático por 14x7, tendo 
ainda derrotado o  CW 
Pabellón Ourense por 
14x6 no derradeiro jogo 
da fase de apuramento. 
Na grande final, nova-
mente frente aos espa-
nhóis do Ourense, a sorte 
esteve desta feita do lado 
do adversário, que venceu 
por 12x11 num jogo bas-
tante equilibrado. 

experiência para o antigo 
campeão mundial que vai 
estrear-se oficialmente no 
final deste mês no Challenge 
de Mallorca. Para os por-
tugueses existe o aliciante 
de poderem ver Rui Costa 
ao vivo já no próximo mês: 
primeiro na Figueira Cham-
pions Classic a 12 de feve-
reiro e na Volta ao algarve 
entre os dias 15 e 19. 
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REI NUNO E RAINHA DULCE VITORIOSOS
1149 atletas concluíram 

a quinta edição da Corri-
da dos Reis que decorreu 
no passado sábado na 
Póvoa de Varzim. Um nú-
mero de finalizadores que 
mantém esta prova como 
uma das poucas a nível 
nacional a ter acima do 
milhar de atletas a termi-
nar. Nem o clima adverso 
tirou a elevada participa-
ção esperada pela organi-
zação. 

A corrida de 8 quiló-

metros pelas ruas do centro 
da cidade teve Nuno Lopes, 
do Feirense, como vence-
dor masculino após cortar 
a meta em 24 minutos e 26 
segundos. Dulce Félix, do 
Benfica, foi a mulher mais 
rápida a chegar ao fim em 
28 minutos e 47 segundos. 
Os melhores atletas de clu-
bes poveiros foram Améri-
co Moreira, do Desportivo, 
na 21ª posição masculina e 
Patrícia Oliveira, do Atléti-
co, que terminou na terceira 

posição da geral feminina.
A Corrida dos Reis teve 

partida e chegada junto à 
Árvore de Natal na Praça 
do Almada, merecendo 
também realce a passagem 
pela Rua da Junqueira e al-
gumas artérias dos bairros 
Norte, Sul e Matriz que se 
encheram de gente para 
aplaudir os participantes. 
Vários clubes locais mar-
caram presença em força, 
nomeadamente o Aguça-
dourense e o Navais.

DIA 22 TODOS OS CAMINHOS DÃO A NAVAIS PARA O 6º TRAIL
O Trail da Póvoa de Var-

zim está de volta para a sexta 
edição. A prova é organiza-
da pelo Centro Desportivo 
e Cultural de Navais e foi 
apresentada em conferência 
realizada no Estádio Muni-
cipal. A corrida vai aconte-
cer no dia 22 de janeiro com 
partida e chegada no Parque 
Desportivo Alberto Silva, 
em Navais. A distância mais 
longa, de 26 quilómetros, 
vai desenrolar-se maiorita-
riamente por trilhos e ca-
minhos de várias freguesias 
poveiras, nomeadamente 
Terroso, Laundos, Rates. O 
trail curto contará com 16 
quilómetros e a caminhada 
fica-se pelos 7,5 quilóme-
tros. É o regresso após dois 
anos de paragem devido 
à pandemia da Covid-19. 

Mantém-se a dupla de pa-
drinhos, Verónica Moreira 
e Carlos Natividade Silva, 
sendo esperados cerca de 
600 participantes.

As inscrições estão abertas 
na página oficial e podem 
ser feitas até dia 15, revelou 
Carlos Eusébio, diretor do 
CDC Navais.  O coordena-
dor Mário Elson revelou 
que entre os inscritos estão 
já atletas do Brasil, Espanha, 
França, Itália, Macedónia, 
Rússia, Ucrânia e Grã-Breta-
nha, além de portugueses de 
todo o território nacional, 
do Minho ao Algarve, ten-
do este ano o percurso sido 
alterado quase na totalidade, 
mantendo apenas a tradicio-
nal subida do escadório do 
monte de S. Félix. Fernando 
Rosa, presidente da União 

de Freguesias de Aguça-
doura e Navais, reiterou o 
apoio da junta e salientou o 
importante movimento que 

o evento traz naquele dia à 
região.  Fernando Ramos, 
presidente do CDC Navais, 
sublinhou o crescimento da 

corrida ao longo dos anos, 
referindo que é um motivo 
de orgulho e de satisfação 
para a coletividade. 

