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EDITORIAL

Caros leitores,  

Os nossos órgãos de 
comunicação social es-
tão cada vez mais próxi-
mos dos nossos leitores 
e ouvintes.

No último número 
do nosso Jornal a nossa 
primeira página apre-
sentava a capa de todos 
os nossos jornais edi-
tados em 2022, nunca 
faltando nas bancas e 
na casa dos nossos as-
sinantes, saindo sempre 
semana sim, semana 

UM REFORÇO DE 
PROXIMIDADE!

não, praticamente desde 
sempre.

Claro que também te-
mos o nosso Jornal “No-
ticias Onda Viva” em for-
mato digital, sendo que 
os assinantes em formato 
de papel também contam 
com o direito a recebê-lo 
nesse formato, mas sabe-
mos que as pessoas gos-
tam de folhear e ler em 
papel.

Não esquecemos a rá-
dio “Onda Viva 96.1” que 
é o nosso órgão de comu-
nicação social que entra 

nas casas dos nossos ou-
vintes, sempre com mú-
sica e notícias em cima 
da hora, de noite, de de 
tarde, de manhã e até à 
hora do meio-dia. 

Hoje a nossa primei-
ra página está linda de-
mais, pois só uma jovem 
“Miss” poderia lá estar. 
Telma Madeira é a nos-
sa candidata, muitos pa-
rabéns!

O diretor, 

José Gomes Alves
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EM FOCO

Nascida na Póvoa de 
Varzim há 23 anos, Telma 
Madeira teve uma infância 
feliz, com muita brinca-
deira e, desde cedo, já gos-
tava muito de maquilha-
gem. No entanto, entre os 
7 e os 16 anos, foi vítima 
de bulling, que originou 
ansiedade e depressão. 
Segundo a jovem, este pe-
ríodo foi, definitivamente, 
o mais difícil da sua vida, 
tentando encontrar nos 
concursos de Miss uma 
saída para a depressão 
profunda que vivia. Telma 
foi aluna da Escola Secun-
dária Eça de Queirós e co-
meçou o curso de Línguas 
e Humanidades mas não 
conseguiu finalizar lá os 
estudos devido à depres-
são, entrando a meio do 
11º ano para um curso de 
pastelaria na PROANDI. 
Atualmente afirma que é 
um problema já superado, 
uma vez que conseguiu 
compreender o que esta-
va a acontecer e deixou de 
dar ouvidos às pessoas que 
a criticavam.

O primeiro concurso da 
modelo foi o Miss Póvoa, 
quando tinha 16 anos mas 
achava que não tinha per-
fil para concorrer e apenas 
participou por incentivo 
da família. Telma acabou 
por ganhar o gosto pelos 
concursos e aos 17 anos 
voltou a concorrer, desta 
vez ao Miss Queen. Ven-
ceu a etapa local, a regional 
e a nacional, aprendendo 
aspetos como: maquilha-
gem, desfilar e muitos ou-
tros. Já com 18 anos e de-
pois de alguma experiência 
conseguiu chegar ao Miss 
Earth, nas Filipinas, onde 
não conseguiu vencer mas 
conseguiu arrecadar vários 
prémios secundários. Para 
esse concurso teve um ano 
de preparação, no qual 
esteve no Chipre a fazer 
uma aprendizagem inter-
nacional. Conseguiu “abrir 
muitas portas” na área da 
moda começando a traba-
lhar como modelo em vá-
rias marcas nacionais. 

A jovem também de-
senvolveu vários projetos 
ambientais (com o projeto 
“Agir Local, Ajudar Glo-
bal”) e solidários (como 

DA PÓVOA DE VARZIM AO MISS UNIVERSO

o projeto “Sê a Voz da Rea-
lidade”, que serve para aju-
dar pessoas que sofrem de 
bulling e depressão e para 
demonstrar que “isto não 
é o fim! Vocês podem ser 
muito mais do que aquilo 
que vocês pensam. Inde-
pendentemente o que as 
pessoas falam, o importante 
é o que vocês pensam de vo-
cês mesmos”). Segundo Tel-
ma Madeira, este é um tema 
que lhe é sensível e sensí-
vel ao Miss Universo uma 
vez que uma jovem que se 
candidatou a este mesmo 
certame se suicidou. Este 
tema já é falado em várias 
escolas e em diversos locais 

mas, segundo a jovem, “este 
tema deveria ser reforçado 
porque as pessoas não estão 
capacitadas para agir”.

Depois do Miss Earth, 
voltou a casa com um sen-
timento agridoce por não 
ter vencido mas conseguiu 
trabalhar até 2019 no mun-
do da moda como ansiava. 
Nesse ano, Telma foi sele-
cionada para o Miss Global 
City, na China, onde bem 
sucedida e teria um “ano de 
reinado” e começaria uma 
carreira de modelo nesse 
mesmo país. No entanto, 
devido à pandemia da Co-
vid-19, Telma foi obrigada a 
parar a ainda curta carreira 

de modelo na China..
Quando chegou nova-

mente a Portugal continuou 
a trabalhar com marcas 
portuguesas, mas estas fo-
ram contratando cada vez 
menos devido à pandemia, 
obrigando a procurar tra-
balho. Uma vez que sempre 
gostou de atendimento ao 
público, começou a traba-
lhar numa clínica dentária. 
Esse trabalho findou para 
dar então mais importância 
ao concurso de Miss Uni-
verso.

Este já era um sonho para 
a poveira mas achava que 
era inalcançável até que foi 
surpreendida pela sua equi-

pa e pelo seu diretor a in-
formar que foi a escolhida 
para representar Portugal 
no certame em Nova Or-
leães.

Entre a candidatura e o 
dia de apresentação, cum-
priram-se 6 meses de mui-
to trabalho para melhorar 
o inglês, a forma de estar, 
os modos à mesa, as ami-
zades que são criadas, en-
tre muitas outras questões. 
No entanto Telma não 
se privou de se alimen-
tar porque, segundo esta, 
se privasse alguma coisa, 
seria muito pior quando 
voltasse. Um mês antes 
do concurso, foi a Nova 
Iorque com o apoio de pa-
trocinadores e revela que 
foi muito importante para 
conhecer a cidade, apri-
morar o inglês, participar 
em eventos e foi também 
reconhecida pelo governo 
de Nova Iorque.

Com uma partida emo-
tiva devido a uma surpresa 
dos pais e amigos, partiu 
sozinha (uma vez que as 
regras assim o obrigam), 
mas ficou surpreendida 
pela receção nos Esta-
dos Unidos, uma vez que 
quando lá chegou, tinha 
muita gente a gritar por 
Portugal.

A escolha da roupa e dos 
vestidos que levou tam-
bém foi muito importante, 
um deles, o traje de tricana 
do Bairro Norte. Este traje 
tinha um simbolismo im-
portante para a poveira, 
uma vez que, apesar de 
não estar ligada a nenhum 
bairro em especial, o azul 
representava a coroa que a 
vencedora iria levar para 
casa e a estrela representa 
a luz que poderia trazer à 
sua vida, se vencesse. Fi-
cou então no Top 16, neste 
que foi um dos projetos 
mais ambicionados pela 
poveira.