Pub
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Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

Papelaria Matriz
Rua da Conceição, 24
4490-507 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 627

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

M J Vendeiro: B.P.
Rua Gomes de Amorim
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 638 081

Papelaria Eça de Queirós
Rua Dr. Leonardo Coimbra, 18
4490-621 Póvoa de Varzim
Tel: 252 681 963

Quiosque Palavras e Números
Praça Luís de Camões
4490-441 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 245

Bónus Radical
Rua dos Ferreiros, 175
4490-597 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 589

Kiosque K
Rua da Mariadeira 9
4490-660 Póvoa de Varzim
Tel: 252 637 173

Quiosque Xitaca
Rua Manuel Silva, 29
4490-657 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 422

Livraria Moderna
Rua Gomes de Amorim, 32
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 683 279

Quiosque 5 de outubro
Praça 5 de outubro
4490-435 Póvoa de Varzim
Tel: 969 053 813

Papelaria Locus
Rua Paulo Barreto, 10 r/c
4490-673 Póvoa de Varzim
Tel: 252 618 499

Papelaria Pedra Bela
Rua Viriato Barbosa, 798
4490-683 Póvoa de Varzim
Tel: 252 614 605

Varzim Quiosque
Rua D. Manuel I
4490-592 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 222

Monte & Carreira: Repsol
Rua Gomes de Amorim, 3194
4490-091 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 831

M J Vendeiro, B.P.
Rua da Estrada Nova, 837
4495-524 Terroso
Tel: 252 298 480

Tabacaria Expresso
Hipermercado Pingo Doce, 17
4490-208 Argivai
Tel: 252 616 069

Bazar Triângulo
Av. Comandante  Coutinho 
Lanhoso, 603
4480-662 Vila do Conde
Tel: 252 632 893 

Café Bom Pastor
Av. Dr. João Canavarro, 10
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 631 336

Auto Bemguiados: Galp
Av. Júlio Saul Dias, 47
4480-673 Vila do Conde
Tel: 252 248 223

Caxiloto
Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, 10
4480-663 Vila do Conde
Tel: 252 645 347

Estação de Serviço REPSOL
R: Comendador Rodrigo Leite
4740-473 GANDRA - Esposende
Tel: 253 964 184

Quiosk K
Av. Engenheiro Losa Faria, 102
4740-268 Esposende
Tel: 966 754 312

Livraria Convívio
Av. Dr. João Canavarro, 132 
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 633 304    

Papelaria Sónia
Av. António Bento Martins 
Júnior, 780
4480-664 Vila do Conde
Tel: 252 683 392

O Nosso Quiosk
Rua de São Miguel-o-Anjo
4490-224 Argivai
Tel: 252 681 000

Petroja
Rua de São Miguel-o-Anjo, 305
4490-224 Póvoa de Varzim
Tel: 252 688 468

Loja Rio Alto: Galp
Rua da Estela, 1022
4570-209 Estela
Tel: 252 602 040

Padaria Flor do Mar
Rua dos Sanguinhais, 69
4495-404 Beiriz
Tel: 252 641 278

Rotunda das Fontainhas
Av. José António Sousa Ferreira
4570-011 Balazar
Tel: 252 950 638

M J Vendeiro, B.P.
Rua da Fábrica, 721
4570-029 Balazar
Tel: 252 957 279

Galp Varziela
Avenida 1º de Maio, 1665
4485-629 Mindelo
Tel: 252 670 050

Papelaria Avenida 2
Rua Barão de Aver-o-Mar, 174
4490-071 Aver-o-Mar
Tel: 252 023 671

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

Papelaria Vila Papel
Rua da Aldeia, 158 L
4495-020 Aguçadoura
Tel: 252 601 897

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves, 
58
4490-011 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 977

Café Guarda Sol
Avenida dos Banhos
4490-407 Póvoa de Varzim
Tel: 252 684 771

Quiosque “Baú da Manu”
Dentro das instalações “Preços Baixos”

R: Almirante Reis, 52
4490-463 Póvoa de Varzim
Telem: 916 162 569

Livraria Minerva
Rua Junqueira, 15
4490-519 Póvoa de Varzim
Tel: 252 622 233 

Metro Café
Rua Almirante Reis
4490-463 Póvoa de Varzim
Tel: 969 177 939

Quiosque Ala-Arriba
Praça do Almada
4490-438 Póvoa de Varzim
Tel: 252 622 312

Livraria Triângulo
Centro Comercial Premar, 35
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 799

Casa Rabanadas
Rua Gomes de Amorim, 123
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 023 507

Papelaria Nova Póvoa
Rua Casa dos Poveiros do Rio, 
nº 657
4490-499 Póvoa de Varzim
Tel: 252 617 529

Kip4U
Mercado Municipal, Loja 39
4490-442 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 082

O Nosso Quiosque 
 Paula Gauzzi
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim

Tabacaria Expresso
Av. Mouzinho de Albuquerque,
8
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel: 252 684 516

Quiosque Armando
Praça do Almada
4490-438 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 086

AVER-O-MAR

TERROSO ESTELA

ARGIVAIVILA DO CONDE

BEIRIZ

MINDELO ESPOSENDE

AGUÇADOURA

BALAZAR 

Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

Papelaria Matriz
Rua da Conceição, 24
4490-507 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 627

Casa Rabanadas
Rua Gomes de Amorim, 123
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 023 507

Rua Viriato Barbosa, 798
4490-683 Póvoa de Varzim
Tel: 252 614 605

Papelaria Pedra Bela
Rua da Mariadeira 9
4490-660 Póvoa de Varzim
Tel: 252 637 173

Kiosque K
Centro Comercial Premar, 35
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 799

Livraria Triângulo

Quiosque Ala-Arriba
Praça do Almada
4490-438 Póvoa de Varzim
Tel: 252 622 312

Quiosque Ala-Arriba

Avenida dos Banhos
4490-407 Póvoa de Varzim
Tel: 252 684 771

Café Guarda Sol

Tabacaria Expresso
Av. Mouzinho de Albuquerque,
8
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel: 252 684 516

O Nosso Quiosque 
 Paula Gauzzi
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim

O Nosso Quiosque 

Varzim Quiosque
Rua D. Manuel I
4490-592 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 222

Varzim Quiosque

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

Kiosque da Praia Quiosque “Baú da Manu”
Dentro das instalações “Preços Baixos”

R: Almirante Reis, 52
4490-463 Póvoa de Varzim
Telem: 916 162 569

Quiosque “Baú da Manu”
Rua Gomes de Amorim, 32
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 683 279

Rua Almirante Reis
4490-463 Póvoa de Varzim
Tel: 969 177 939

Papelaria Nova Póvoa
Rua Casa dos Poveiros do Rio, 
nº 657
4490-499 Póvoa de Varzim
Tel: 252 617 529

Papelaria Nova Póvoa

Rua Junqueira, 15
4490-519 Póvoa de Varzim
Tel: 252 622 233 

Livraria Minerva

Quiosque Armando
Praça do Almada
4490-438 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 086

Metro Café

Quiosque Armando

M J Vendeiro: B.P.
Rua Gomes de Amorim
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 638 081

Rua Dr. Leonardo Coimbra, 18
4490-621 Póvoa de Varzim
Tel: 252 681 963

Papelaria Eça de Queirós

Quiosque Palavras e Números
Praça Luís de Camões
4490-441 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 245

Quiosque Palavras e Números

Rua dos Ferreiros, 175
4490-597 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 589

Tabacaria Expresso

Bónus Radical

Quiosque Xitaca
Rua Manuel Silva, 29
4490-657 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 422

Mercado Municipal, Loja 39
4490-442 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 082

Kip4U

Quiosque 5 de outubro
Praça 5 de outubro
4490-435 Póvoa de Varzim
Tel: 969 053 813

Quiosque 5 de outubro

Papelaria Locus
Rua Paulo Barreto, 10 r/c
4490-673 Póvoa de Varzim
Tel: 252 618 499

Livraria Moderna

Papelaria Locus

Monte & Carreira: Repsol
Rua Gomes de Amorim, 3194
4490-091 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 831

TERROSO

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves, 
58
4490-011 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 977

ESTELA

Papelaria Avenida 2
Rua Barão de Aver-o-Mar, 174
4490-071 Aver-o-Mar
Tel: 252 023 671

BEIRIZ

Papelaria Vila Papel
Rua da Aldeia, 158 L
4495-020 Aguçadoura
Tel: 252 601 897

AGUÇADOURAAGUÇADOURAAGUÇADOURA

BALAZAR 

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

AGUÇADOURA

BALAZAR 

Tabacaria ExpressoTabacaria Expresso
Hipermercado Pingo Doce, 17
4490-208 Argivai
Tel: 252 616 069

ESPOSENDE

Petroja
Rua de São Miguel-o-Anjo, 305
4490-224 Póvoa de Varzim
Tel: 252 688 468

Petroja

O Nosso QuioskO Nosso Quiosk
Rua de São Miguel-o-Anjo
4490-224 Argivai
Tel: 252 681 000

M J Vendeiro, B.P.
Rua da Estrada Nova, 837
4495-524 Terroso
Tel: 252 298 480

Loja Rio Alto: Galp
Rua da Estela, 1022
4570-209 Estela
Tel: 252 602 040

VILA DO CONDE

Padaria Flor do Mar
Rua dos Sanguinhais, 69
4495-404 Beiriz
Tel: 252 641 278

Café Bom Pastor
Av. Dr. João Canavarro, 10
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 631 336

Auto Bemguiados: Galp
Av. Júlio Saul Dias, 47
4480-673 Vila do Conde
Tel: 252 248 223

Av. António Bento Martins 
Júnior, 780
4480-664 Vila do Conde
Tel: 252 683 392

Papelaria Sónia

Livraria Convívio
Av. Dr. João Canavarro, 132 
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 633 304    

Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, 10
4480-663 Vila do Conde
Tel: 252 645 347