Telma ficou então como 
a portuguesa mais premia-
da uma vez que conseguiu 
a classificação nacional 
mais alta nos concursos 
Miss Earth, Miss Mundo 
e Miss Universo e espera 
ter mais novidades em te-
levisão, na área da moda e 
como influencer nas redes 
sociais.
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A Câmara da Póvoa de 
Varzim está a ultimar uma 
ação judicial contra enti-
dades do Estado por causa 
do mau funcionamento do 
aterro gerido pela empre-
sa Resulima, na freguesia 
barcelense de Paradela, 
paredes meias com Laun-
dos e Rates. O autarca Ai-
res Pereira confirmou que 
serão visadas a Agência 
Portuguesa do Ambien-
te (APA), a Comissão de 
Coordenação e Desen-
volvimento Regional do 
Norte (CCDR-N) e a Ins-
peção-Geral da Agricul-
tura, do Mar, do Ambien-
te e do Ordenamento do 
Território (IGAMAOT). 
A deficiente fiscalização e 
o iminente licenciamento 
do equipamento estão na 
origem do avanço do pro-
cesso na Justiça, ainda esta 
semana, numa altura em 
que as queixas dos mora-
dores da zona envolvente 
continuam a ser quase diá-
rias devido ao cheiro nau-
seabundo. 

Ultrapassada a data li-
mite para a resolução dos 
problemas ambientais que 

originam os odores, a au-
tarquia diz-se obrigada a 
esta tomada de posição, 
salientando o desconforto 
pela falta de ação das enti-
dades responsáveis. A críti-
ca maior vai mesmo para a 
CCDR-N, que surpreendeu 
tudo e todos na passada se-
mana ao comunicar que “es-
tão reunidas as condições” 
para a emissão das licenças 
de exploração que ainda fal-
tam ao aterro sanitário. Ai-
res Pereira queixa-se de que 
não foi informado de uma 
vistoria realizada “à socapa”, 

CÂMARA DA PÓVOA FARTOU-SE DOS PROBLEMAS 
DO ATERRO E AVANÇA MESMO PARA TRIBUNAL

radas por Félix Marques e 
Paulo João Silva dirigiram 
a queixa “à Comissária 
Europeia responsável pelo 
Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Regio-
nal / Fundo de Coesão e 
à Autoridade Nacional do 
programa POSEUR, en-
tidades que financiaram 
com cerca de 19 milhões 
de euros a unidade de tra-
tamento”.

No documento segui-
ram “todos os factos que 
têm ocorrido no aterro, 
prejudicando a qualidade 
do ambiente das popu-
lações locais, através de 
odores intensos e outros 
efeitos negativos para a 
qualidade de vida dos ci-
dadãos”. As juntas subli-
nham que “este foi mais 
um passo sustentado para 
que todas as autoridades 
responsáveis sejam aler-
tadas e atuem no sentido 
de resolver o grave pro-
blema que se verifica nas 
duas freguesia e também 
em Aguçadoura, Estela, 
Navais e nas freguesias vi-
zinhas de Barcelos e Espo-
sende”.

no início deste ano, consta-
tando-se no terreno que as 
medidas corretivas alegada-
mente introduzidas não es-
tão a evitar os maus cheiros. 

Este caso tem merecido 
a especial atenção do Par-
tido Socialista da Póvoa de 
Varzim, cujo líder da con-
celhia e vereador na oposi-
ção recomendou que as di-
ligências judiciais avancem 
o mais depressa possível, 
nomeadamente a exigir a 
suspensão da laboração do 
equipamento que não está 
a funcionar devidamente. 

João Trocado considera que 
não há tempo para esperar 
mais. 

JUNTAS DENUNCIAM  
CASO NA 
UNIÃO EUROPEIA

O caso do aterro da Resu-
lima em Paradela levou as 
Junta de Freguesia de Laun-
dos e de Rates a fazerem, no 
início desta semana, “uma 
denúncia à União Europeia 
pelo impacto negativo da 
utilização dos fundos comu-
nitários”. As entidades lide-

AUTARQUIA APOIA BOMBEIROS E BENEFICENTE
A reunião do executivo 

realizada na passada se-
gunda-feira ficou marca-
da pela aprovação de um 
contrato de comodato que 
visa a cedência de uma 

sala no edifício que alberga 
o Centro Ocupacional de 
Aver-o-Mar para a instala-
ção  da sede da Confraria 
dos Sabores Poveiros. Foi 
também aprovada a celebra-

ção do contrato-programa 
anual como a Real Associa-
ção dos Bombeiros Voluntá-
rios da Póvoa de Varzim, no 
valor de 100 mil euros, mais 
10 mil que no ano passado, 

sendo que esta entidade 
também vai receber mais 
42 mil euros para apoio ao 
pagamento do custo com 
a Equipa de Intervenção 
Permanente. Outro contra-

to-programa aprovado foi 
o relativo ao apoio à Be-
neficente para a atividade 
relacionada com a Cantina 
Social, neste caso no valor 
de 90 mil euros.

Pub
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MUNICÍPIO

PÓVOA VOLTA A ‘ACORRENTAR-SE’ COM 
A ESCRITA EM MEADOS DE FEVEREIRO

A Póvoa de Varzim vai 
acolher, entre 14 e 18 de 
fevereiro, a 24ª edição do 
Correntes d’Escritas. O 
evento vai trazer até cá cer-
ca de uma centena de escri-
tores de 15 nacionalidades 
de expressão ibérica, sendo 
18 os escritores que se es-
treiam. O festival literário 
foi apresentado pelo presi-
dente da Câmara no Salão 
Nobre dos Paços do Conce-
lho. Aires Pereira começou 
por fazer votos para que 
seja mais um sucesso, não 
tendo deixado de recor-
dar o importante papel no 
evento de Luís Diamantino, 
ausente devido a doença, a 
quem reiterou os desejos de 
rápida recuperação.

Ao todo serão realizadas 
10 mesas na Sala Principal 
do Cine-Teatro Garrett e 
no dia 20 haverá uma extra 
no Instituto Cervantes em 
Lisboa. Todas as mesas têm 
como tema versos de poe-
mas de Ana Luísa Amaral, 
que era uma presença as-
sídua e faleceu no final do 
ano passado. 

Sendo um ano de regres-
so à normalidade, devido 
ao fim das restrições rela-
cionadas com a Covid-19, 
são esperadas as habituais 
enchentes no regresso ao 

tema “Ciência e Cultura”.
Entre os 37 livros que 

serão lançados, destaque 
para as edições municipais 
‘D’ Escritas 1 Dia II’, que 
resulta da residência rea-
lizada por 16 autores em 
diferentes espaços da cida-
de em 2020, e ‘Casa Vazia’, 
resultante da experiência de 
8 autores que estiveram em 
confinamento, em 2021.

A organização faz tam-
bém questão que as Corren-
tes Itinerantes continuem a 
percorrer várias freguesias 
do concelho e que vários 
escritores se desloquem às 
escolas para falar com os 
mais jovens. 

Sendo o Correntes d’Es-
critas uma verdadeira festa 
do livro, a entrada conti-
nua a ser livre em todas as 
iniciativas que integram o 
programa, sendo espera-
das muitas pessoas de todo 
o país e até do estrangeiro 
que aqui passarão a semana 
lado a lado com os escrito-
res.

Destaque final para a li-
gação ao cinema através 
da sessão Octopus do dia 
16 com o filme ‘Campo 
de Sangue’ e o arran-que 
do certame com as ‘Vozes 
transeuntes nas ruas da 
poesia’ nos dias 13 e 14.

velho modelo de organiza-
ção, mas Aires Pereira lem-
brou que em 2025 já estará 
pronto o Póvoa Arena para 
eventualmente acomodar 
mais público. 

Nesta edição será home-
nageado Manuel Rui, es-
critor angolano de 81 anos 
a quem é dedicada a 22ª 
edição da Revista Corren-
tes d’Escritas, sendo uma 
figura incontornável do 
encontro desde o arranque. 
O lançamento decorrerá na 
Cerimónia de Abertura, a 
15 de fevereiro, no Casino, 
onde é feito o anúncio dos 
vencedores dos prémios li-
terários Casino da Póvoa 
(que tem 11 livros de poe-
sia finalistas); Correntes d’ 
Escritas/Papelaria Locus 
(para jovens dos 15 aos 
18 anos); Luís Sepúlveda 
(para alunos do 4º ano)e 
Fundação Dr. Luís Rainha/
Correntes d’ Escritas (com 
temática poveira). 

Neste mesmo dia, no 
Garrett, terá lugar a Con-
ferência de Abertura, que 
será proferida por Manuel 
Sobrinho Simões, professor 
catedrático e diretor do De-
partamento de Patologia e 
Oncologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto, subordinada ao 

Pub
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PEDRO SÁ MOREIRA NOMEADO PARA O GOVERNO
Pedro Sá Moreira foi 

nomeado adjunto de Ga-
binete da Secretária de 
Estado da Promoção da 
Saúde, Margarida Fer-
nandes Tavares. A escolha 
saiu no Diário da Repú-
blica e, além do despacho, 
é referido o currículo do 
poveiro que fez o douto-
ramento em Saúde Pú-
blica e diversas pós-gra-
duações na mesma área. 

Pedro Sá Moreira tem 
37 anos de idade e exer-

CRISTINA RIBEIRO IDEALIZOU PROJETO INOVADOR
É poveira a investigadora 

da Universidade do Minho 
que criou uma plataforma 
informática que promete 
revolucionar a forma de 
gerir recursos e práticas 
de laboratórios, poupando 
tempo e custos. É uma es-
pécie de “Simplex” para a 
gestão dos espaços e com 
segurança informática. 
Cristina Ribeiro  idealizou 
a “EASY GOV” e, ao longo 
de dois anos, desenvolveu 
o projeto obtendo os con-
tributos da sua universida-
de e também de Itália (Sie-
na), Grécia (Th essalias) e 

cia o cargo de diretor de 
planeamento nos Serviços 
Partilhados do Ministé-
rio da Saúde. Antes, entre 
2019 e 2021, foi o Chefe 
de Gabinete da Secretária 
de Estado da Justiça, cargo 
semelhante ao que desem-
penhou junto do Ministério 
da Presidência e da Mo-
dernização Administrativa 
(2018-2019) e do Ministé-
rio da Saúde (2015-2018).

O poveiro, que começou 
por se licenciar em enfer-

Letónia (Riga), assim como 
de outros especialistas que 
foi recolhendo nas viagens 
académicas pelo mundo.

Houve, para a concreti-
zação do projeto, um apoio 
fi nanceiro do programa 
Erasmus +, na União da 
Europeia, de pouco mais de 
262 mil euros. Foi em Braga, 
no Campus de Gualtar, que 
decorreu a apresentação ofi -
cial da plataforma e na ses-
são, com a presença de en-
tidades escolares, políticas 
e empresariais, Cristina Ri-
beiro explicou que a “EASY 
GOV” faz um  registo de 

procedimentos que ocorrem 
no quotidiano laboratorial, 
incluindo as manutenções, 
avarias e marcações de equi-
pamentos, permitindo que 
os utilizadores consigam 
planear devidamente os tra-
balhos. 

Cristina Maria Carvalho 
Mata Ribeiro estudou na 
Escola Secundária Eça de 
Queirós, na Faculdade de 
Farmácia do Porto e desen-
volve a atual atividade na 
Escola de Ciências da Uni-
versidade do Minho, onde 
fez o mestrado em Ciências 
do Ambiente.

magem (tal como o pai, 
Sá Moreira, que chefi ou o 
serviço durante vários anos 
no Hospital local), é tam-
bém docente universitário 
e investigador, membro da 
Assembleia Geral da Asso-
ciação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Hospi-
talar, comissário do Plano 
Nacional de Saúde 2021-
2030 e, no ano passado, re-
cebeu a a medalha de ser-
viços distintos (grau ouro) 
do Ministério da Saúde.

A última semana foi 
marcante para um grupo 
de raparigas e rapazes li-
gados à Casa do Regaço. É 
que fi cou fi nalmente pron-
to o novo espaço para os 
jovens institucionalizados 
que atingem a maiorida-
de. Fica em Terroso, numa 
área que servia de recreio 
na antiga escola primária 
de Paranho. Esses ‘ninhos 
de autonomia’ destinam-
-se a seis jovens e são um 
acrescento ao polo com-
plementar da Delegação 
da Cruz Vermelha da Pó-
voa de Varzim, designado 
Regaço +.

Na inauguração esteve 
a Presidente Nacional da 
Cruz Vermelha Portugue-
sa, Ana Jorge, que fez ques-

JOVENS DA CASA DO REGAÇO GANHAM ASAS 
NOS NOVOS ‘NINHOS DE AUTONOMIA’ 

tão de conhecer o resultado 
fi nal da obra realizada num 
terreno cedido pela Câma-
ra da Póvoa de Varzim. Na 
ocasião, o edil Aires Pereira 
revelou que lá foram inves-
tidos 200 mil euros do orça-
mento municipal, uma ver-
ba que eleva para 800 mil 
euros os apoios autárquicos 
a projetos diversos nos últi-
mos anos: a construção da 
creche e jardim de infância 
“O Miminho”; a dinamiza-
ção do “Projeto Renascer” 
com a cedência de dois 
técnicos de apoio à vítima 
e de um apartamento de 
acolhimento de emergência 
temporário para acolher ví-
timas de violência domésti-
ca ou a disponibilização de 
três apartamentos destina-

dos ao projeto “Autonomia 
de Vida”.

A líder da delegação lo-
cal, Luísa Tavares Moreira, 

agradeceu a ajuda da edi-
lidade e dos empresários 
locais que se associaram ao 
fi nanciamento deste projeto 

que vai permitir aos ado-
lescentes transitarem para 
a idade adulta com inde-
pendência e segurança.
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OBRAS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 
RECOMEÇAM NO PRÓXIMO DIA 30

O Centro Hospitalar 
Póvoa de Varzim – Vila 
do Conde revelou que vão 
arrancar a 30 de janeiro 
os trabalhos de conclusão 
da obra de ampliação, re-
modelação e beneficiação 
do Serviço de Urgência 
Médico-Cirúrgica. “A em-
preitada, que deverá estar 
concluída no início do 
próximo Verão, está orça-
da em mais de um milhão 
e quatrocentos mil euros 
e é comparticipada a 85% 
por fundos comunitários 

inscritos no Portugal 2020”, 
refere a unidade de saúde.