Caxiloto
Av. Comandante  Coutinho 
Lanhoso, 603
4480-662 Vila do Conde
Tel: 252 632 893 

MINDELO

Bazar Triângulo

M J Vendeiro, B.P.
Rua da Fábrica, 721
4570-029 Balazar
Tel: 252 957 279

ARGIVAI

Rotunda das Fontainhas
Av. José António Sousa Ferreira
4570-011 Balazar
Tel: 252 950 638

ARGIVAI

Estação de Serviço REPSOL
R: Comendador Rodrigo Leite
4740-473 GANDRA - Esposende
Tel: 253 964 184

Quiosk K
Av. Engenheiro Losa Faria, 102
4740-268 Esposende
Tel: 966 754 312

Galp Varziela
Avenida 1º de Maio, 1665
4485-629 Mindelo
Tel: 252 670 050

Quiosque Serra da Sorte
Largo Rodrigues Sampaio
4740-218 Esposende
Tel: 253 962 723

Quiosque Serra da Sorte
Largo Rodrigues Sampaio
4740-218 Esposende
Tel: 253 962 723
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DIVERSOS

Karsten Rinck e a fi el 
cadela Lotte estão a per-
correr a Europa a pé. Esta 
caminhada começou a 1 
de Maio de 2021 e pro-
mete atravessar 40 países 
em 5 anos, acabando em 
2026. Portugal já é o 13º 
país desta aventura. Na 
passagem na Póvoa (a 6 de 
janeiro), o alemão revelou 
à Onda Viva  que esta via-
gem a pé tem um objetivo 
especial: sensibilizar para 

CAMINHANTE ALEMÃO 
PASSOU PELA PÓVOA

as doenças de caráter men-
tal. Para descansar, o cami-
nhante opta por dormir nas 
corporações de bombeiros, 

Idalino Leão foi consi-
derado a Personalidade 
do Ano 2022 pelo portal 
VerdadeiroOlhar.pt. Foi 
um ano em cheio para 
o líder da Fenapecuária 
(Federação Nacional das 
Cooperativas de Produto-
res Pecuários) e presidente 
da ‘A Lavoura’, de Paços de 
Ferreira, dado que come-
çou por assumir funções 
de liderança na FENALAC 
(Federação Nacional das 
Cooperativas de Produ-
tores de Leite), venceu as 
eleições para a presidên-
cia da AGROS (União de 
Cooperativas de Produ-

IDALINO LEÃO EM FOCO
tores de Leite) em março 
e foi eleito presidente da 
CONFAGRI (Confedera-

ção Nacional das Coope-
rativas Agrícolas e do Cré-
dito Agrícola de Portugal). 

uma vez que é bombeiro 
em Grünendeich. Pode se-
guir as aventuras nas redes 
sociais (‘Mütze on Tour’).
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delfim mais moldável e de-
pendente, talvez por uma 
questão de simples proxi-
midade pessoal e política, 
o que é certo é que nomes 
como Mariana Vieira da 
Silva, Fernando Medina, ou 
Ana Catarina Mendes pare-
cem ser mais do agrado de 
António Costa.

Só que se é certo que An-
tónio Costa ainda detém o 
controlo sobre o partido e 
mantê-lo-á com facilidade 
enquanto for Primeiro-Mi-
nistro, no dia em que o não 
for, e porque nunca foi mui-
to homem de cultivar o apa-
relho partidário, deixará de 
ter influência decisiva para 
condicionar a escolha do 
seu sucessor. 

Terá sido a pensar nesse 
dia que Pedro Nuno Santos 
resolveu fazer hara-kiri e 
sair do Governo num mo-
mento de sua escolha e com 
um certo ascendente moral. 

OPINIÃO

O ESTADO DO PEDRONUNISMO

ISTO NÃO É UM PAÍS,
É UMA CHOLDRA

Poderia tê-lo feito aquan-
do do polémico despacho 
sobre a construção do no-
vo(s) aeroporto de Lisboa, 
que veio a ser anulado pelo 
Primeiro-Ministro, e que 
foi por este último conside-
rado como “um erro grave”. 
Acossado pela verdadeira 
bomba-relógio em que a 
TAP se viria a tornar e pela 
crise em slow-motion e di-
ficilmente resolúvel na área 
da habitação, o melhor ti-
ming do Grito do Ipiranga 
de emancipação pode mui-
to bem ter sido este.

Seja para manter os equi-
líbrios internos entre as 
diversas facções do Parti-
do Socialista no Governo, 
tenha sido para manter a 
vinculação de Pedro Nuno 
Santos aos resultados das 
políticas governativas seto-
riais, as escolhas de Antó-
nio Costa para encabeçar 
os ministérios originados 

novos desafios profissionais, 
e receba uma indemnização 
de 500 mil euros???  E 500 
mil euros porque resultou 
de um acordo entre as par-
tes, uma vez que Alexandra 
Reis reclamava um milhão 
e quatrocentos mil euros.