O objetivo da obra é “re-
dimensionar a infraestru-
tura de funcionamento do 
Serviço de Urgência e de-
senrola-se numa área de in-
tervenção que ronda os 740 
metros quadrados”. O Cen-
tro Hospitalar realça que, 
“uma vez concluído, o proje-
to potenciará a considerável 
diferenciação na prestação 
de cuidados e atendimen-
to dos doentes que procu-
ram o Serviço de Urgência”.

MATERNIDADES DA PÓVOA DE VARZIM E DE 
VILA NOVA DE FAMALICÃO JÁ NÃO VÃO ENCERRAR

As maternidades da Pó-
voa de Varzim e de Vila 
Nova de Famalicão já 
não vão fechar, mas terão 
de fazer obras num pra-
zo de um ano e contratar 
mais profissionais. O fe-
cho tinha sido proposto 
num relatório entregue 
ao Ministério da Saúde 

pela Comissão de Acompa-
nhamento da Resposta em 
Urgência de Ginecologia, 
mas o diretor executivo do 
Serviço Nacional de Saúde 
garantiu que os serviços 
nos dois hospitais não en-
cerram. A decisão surge na 
sequência de uma recente 
visita de Fernando Araújo 

às duas maternidades que 
terão de se modernizar 
num prazo máximo de um 
ano.

A manutenção do serviço 
de urgência de ginecolo-
gia e obstetrícia no Centro 
Hospitalar da Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde dei-
xou o presidente do conse-

lho de administração, José 
Gaspar Pais, com “a sensa-
ção de que foi feita justiça” 
pelo trabalho dos profis-
sionais de saúde. Agora o 
foco terá de ser colocado na 
melhoria do internamento 
pós-parto.

Também os presidentes 
das Câmaras Municipais da 

Póvoa de Varzim e de Vila 
do Conde mostraram-se 
“claramente satisfeitos 
com a decisão de manu-
tenção da atividade da 
maternidade, dirigindo 
em comunicado conjunto 
o reconhecimento às enti-
dades que intervieram no 
processo. 

PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS
A Pastoral de Jovens 

do Arciprestado Vila do 
Conde / Póvoa de Varzim 
já revelou o programa 
detalhado da receção dos 
símbolos das Jornadas 
Mundiais da Juventude. 
A chegada será a 31 de 
janeiro na Estela, através 
de Esposende, estando a 
permanência assegurada 
até 2 de fevereiro, com 
a despedida em Balasar 
rumo a Famalicão. Du-
rante esse período serão 
percorridas todas as fre-
guesias/paróquias que 
fazem parte do arcipres-
tado e será possível con-
templar a Cruz das Jor-
nadas e o Ícone Mariano 
em várias celebrações. Os 
símbolos andarão depois 
por toda a Diocese, sendo 
a conclusão na Catedral 
de Braga a 3 de março. 
Recorde-se que a Cruz e 

o Ícone também já percor-
reram a Diocese das Forças 
Armadas e de Segurança, 

tendo passado pela Escola 
de Serviços da Póvoa de 
Varzim.
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FREGUESIAS

Em Terroso já está a de-
correr a Novena integrada 
nas Festas em honra de 
Nossa Senhora das Can-
deias. O ponto alto está 
marcado apenas para o 
príximo dia 2 de fevereiro, 
quinta-feira, dia das prin-
cipais cerimónias religio-
sas, mas na paróquia de 
Santa Maria de Terroso a 
população já vai preparan-
do essa data. Todos os dias 
há Exposição do Santíssi-
mo Sacramento e Terço às 
18h, seguido de Eucaristia, 
Sermão e Preces a partir 
das 19h. A organização 
está a cargo da Confra-
ria de Nossa Senhora das 
Candeias. 

TERROSO 
EM FESTA

Joaquim Santos, um 
criador de Balasar, con-
seguiu oito medalhas no 
Mundial de Ornitologia 
que decorreu no fim de 
semana em Nápoles, Itá-
lia. Segundo uma infor-
mação enviada à Rádio 
Onda Viva, as conquistas 
de dois títulos de ouro, 
quatro de prata e dois de 
bronze aconteceram “com 
pássaros Diamante Gould 
e Diamantes Papagaio”.

Joaquim Santos come-
çou a criar as aves em 
2013 e no ano seguinte 
inscreveu-se no Clube de 
Canaricultores de Vila de 

BALASARENSE 
NO PÓDIO MUNDIAL 
DA ORNITOLOGIA

Conde e posteriormente 
no Clube Diamante Gould 
de Portugal, já que é essa a 
espécie predileta do cria-
dor. O balasarense partici-
pou já no quarto Mundial 
depois de Itália 2018 (uma 
medalha), Bélgica 2019 
(também uma), Portugal 
2020 (cinco). Em 2021/22 
não se realizou devido à 
pandemia da Covid-19.

O evento foi organizado 
pela Confederação Or-
nitológica Mundial que 
é presidida pelo poveiro 
Carlos Ramôa. Pode ace-
der a todos os vencedores 
nesta ligação.

A 12ª edição do Plano 
de Promoção do BTT teve 
a primeira prova no passa-
do domingo de manhã em 
Aguçadoura. Para as pro-
vas de 2023 estão inscritos 
cerca de duas centenas de 
ciclistas de várias equipas 
da região que competem 
nos diversos escalões (Bam-
bis, Benjamins, Iniciados, 
Infantis, Juvenis, Cadetes, 
Masters, Elites, Juniores 
e Rodinhas). Nesta altura 
estão já agendadas as res-
tantes seis corridas: 12 de 
fevereiro em Navais, 19 de 
fevereiro em Beiriz, 26 de 
março na Estela, 30 de abril 
em Laundos, 14 de maio em 
Amorim e 27 de maio na 
Póvoa de Varzim.  

JÁ SE 
PEDALA 
PELO 
CONCELHO
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CULTURA

A Biblioteca Municipal 
Rocha Peixoto continua a 
ser um palco privilegiado 
para a apresentação de li-
vros e nos últimos dias o 
destaque foi duplo. 

Primeiro, no dia 14, foi 
lançado “Operação Plati-
na”, de Hélder Neto, obra 
que retrata a vivência dos 
militares na Guerra Colo-
nial, abordando também 
os traumas trazidos desse 

OBRAS DE ARTE VÃO ENRIQUECER CAMINHO 
DA COSTA ATÉ SANTIAGO DE COMPOSTELA

As Câmaras de Vila do 
Conde, Póvoa de Varzim e 
Esposende associaram-se 
ao projeto “Caminho da 
Arte”. A iniciativa integra 
os municípios portugueses 
pelos quais passa o Cami-
nho da Costa de Santia-
go, a Direção Regional da 
Cultura do Norte, o Tu-
rismo do Porto e Norte e 
a Lionesa - Associação de 
Arte, Cultura e Turismo. O 
projeto pretende enrique-
cer os 261 quilómetros do 

Caminho da Costa, desde o 
Porto até Santiago de Com-
postela, com obras de arte 
contemporânea concebidas 
por artistas nacionais e in-
ternacionais, com a chance-
la de um grupo de curado-
res portugueses e espanhóis 
que irá acompanhar o de-
senvolvimento da iniciativa. 
A cerimónia da assinatura 
do protocolo decorreu em 
Viana do Castelo e um acor-
do semelhante será, entre-
tanto, celebrado na Galiza.

LIVROS SOBRE A GUERRA COLONIAL E 
O PALACETE MELO APRESENTADOS NA BIBLIOTECA

Conde.
Depois, o auditório da bi-

blioteca poveira encheu na 
noite da passada sexta-feira 
para o lançamento do livro 
‘O Palacete Flores: memó-
rias da minha família e da 
Póvoa de Varzim’, da autoria 
de José da Costa Reis, bis-
neto do Comendador Flo-
res, de quem partiu a deci-
são de construir o edifício. 
A apresentação foi feita por 

tempo no Ultramar. O autor 
apresenta no livro histórias 
reais de soldados que sen-
tiram falta de apoio no re-
gresso. Daí o objetivo de ho-
menagear, contar a História 
e defender os direitos dos 
combatentes que andaram 
por África. A apresentação 
esteve a cargo de Manuel 
Nascimento, presidente da 
Associação dos Combaten-
tes do Ultramar de Vila do 

Gonçalo de Vasconcelos e 
Sousa, professor catedrático 
da Escola das Artes da Uni-
versidade Católica Portu-
guesa, que classificou a obra 
como um valioso contributo 
para “a historiografia povei-
ra” e “uma marca indelével 
do património imaterial da 
Póvoa de Varzim”. O livro 
tem por foco a memória do 
edifício, um dos mais icóni-
cos da Belle Époque na Pó-

voa de Varzim, abordando 
ao longo de 500 páginas 
temas como a arquitetu-
ra exterior e interior do 
espaço, assim como aspe-
tos da vida pública e pri-
vada entre 1895 e 1978. 
A apresentação contou 
com a presença especial 
do edil Aires Pereira, que 
recordou com saudade o 
Palacete Melo, que acabou  
demolido em 1979. 

Pub
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ECONOMIA

Já foi inaugurado o ‘Es-
paço Empresa’ no Centro 
Póvoa Empresas. O presi-
dente da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Varzim 
destacou a instalação e en-
trada em funcionamento 
deste novo serviço desti-
nado a apoiar a criação e 
a gestão de um negócio, 
numa lógica de atendi-
mento personalizado e de 
ponto único de contacto. 

O projeto avança em ar-
ticulação com a Agência 
para a Competitividade 
e Inovação (IAPMEI), a 

‘ESPAÇO EMPRESA’ JÁ FUNCIONA NA PÓVOA
Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo 
de Portugal (AICEP) e a 
Agência para a Moderniza-
ção Administrativa (AMA).

Esta nova valência surge 
na sequência da assinatura 
de um protocolo que tinha 
merecido unanimidade na 
última reunião do executi-
vo. 

Segundo a autarquia, em 
Portugal existem apenas 
29 ‘Espaço Empresa’, ”pelo 
que a existência de um na 
Póvoa de Varzim constitui 
uma mais valia para todos 

os empresários do conce-
lho, em termos de proximi-
dade e de acompanhamen-
to especializado ao longo 
de todas as fases de investi-
mento empresarial”.

O funcionamento será 
de segunda a quinta-feira, 
das 10h às 13h e das 14h 
às 16h, com o objetivo de 
minimizar o esforço dos 
empresários no acesso à 
informação e na interação 
com entidades nacionais 
como a ASAE, Turismo de 
Portugal, DGAE, IAPMEI, 
AMA, AICEP, IRN e IFAP.

A Horpozim promoveu 
no passado sábado mais 
umas jornadas técnicas de 
horticultura. A 14ª edição 
decorreu durante todo o 
dia no Auditório Munici-
pal da Póvoa de Varzim. 
O evento realizou-se no 
fecho de um ciclo e de 
mais uma campanha, ten-
do sido uma oportunida-
de para serem abordados 

HORTICULTORES LOCAIS
DEBATERAM O PRESENTE 
E O FUTURO DO SETOR

temas fulcrais e atuais que 
preocupam o setor. Várias 
empresas marcaram pre-
sença para mostrar dife-
rentes serviços comerciais. 
Um debate sobre ambiente 
e ordenamento do territó-
rio e a discussão da conjun-
tura atual dos mercados e 
perspetivas do consumidor 
também fi zeram parte do 
programa, que incluiu um 

ponto de situação sobre o 
processo de certifi cação 
IGP dos produtos locais. 

O líder da Associação 
Empresarial Hortícola, Ma-
nuel António Silva, desta-
cou a importância de jun-
tar agricultores e diferentes 
entidades e organismos que 
operam na área num mo-
mento de partilha de expe-
riências entre todos.
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A obra do Parque da 
Cidade de Esposende de-
verá arrancar ainda antes 
do verão. A previsão é da 
Câmara Municipal que já 
aprovou o lançamento do 
concurso público para a 
requalificação da frente 
urbana do Parque da Ci-
dade, arruamento existen-
te a nascente da área do 
futuro espaço. A obra tem 
um preço base superior 
a 1.8 milhões de euros e 
um prazo de execução de 
18 meses. A intervenção 

corresponde à requalifica-
ção do troço compreendido 
entre o antigo Estaleiro Na-
val e a ponte D. Luís Filipe, 
abrangendo assim parte da 
Av. Eng. Eduardo Arantes 
e Oliveira e o trecho da Es-
trada Nacional 13 desde a 
rotunda da Solidal à deno-
minada ponte de Fão.

A pavimentação da EN 
13 será financiada pela IP-
-Infraestruturas de Portu-
gal no âmbito da requalifi-
cação prevista para essa via. 
Nesta altura o Município 

já formalizou a promessa 
de compra e venda com os 
proprietários de 6 dos 20 
terrenos necessários à cria-
ção do Parque da Cidade,   
decorrendo mais negocia-
ções para a aquisição das 
parcelas que faltam. O in-
vestimento para a concre-
tização deste projeto está 
assente na contração de um 
empréstimo, mas a autar-
quia ainda tem a expetati-
va de beneficiar de fundos 
comunitários ao abrigo do 
“Portugal 2030”.

REGIÃO 

OBRA DO PARQUE DA CIDADE DEVE COMEÇAR 
EM ESPOSENDE AINDA ANTES DO VERÃO

MINISTRO VISITOU PROJETO PREMIADO EM ANTAS
O Ministro da Cultura 

visitou na passada semana 
as instalações do GRAS-
SA - Grupo de Ação de 
Solidariedade Social de 
Antas.  O edil Benjamim 
Pereira acompanhou Pe-
dro Adão e Silva nesta 
iniciativa que visou co-
nhecer o projeto “Por um 
Galho - Intervenção Social 
e Artística pela Natureza”, 
que recentemente venceu 
o prémio internacional 
“Amateo Award 2022”.

A visita do governante 
ocorreu no âmbito do ro-
teiro “Cultura que somos”, 
centrada no tema da inclu-

são, cujo objetivo é fomentar 
a proximidade e o diálogo, 
no terreno, com pessoas e 
entidades ativas no contexto 
da cultura e das artes. “Por 
um galho” é um projeto de 
intervenção social e artística 
pela natureza, que trabalha a 
inclusão e a valorização de 
população sénior vulnerá-
vel, através do envolvimento 
na conceção, execução e ex-
posição de instalações artís-
ticas efémeras baseadas na 
natureza e construídas com 
materiais naturais.