Qualquer pessoa sabe 
que, quando alguém sai de 
um emprego, de livre e es-
pontânea vontade, não tem 
direito a receber, coisa algu-
ma, excepto, nos termos da 
lei, férias não gozadas, caso 
tenha direito a elas. Isto pa-
rece-me básico. Pelos vistos, 
Alexandra Reis, tinha direi-
to a receber férias não goza-
das. Mas também aqui, não 
bate a bota com a perdigota. 
Tendo ela trabalhado cerca 
de 14 meses, e tendo rece-
bido 107.500 euros relativos 
“remunerações vencidas re-
clamadas, correspondentes 
a férias não gozadas”, contas 
feitas, fica-se com a ideia de 
que Alexandra Reis não terá 
gozado férias durante cerca 

de 4 anos, quando apenas 
trabalhou 14 meses!!! De-
pois do milagre da multi-
plicação das rosas, temos 
o milagre da multiplicação 
das férias. Rebenta o caso 
e assistimos à pandemia da 
amnésia. Ninguém sabia de 
nada. Marcelo não sabia de 
nada; Costa nem sonhava; 
Pedro Nuno Santos nunca 
ouviu falar de tal coisa e, 
Medina, à semelhança da 
anedota relativa à engenha-
ria civil, responde como o 
“ferro”, quando interrogado 
em tribunal, sobre a queda 
da ponte: eu nem lá estava.

Claro que ninguém acre-
dita nisso. Estas reacções, 
são o reflexo de quem foi 
apanhado na curva, e ten-
ta, deste modo, fugir com 
o rabo à seringa. Marcelo, 
até foi mais longe, veio dizer 
que não via incompatibili-
dade alguma em Alexandra 
Reis ir da TAP para secre-
tária de Estado, sendo que 
o problema não era esse. O 

pela separação do antigo 
Ministério das Infraestrutu-
ras e da Habitação- Marina 
Gonçalves e João Galamba- 
revelam uma preocupação 
em manter compagnons de 
route do antigo Ministro.

Tem-se escrito que Pe-
dro Nuno Santos procurará 
manter um perfil discreto 
nos próximos tempos, com-
binando a pouca exposição 
pública com o contínuo cul-
tivo de proximidades que já 
detém no aparelho partidá-
rio do PS. Efectivamente, 
nada ganharia em provocar 
instabilidade interna neste 
momento. O seu principal 
inimigo será o passar do 
tempo e uma eventual von-
tade de Costa de definir e 
preparar ostensivamente 
um sucessor.

Se isso não acontecer, 
para Pedro Nuno Santos 
será um exercício de espera 
e paciência.

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

problema era e é o dinhei-
ro que recebeu. Disse-me 
um passarinho que o es-
critório liderado por Pedro 
Rebelo de Sousa, irmão de 
Marcelo, esteve com a TAP 
na assessoria do acordo de 
indemnização a Alexan-
dra Reis. Não digam a nin-
guém. Fica só entre nós!!! 
(apesar de ser público e 
ninguém querer falar disso)

Atentemos nas palavras 
Eça de Queiroz (1888) “É 
extraordinário! Neste aben-
çoado país todos os polí-
ticos têm imenso talento. 
(…) E resulta, portanto, 
este facto supracómico: um 
país governado com imenso 
talento, que é de todos na 
Europa, segundo o consen-
so unânime, o mais estu-
pidamente governado! Eu 
proponho isto, a ver: que, 
como os talentos sempre 
falham, se experimentem 
uma vez os imbecis! (…)”.

Sigamos, pois, o seu con-
selho.

Socialista, a quem os Por-
tugueses deram, inespera-
damente, maioria absoluta, 
tem sido o cúmulo da ins-
tabilidade. Nove meses de 
Governo e onze demissões. 
Deverá ser o recorde cá do 
Burgo.  Casos, mais casos e 
mais casinhos. Nestes nove 
meses de governação tem 
valido tudo, menos go-
vernar o país e olhar pelo 
bem-estar dos Portugueses.  
O último caso conhecido - 
que culminou em demissão 
(no momento em que escre-
vo este artigo), o caso Ale-
xandra Reis, é uma enxur-
rada de contradições e um 
insulto à inteligência dos 
Portugueses. Não é preciso 
ser muito estudado para se 
perceber que aquilo é gato 
escondido com rabo de 
fora. Como é possível que 
alguém decida renunciar ao 
cargo na TAP (tal facto foi 
comunicado à CMVM, em 
comunicado de 4 de Feve-
reiro de 2022) para abraçar 

já se escreveu na imprensa 
nacional, se as eleições para 
o PS fossem amanhã, Pe-
dro Nuno Santos venceria 
até no território dos seus 
potenciais adversários (as 
distritais referidas foram 
Lisboa e Setúbal).