A diretora artística e au-
tora do projeto, Gabriela 
Gomes, e a responsável pela 

performance, Vera Santos, 
explicaram a Pedro Adão 
e Silva que o culminar do 
projeto será no próximo 
mês de junho com a apre-
sentação performativa das 
peças. Cinco instalações ar-
tísticas vão ser expostas no 
percurso do rio Neiva, em 
locais que fazem a ligação 
do concelho de Esposende 
ao concelho de Viana do 
Castelo, tendo o Ministro 
da Cultura manifestado in-
teresse em regressar nessa 
altura a Antas para o tes-
temunhar, para satisfação 
do presidente do GRASSA, 
Baltasar Costa.
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REGIÃO

As Estações Náuticas de 
Esposende, da Póvoa de 
Varzim, de Vila do Con-
de, de Matosinhos e de 
Espinho estão a participar 
na maior feira náutica do 
mundo, a Boot 2023, que 
decorre em Dusseldorf, 
Alemanha, até ao próxi-
mo dia 29 de janeiro. 

A presença ocorre num 

MUNICÍPIOS PROMOVEM 
TURISMO NÁUTICO EM 
FEIRA NA ALEMANHA

Os atuais sacerdotes da 
Vigararia da Trofa-Vila do 
Conde, bem como alguns 
que dela já fizeram parte, 
realizaram uma peregrina-
ção a Roma e ao Vaticano 
neste mês. Além de refor-
çarem os laços de frater-
nidade sacerdotal que os 
unem, os párocos aprovei-
taram para reencontrar co-
legas da Vigararia que es-
tudam por aquelas bandas.

Entre a visita às basílicas 
de São Pedro, São Paulo, 
Santa Maria Maior, São 
João de Latrão e outras 
igrejas e lugares de refe-
rência cultural, o ponto 
alto que todos destacaram 
foi a participação numa 

PAPA FRANCISCO RECEBEU OFERTA DE SACERDOTES 
DA VIGARARIA DA TROFA / VILA DO CONDE

audiência do Papa Francis-
co. O momento serviu tam-
bém para oferecer ao santo 
Padre uma garrafa de vinho 
do Porto com mais de 150 
anos. Outras ações destaca-
das pelos sacerdotes foram a 
oração diante do túmulo de 
Bento XVI e a participação 
numa eucaristia presidida 
pelo Cardeal Dom Tolenti-
no de Mendonça na Igreja 
de Santo António dos Por-
tugueses.

Após renovarem as forças 
interiores nesta peregrina-
ção, ficou a garantia de que 
os encontros semanais às 
sextas-feiras são para man-
ter na Vigararia  da Trofa- 
Vila do Conde.

stand partilhado pelas Es-
tações Náuticas do Litoral 
Norte, que visa a promoção 
e internacionalização do 
turismo náutico português. 

A representação está a 
aproveitar para divulgar to-
das as potencialidades des-
te território, sobretudo das 
atividades ligadas aos rios e 
mar, para além de dar a co-

nhecer as empresas locais 
que operam no setor e pro-
porcionar negócios com al-
guns operadores turísticos 
internacionais presentes no 
certame. 

Durante o evento foi 
também feita a apresenta-
ção da brochura conjunta 
da “Náutica do Litoral Nor-
te”.

Pub
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VILA DO CONDE

INTERCÂMBIO CULTURAL CONCELHIO ESTÁ DE VOLTA 
O Teatro Municipal de 

Vila do Conde acolheu o 
espetáculo de abertura da 
22ª edição do Intercâmbio 
Cultural Concelhio com 
momentos de dança, mú-
sica e teatro apresentados 
por várias coletividades e 
grupos. O edil Vítor Cos-
ta fez questão de marcar 
presença e enalteceu o tra-
balho desenvolvido pela 
Associação de Desporto e 
Cultura de Vila do Conde, 
organizadora da iniciativa, 
afirmando que a autarquia 
continuará a apoiar a rea-

lização desta iniciativa.
Este ano participam 13 

entidades: Associação Re-
creativa Cultural Aveleda, 
Grupo Desportivo e Cultu-
ral de Azurara, Associação 
Cultural Recreativa Social 
“Os Restauradores”, Grupo 
Jovens “Os Caminhantes”, 
Centro Desportivo Cul-
tural Recreativo de Gião, 
Agrupamento Cultural de 
Malta, Associação Cultural 
e Recreativa de Modivas, 
Juventude Unida de Mos-
teiró, Grupo Desportivo e 
Cultural de Rio Mau / Soul 

A Câmara de Vila do Con-
de e a Litoral Rural – Asso-
ciação de Desenvolvimento 
Regional reuniram-se com 
os atuais e potenciais no-
vos parceiros concelhios 
da Litoral Norte – Grupo 
de Ação Local para a Orla 
Costeira dos Municípios de 
Vila do Conde, Matosinhos 
e Póvoa de Varzim.

O encontro teve como ob-
jetivo debater e definir a es-

FUTURO DO LITORAL NORTE - GAL COSTEIRO EM DEBATE
tratégia futura deste projeto 
intermunicipal no âmbito 
da preparação da candida-
tura que será submetida ao 
programa MAR 2030. O 
Litoral Norte passará a estar 
sob a gestão estratégica e 
operacional da Associação 
de Desenvolvimento Re-
gional que já assume esta 
responsabilidade relativa-
mente ao GAL Rural, no 
qual participam também os 

mento sustentável do setor 
das pescas e demais ativi-

dades do ecossistema ma-
rítimo.

Pub

municípios da Maia, Santo 
Tirso e Trofa.

Esta nova abordagem per-
mitirá uma estratégia e ação 
concertada em duas áreas de 
extrema importância para o 
território, como o desenvol-
vimento rural e a economia 
do mar. Aos agentes locais 
foi lançado o desafio para 
apresentarem projetos di-
ferenciadores e inovadores 
que garantam o desenvolvi-

Dance, Associação Despor-
tiva Cultural e Recreativa 
de Touguinha, Associação 

Juvenil de Vila Chã, Círcu-
lo Católico de Operários, 
Associação Cultural e Re-

creativa “Honra e Dever“ e 
Junta de Freguesia de Vilar 
do Pinheiro / Let’s Move.
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Quase 300 jovens de 
todo o concelho partici-
param no I Fórum da Ju-
ventude Vilacondense. O 
evento realizou-se no Tea-
tro Municipal, no passado 
dia 18, no âmbito da can-
didatura de Vila do Conde 
a Capital Europeia da Ju-
ventude 2026. À iniciativa 
associaram-se o presidente 
da Câmara, Vítor Costa, 
o vereador da Juventude, 
Paulo Vasques, e repre-
sentantes do Instituto Por-
tuguês do Desporto e da 
Juventude, do Conselho 
Nacional de Juventude e 
da Federação Nacional de 
Associações Juvenis.

Vários grupos de traba-
lho compostos exclusiva-
mente por jovens discuti-
ram propostas que querem 
ver implementadas, apre-
sentando essas ideias pu-
blicamente a Vítor Costa 
com o objetivo de serem 
incluídas na Estratégia 

VILA DO CONDE

MUITA CONFIANÇA EM SER 
CAPITAL EUROPEIA 
DA JUVENTUDE EM 2026

Municipal da Juventude 
e na candidatura Vila do 
Conde 26. A presença do 
edil na sessão de encerra-
mento significou um im-
portante momento de valo-
rização dos contributos dos 
jovens, tendo destacado a 
elevada participação cívica. 

“Estou muito confiante de 
que seremos bem-sucedi-
dos nesta candidatura, que 
tem qualidade e bases sóli-
das para ser escolhida. Mas, 
mais importante é este ca-
minho que estamos a fazer, 
envolvendo os jovens, num 
processo que não termina 
na entrega da candidatura 
nem na decisão final, mas 
sim nas sementes que dei-

xámos para o futuro. Este 
debate de ideias e atitudes 
é o início de uma longa 
caminhada que demorará 
décadas a serem implemen-
tadas, mas que acredito vai 
mudar o concelho de Vila 
do Conde e a nossa região. 
Queremos a afirmação ple-
na de Vila do Conde a nível 
nacional e, também para 
isso, os políticos têm de ter 
coragem de tomar decisões 
com a plena participação 
dos jovens, ouvindo as suas 
ideias, conceitos, vontades e 
leitura do mundo”, disse Ví-
tor Costa.

A candidatura de Vila do 
Conde é a única a nível na-
cional e será entregue no dia 

Em março começam a 
ser selecionadas as me-
lhores candidaturas, que 
serão primeiro reduzidos 
a cinco e depois sucessi-
vamente até que uma seja 
eleita. A Capital Europeia 
da Juventude é um títu-
lo atribuído anualmente 
a uma cidade europeia 
pelo Fórum Europeu da 
Juventude e tem como ob-
jetivo o desenvolvimento 
de iniciativas de âmbito 
cultural, social, político e 
económico destinadas aos 
jovens. Braga em 2012 e 
Cascais em 2018 foram as 
duas cidades portuguesas 
já distinguidas com este 
galardão.

Pub

6 de fevereiro. Vítor Costa 
está muito confiante no su-
cesso, destacando os pontos 
fortes: “O principal é os vi-
la-condenses, sobretudo os 
jovens, mas também a nossa 
localização, equipamentos 
desportivos e culturais, o 
património arquitetóni-
co, cultural e natural, além 
da nossa história milenar, 
sempre marcada um fortís-
simo sentimento identitário 
e com vontade de vencer. 
Esta é uma candidatura dos 
jovens e para os jovens, en-
volvendo a comunidade, as 
associações, as freguesias e 
os decisores políticos, num 
trabalho que tem de ser con-
junto”.
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FUTEBOL

Depois do inesperado 
desaire na receção ao Pa-
ços de Ferreira, o Rio Ave 
alcançou um precioso em-
pate em Famalicão na noi-
te do passado domingo.

 Os vilacondenses aca-
baram por beneficiar da 
ineficácia dos famalicen-
ses, que inclusive des-
perdiçaram uma grande 
penalidade. Mérito do 
guardião Jonathan, que foi 
importante para manter 
inviolável a baliza rioavis-
ta e foi novamente eleito 
o melhor em campo, tal 
como já tinha sucedido 
em Guimarães. Este nulo 
permite à equipa verde e 
branca integrar o grupo 
dos oitavos classificados 
com 21 pontos em 17 jor-
nadas. 

O início da segunda vol-
ta vai suceder na tarde do 
próximo domingo em Vi-
zela, adversário que ven-
ceu em Vila do Conde no 
arranque do campeonato.

TROCA DE LATERAIS

Pedro Amaral deixou o 
Rio Ave rumo ao Al Kha-
leej. Os clubes chegaram a 
acordo para a transferência 
a título definitivo. O defesa 
esquerdo de 25 anos veio 
para Vila do Conde em 
2019, tendo totalizado 94 
jogos, 10 assistências e 1 
golo. As boas exibições sus-
citaram o interesse de vários 
emblemas e surgiu a opor-
tunidade de ir para a Arábia 

MAIS UM PONTO PARA O OBJETIVO DO RIO AVE
de abrir se o clube fizer esta 
época a consolidação na I 
Liga, o grande objetivo da 
época que, para já, está a 
correr bem, sublinhou o 
presidente. As declarações 
de António da Silva Cam-
pos surgiram à margem da 
visita ao clube do secretá-
rio de estado do Desporto. 
João Paulo Correia viu as 
obras da nova Academia 
do Rio Ave e elogiou o 
trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo clube de 
Vila do Conde, que por sua 
vez ofereceu uma camisola 
personalizada ao gover-
nante. 

Saudita prosseguir a carrei-
ra na próxima época e meia.

Entretanto, Sávio foi ins-
crito pelos rioavistas na 
Liga para colmatar esta saí-
da, sendo um regresso do 
empréstimo ao Goiás dado 
que o clube vilacondense 
está impedido pela FIFA de 
registar novos jogadores. O 
defesa brasileiro de 27 anos 
esteve cedido nos últimos 
seis meses e volta agora à 
equipa de Luís Freire com 
objetivo de ajudar o clube 

a somar vitórias, afirman-
do-se adaptado e preparado 
para concretizar uma se-
gunda passagem bem suce-
dida em Vila do Conde.

GOVERNANTE
 DE VISITA

O presidente do Rio Ave 
revelou que a construção de 
mais uma bancada não está 
esquecida e só aguarda uma 
oportunidade financeira 
mais tranquila. António da 
Silva Campos justifica que 
não quer endividar o clube 
e refere que janela financei-
ra para obras será mais fácil 
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FUTEBOL

Depois de algumas exi-
bições menos conseguidas, 
mas sobretudo após a der-
rota no reduto do Felguei-
ras por duas bolas a zero, 
subiu a contestação no seio 
varzinista à liderança de 
Tiago Margarido. O Var-
zim, que continua confor-
tável no 3º lugar da classi-
ficação, a apenas 3 pontos 
do líder, recebe na próxima 
jornada a AD Sanjoanense, 
treinada por António Bar-
bosa, anterior técnico dos 
alvinegros. 

Nos dois últimos jogos, 
a vitória em casa sobre o 
Anadia por 2x1, com dois 
golos de Areias, voltou a 
demonstrar que os Lobos 
do Mar continuam à pro-
cura de melhorar a sua 
qualidade de jogo, eviden-
ciando algum nervosis-
mo ao querer fazer tudo 
depressa e bem. As boas 
paradas têm sido o “abono 
de família” no amealhar de 
pontos. Já de jogo corrido, 
a inconsistência revelada 

ao longo dos 90m chega a 
ser perturbadora. Em Fel-
gueiras, pouco ou nada se 
aproveitou. Apenas uma 
oportunidade flagrante de 

Areias, com um remate à 
base do poste adversário, 
mas a partir do primeiro 
golo dos locais a equipa 
mais parecia uma “torre de 

DERROTA EM FELGUEIRAS IRRITA ADEPTOS
ção própria) e certamen-
te ouviu muitas queixas, 
próprias quando se perde. 
Os Lobos do Mar refor-
çaram-se neste mercado 
de transferências, embora 
ainda sem que os novos 
acrescentassem mais va-
lias ao futebol varzinista. 
Tiago Margarido assumiu 
a derrota em Felgueiras 
como “o pior jogo do Var-
zim no campeonato. Com-
preendo e aceito as criticas 
dos adeptos, porque hoje 
não dignificamos o sím-
bolo que carregamos ao 
peito”.