Há, no entanto, uma va-
riável importante que tem 
de ser devidamente consi-
derada quando se fazem es-
tes cálculos: António Costa 
parece não estar confortável 
com esse inevitável putati-
vo sucessor. Seja por razões 
meramente de relação pes-
soal, seja por divergências 
políticas, ou até por antever 
dificuldades para o Partido 
Socialista no caso dessa pre-
visível sucessão se venha a 
efectivar, o que é certo é que 
não parece abundar a boa 
vontade em António Costa 
quando o assunto é Pedro 
Nuno.

Talvez por preferir um 

É normal que, na campa-
nha eleitoral para eleições 
legislativas, os partidos do 
arco da Governação apelem 
à maioria absoluta. Pro-
curam, assim, convencer 
o eleitorado de que com 
maioria absoluta, o Gover-
no poderá fazer as refor-
mas que o País necessita, 
e o País terá um Governo 
estável, não dependente 
dos humores dos outros 
elementos que venham a 
compor uma possível co-
ligação governamental. 

A teoria é esta, porém, 
lamentavelmente, a práti-
ca, nos últimos tempos tem 
demonstrado o contrário. O 
actual governo do Partido 

Está escrito nas estrelas. 
Um dia Pedro Nuno Santos 
vai ser candidato a Secre-
tário-Geral do PS. Se nada 
de muito extraordinário 
acontecer até lá, e se esse dia 
não for muito longínquo no 
tempo, ganhará a disputa- a 
quem quer que não se cha-
me António Costa- com re-
lativa facilidade.

Pedro Nuno Santos sabe 
disso, assim como sabem 
todos aqueles que sabem 
contar espingardas e não 
estão particularmente tol-
dados por ilusões. Como 
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IGREJA DE RATES

- QUEM LHE ACODE?
PORQUE NÃO DESNACIONALIZÁ-LA?

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

vem crescendo, não obstan-
te os pedidos (insistentes, 
repito), da paróquia para 
que a entidade responsável 
proceda à retirada daquela 
vegetação, que obstrui os 
canais de circulação da água 
das chuvas.

É a falta desta operação 
tão simples (que o Estado 
veda à paróquia e ao poder 
local) que está na origem 
das infiltrações de água: 
chove sobre o espaço coral, 
sobre a pia batismal, sobre 
uma estação da via sacra, 
sobre o placard informati-
vo, sobre os fieis… Chove 
– e venta: há vitrais quebra-
dos há anos, não por van-
dalismo mas por força de 
intempéries.

Mais visível ao visitan-
te é, no entanto, a “barba” 
que a velha igreja apresenta, 
no rosto grisalho de tantos 
anos sem cuidado. Reco-
nheço (sei do que falo) que 
a retirada da vegetação in-
crustada na fachada prin-
cipal (poente) e nas laterais 
(a cabeceira, virada a nas-
cente, é diferente, porque 
foi toda refeita com melhor 
granito, aquando do res-
tauro, na década de 1930) 
- a retirada dessa vegetação, 
dizia, é operação delicada: 
aquele granito é tão poroso 
que a vegetação não pode 
ser arrancada sem que na 
raiz das plantas venha agar-
rada uma película, o que 
deve ser evitado em paredes 
que acusam, em alguns lo-
cais, erosão tão visível que 
até já desgastou algumas 
inscrições..

Mas este assunto (al-
tamente delicado, como 
disse) não pode ser eterna-

OPINIÃO

mente adiado – e parece ser 
isso que se passa. É que já 
lá vão uns anos sobre o dia 
em que técnicos ao serviço 
da tutela retiraram, com o 
devido cuidado, uma pe-
dra, da fachada sul, para o 
estudo laboratorial que se 
impõe. E já lá vão mais anos 
(exatamente um quarto de 
século) que a tutela ins-
creveu no seu orçamento a 
empreitada (que confiou à 
Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Por-
to) para a resolução deste 
problema. Impõe-se, pois, 
a pergunta: ainda ninguém 
encontrou a fórmula para 
devolver ao principal mo-
numento nacional implan-
tado em território poveiro 
a dignidade que a sua im-
portância histórico-arquite-
tónica reclama? Até quando 
a população local, que o 
estima, terá de lamentar o 
abandono a que o Estado o 
votou? 

Eu sei que, recentemen-
te, a Diretora Regional de 
Cultura (responsável maior 
do organismo que tutela 
o património cultural na 
nossa região) assumiu, no 
local, perante o Vice-Presi-
dente da nossa Câmara, o 
compromisso de, muito em 
breve, promover na igreja 
de Rates a intervenção que 
a reabilite no plano estru-
tural. E também sei que, na 
administração pública, e 
por força das condicionan-
tes burocráticas da contra-
tação, o “muito em breve” 
demora mais tempo que o 
desejado. 

Tenho, pois, por certo 
que, no próximo verão, ha-
vemos de ver a igreja ro-
mânica de Rates (um dos 
melhores exemplares do 
românico português – e, 
em breve, inscrito na lista 
dos bens patrimoniais de 
interesse mundial, graças 
à sua ligação histórica com 

Cluny) – tenho por certo, 
dizia, que lá para o verão 
este monumento se apre-
sentará de “cara lavada” e de 
guarda-chuva limpo.

Mas, face ao conhecimen-
to do que se passa entre nós 
e no país no tocante à (não) 
preservação do nosso mais 
relevante património his-
tórico (aquele a que o Es-
tado atribuiu o estatuto de 
“monumento nacional”), 
porque não colocar, a sério, 
a hipótese da sua “desna-
cionalização”? Porque não 
incluir este património na 
lista das competências a 
descentralizar, sabendo-se 
que há hoje, a nível munici-
pal, além do conhecimento 
técnico necessário, uma ca-
pacidade de vigilância e de 
intervenção que o Estado 
não tem, ou pelo menos não 
tem com a prontidão que se 
impõe?.

P.R.

Em 5 de maio do ano ago-
ra findo, o tema da minha 
crónica neste jornal foi a 
proposta de classificação da 
Cividade de Terroso como 
monumento nacional – 
avançada pelo PS e rejeitada 
pela maioria (PSD), por ra-
zões que ali expus – bastava 
termos presente o estado 
em que se encontravam (e 
encontram) os 2 principais 
monumentos nacionais 
existentes no nosso territó-
rio: o Aqueduto (onde só 
por iniciativa/pressão da 
Câmara estava então pres-
tes a iniciar-se a reabilitação 
de um pequeno troço) e a 
Igreja Românica de Rates, 
em visível estado de aban-
dono e de degradação, não 
obstante os inúmeros pedi-
dos de intervenção apresen-
tados pelas entidades locais 
– paróquia e município – à 
tutela oficial, a Direção Re-
gional de Cultura.

A prolongada e intensa 
invernia que estamos a atra-
vessar veio evidenciar (e, 
porventura, agravar) uma 
das consequências maiores 
da degradação do edifício: 
chove lá dentro quase tan-
to como fora. E não admira 
que assim seja: basta afas-
tarmo-nos um pouco do 
monumento, e temos uma 
vista panorâmica do seu 
“telhado”, que mais parece 
um prado, tanta é a vegeta-
ção que ali, e desde há anos, 
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SOPA DE LETRAS

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

OBSERVA E PREENCHE

VAMOS RESOLVER ESTA CRUZADINHA?
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LAZER

AS ANEDOTAS

Há dois alentejanos que vão à feira de Beja e compram dois porcos, 
um para cada um. Então, chegam à aldeia e metem os dois porcos na 
mesma pocilga. Entretanto, anoitece e um dos compadres começa-se a 
lembrar:
- Compadre, temos que fazer um sinal aos porcos para saber qual é o 
porco de um e o porco do outro!
- Tá bem! – responde o outro.
No outro dia encontram-se, e diz um para o outro:
- Então compadre, já fez o sinal ao porco?
Responde o segundo:
- Já sim senhor! Cortei-lhe metade do rabo.
Diz o primeiro:
- Ó compadre, você não quer lá ver que eu � z o mesmo ao meu?!
- Não há problema compadre! A gente faz outro sinal… – esclarece o 
alentejano.
No outro dia:
- Então compadre, qual foi o sinal que fez desta vez ao porco?
- Olhe compadre, cortei-lhe metade da orelha direita! – responde o 
outro.
E diz o primeiro:
- Ó compadre, você não quer lá ver que eu � z o mesmo ao meu?!
E continua:
- Mas olhe! Deixe lá isso, você � ca com o branco que eu � co com o 
preto…

A esposa chega a casa, vai ao quarto e vê quatro pernas debaixo 
do lençol. Irritada, sem pensar duas vezes, agarra um taco de 
golfe e começa a bater nos dois sem piedade.
Já satisfeita pela vingança, vai à cozinha beber água e � ca 
surpreendida ao encontrar o marido a ler o jornal. Diz ela:
- O que estás aqui a fazer?
Explica o marido:
- Olá Amor! Já chegaste? Os teus pais chegaram hoje depois de 
uma viagem longa, deixei-os dormir na nossa cama, espero que 
não os tenhas acordado…

Duas velhinhas loiras na conversa, diz uma:
- Antes, quando era jovem e bonita, toda a vez que ia ao médico, 
tinha que tirar a roupa toda. Hoje basta mostrar a língua…
E responde a outra velhinha:
- Como a medicina evoluiu!
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ÚLTIMAS

O TEMPO NA REGIÃO - 12 A 18 DE JANEIRO Pub

 

12 janeiro, quinta

‘Anda, Diana’, apresen-
tação do livro de Diana 
Niepce, às 18h30, no 
Pátio Café (Vila do 
Conde)

‘I wanna dance with 
somebody’, cinema, às 
21h30, no Teatro Muni-
cipal de Vila do Conde

O novo polo regional do 
Norte do Centro de Estu-
dos Judiciários será insta-
lado em Vila do Conde. A 
confirmação foi dada esta 
quarta-feira por Vítor Costa. 
O edil revelou que o equipa-
mento ficará no centenário 
edifício do antigo Conven-
to do Carmo, junto à zona 
ribeirinha da cidade, sendo 
cedido gratuitamente pelo 
município durante 40 a 50 
anos e a custo zero, segundo 
proposta que irá ser levada à 
reunião do executivo. 

Esta medida tinha sido 
anunciada pela ministra da 
Justiça, Catarina Sarmento 
e Castro, cabendo à tutela 
o investimento financeiro 
relativo às necessárias obras 

CONVENTO DO CARMO VAI SER POLO 
DO CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS

14 janeiro, sábado

‘Cantares de Janeiras’, 
no Teatro Municipal 
de Vila do Conde, a 
partir das 14h30, com 
a participação de 40 
grupos e associações 
do concelho

‘Operação Platina’, 
apresentação do livro 
sobre a Guerra do 
Ultramar, da autoria de 
Hélder Neto, às 16h, 
na Biblioteca Rocha 
Peixoto

‘EMPV visita ... Beiriz”, 
concerto, às 21h30, na 
Igreja Paroquial 

15 janeiro, domingo

‘Aeroindoor - Póvoa 
2023’, 20º Encontro de 
Aeromodelismo, no 
Pavilhão Municipal da 
Póvoa de Varzim, entre 
as 10h e as 18h

‘Encontro de Cantares 
ao Menino’, na Igreja 
Matriz de São Martinho 
de Bougado, às 15h30

‘Lobo e Cão’, cinema, 
às 16h e 21h, no Teatro 
Municipal de Vila do 
Conde

de adaptação, cujo valor 
ainda não é conhecido. 

Vítor Costa manifestou 
alegria pela vinda deste polo 
de formação de juízes e pro-
curadores, sublinhando que 
é um sinal da atratividade 
do concelho vilacondense 
e um sinal de afirmação da 
região norte, sendo uma al-
ternativa ao já existente em 
Lisboa. O objetivo será ter o 
espaço pronto e a funcionar 
ainda antes do final deste 
ano, recebendo cerca de 50 
alunos e professores que 
ajudarão ainda a estimular a 
economia local. O momen-
to histórico, como enfatizou 
o autarca, foi também visto 
como mais um passo para a 
descentralização e promo-

As greves dos professo-
res e auxiliares de educação 
continuam a deixar sem 
aulas centenas de alunos 
na região. Os protestos 
começados em dezembro 
passado estão a intensi-
ficar-se devido à falta de 
respostas do Governo. Para 
já foi apenas garantido que 
não vão ser as autarquias a 
tratar das colocações, mas 
resolver esse problema não 
é suficiente e os docentes 
exigem melhores condi-
ções para prosseguir as car-
reiras e aumentos salariais. 
A esta luta juntaram-se os 
auxiliares que se queixam 
da sobrecarga de trabalho.

Ontem de manhã, na 
Póvoa de Varzim, mais de 
uma centena de pessoas 

PROFESSORES EM GREVE PROTESTARAM 
EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL

concentraram-se à porta da 
Câmara Municipal em pro-
testo contra as políticas de 
educação, defendendo uma 
escola pública digna e de 
qualidade. Professores das 
escolas secundárias e dos 
diferentes agrupamentos do 

ção da coesão territorial. 
No encontro com a im-

prensa, Vítor Costa aprovei-
tou para revelar que a Câ-
mara vai assumir os custos 
de 70 mil euros previstos 
com os aumentos de 2,7% 
anunciados pela LIPOR na 
gestão dos resíduos. 13 janeiro, sexta

‘8ª Gala Ranger – 
Solidária’, a favor dos 
Bombeiros, às 21h, no 
Cine-Teatro Garrett

concelho marcaram presen-
ça e fizeram-se ouvir num 
ensaio para a manifestação 
do próximo sábado em Lis-
boa. A luta que está a ser 
travada é entendida por Ai-
res Pereira como resultado 
da insatisfação e do limite 

que os profissionais do setor 
atingiram, tendo o edil re-
conhecido que o Governo e 
o Primeiro-Ministro devem 
de uma vez por toda criar 
condições para o regresso à 
normalidade nas escolas.  