Já esta sexta feira, contra 
a AD Sanjoanense, tudo 
o que não seja conquistar 
os 3 pontos poderá ser 
o adeus a uma liderança 
técnica que ainda não se 
conseguiu afirmar num 
Varzim onde se exige o 
regresso aos campeonatos 
profissionais, embora nes-
ta Liga 3 a gestão do fute-
bol alvinegro seja a mais 
profissional de sempre.

babel”, que se desmoronou 
à medida que o cronómetro 
avançava. O presidente Ed-
gar Pinho esteve na bancada 
junto aos adeptos (por op-

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. 
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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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FUTEBOL

ESTELA E ÁRVORE LIDERAM INTER-FREGUESIAS
A 12ª jornada do esca-

lão sénior do campeonato 
de futebol inter-freguesias 
da Póvoa de Varzim ficou 
marcada pela goleada do 
Estela na receção ao Regu-
fe. O líder da tabela venceu 
folgadamente por 11x2 e 
passou a somar 33 pontos 
em 11 jogos já realizados, 

ou seja, só conta com vitó-
rias até ao momento nesta 
competição. Na perseguição 
segue o Amorim (24 pontos 
e menos um jogo), que ven-
ceu em Navais por 4x2. Ou-
tros resultados: Aguçadoura 
0 x Beiriz 2, Averomar 0 x 
Rates 3, Leões da Lapa 3 x 
Laundos 1 e folgou o Terro-

so.  A classificação está na 
tabela em baixo à esquerda.

Em Vila do Conde o cam-
peonato sénior já vai na 
jornada 18 e o Árvore soma 
e segue na liderança. Os ar-
vorenses golearam por oito 
bolas a zero no terreno do 
Fornelo e estão no comando 
com 49 pontos em 17 par-

tidas, tendo apenas cedido 
um empate nesta prova até 
agora. Na perseguição man-
tém-se o Tougues com 42 
pontos após vencer o Labru-
ge por 5x1. Outros resulta-
dos: Touguinha 4 x Mindelo 
2, Vairão x Fajozes (ontem à 
noite), Malta 2 x Retorta 1, 
Gião 3 x Vila Chã 0, Arcos 

2 x Aveleda 0, Macieira 
1 x Bagunte 0 e folgou o 
Rio Mau. A classificação 
está na tabela em baixo à 
direita

No fundo da página 
pode também conferir os 
pormenores da estreia da 
prova de veteranos em Es-
posende. 

 
RESULTADOS DA 1ª JORNADA 

 
Jogo Data Hora Campo Equipas Local Result. 

  

1 

21/jan 

15:30 1 CF Fão Gandra F.C. 

Estádio 
Horácio 

Queirós - 
Forjães 

5 / 1 
2 15:30 2 CSJ Mar G.C.D.R. Gemeses 6 / 3 
3 16:30 1 DR Estrelas do Faro F.C. Marinhas 0 / 3 
4 16:30 2 U.D. Vila Chã Forjães S.C. 3 / 1 
5 17:30 1 Esposende Surf Team G.D. Apúlia 3 / 2 
6 17:30 2 A.D. Esposende A.D.R.C. Fonte Boa/Rio Tinto 3 / 4 

 

CL Clubes J V E D Gol + Gol - Gol Av FC PONTOS 
1º CF Fão 1 1 0 0 5 1 4 0 3 
2º CSJ Mar 1 1 0 0 6 3 3 0 3 
3º FC Marinhas 1 1 0 0 3 0 3 0 3 
4º UD Vila Chã 1 1 0 0 3 1 2 0 3 
5º ADRC Fonte Boa / Rio Tinto 1 1 0 0 4 3 1 0 3 
6º Esposende Surf Team 1 1 0 0 3 2 1 0 3 
7º A D Esposende 1 0 0 1 3 4 -1 0 1 
8º GD Apúlia 1 0 0 1 2 3 -1 0 1 
9º Forjães SC 1 0 0 1 1 3 -2 0 1 

10º GCDR Gemeses 1 0 0 1 3 6 -3 0 1 
11º DR Estrelas Faro 1 0 0 1 0 3 -3 0 1 
12º Gandra FC 1 0 0 1 1 5 -4 0 1 

 

Fatores de desempate: 
1º - Confronto Directo, 2º- Goal Average, (diferença entre golos marcados e sofridos); 3º- Maior número de golos marcados; 4º- Menor número de golos sofridos. 
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PÓVOA ESTREIA-SE COM NÚMEROS ENGANADORES
A goleada sofrida contra 

o Belenenses por 5x1 não 
reflete a exibição dos pupi-
los de André Crud no jogo 
de estreia da Fase de Subi-
da. Para o técnico poveiro 
“a equipa esteve muito bem 
na abordagem de um jogo 
contra um adversário que 
sabiam ser muito difícil de 
bater no seu reduto. Um 
ambiente fantástico, com 
o pavilhão lotado com os 
seus adeptos. Com a des-
vantagem de 3x1 ao inter-
valo, conseguimos manter 
a incerteza até aos minutos 
finais, onde só voltamos 
a sofrer em desvantagem 
numérica, fruto da expul-
são do César. Arriscamos 

a jogar no 5x4 e não fomos 
felizes. Saímos de Lisboa de 
cabeça erguida e já no pró-
ximo sábado receberemos o 
Modicus para tentar amea-
lhar os 3 pontos”. 

Este foi o retrato do jogo 
da segunda jornada aos 
olhos de quem sabe estar 
no desporto com classe e 
competência. Garantida a 
manutenção no segundo 
escalão do futsal nacional, 

os poveiros serão um outsi-
der num mini-campeonato 
com alguns emblemas com 
tradição na modalidade. 
Clubes com muitos adep-
tos, muitas vezes funda-
mentais na conquista das 
vitórias. Ao longo da época 
já fomos referindo que nes-
te virar de página do clube 
poveiro, que agora associa 
o nome Varzim Sport Clu-
be, há que comparecer no 
pavilhão e apoiar estes ra-
pazes. No próximo sábado, 
pelas 18h, no Pavilhão da 
Eça de Queirós, a equipa 
poveira acerta calendário, 
defrontando o Modicus de 
Sandim e todo o apoio será 
bem-vindo.

No jogo que marcou o 
inicio da segunda volta, a 
equipa B do Póvoa Ande-
bol foi a Padrão da Légua 
vencer o FC Infesta por 24-
32. Uma exibição de muita 
qualidade dos pupilos de 
Gabriel Pinto Ferreira, con-
trolando o rumo dos acon-
tecimentos do primeiro ao 
último segundo. Na baliza, 
tanto Carlos Moreira, como 
posteriormente Vasco fo-
ram dando a confiança ne-
cessária para que no ataque 
tudo acontecesse natural-
mente. Dos 32 golos mar-
cados o difícil é escolher o 
melhor, mas todos serviram 
para que a equipa poveira 
consolidasse a excelente 
época que está a realizar. 
Quando já é sabido que a 
Federação irá criar mais 
uma divisão, relegando esta 
2ª divisão para o 3º escalão 
do andebol português, a 
luta pela subida já está nos 

VITÓRIA VALE PÓDIO AO PÓVOA ANDEBOL B

horizontes poveiros, em-
bora seja público que esta 
equipa B tenha como objeti-
vo principal a manutenção.

20º ANIVERSÁRIO 
COM PROJETO 
INOVADOR

Mais que uma remodela-
ção, a apresentação do novo 
projeto da Sede Social re-
velou a ambição e o arrojo 
dos dirigentes do clube. Um 
edifício com variadas valên-
cias, desde logo com a preo-
cupação de criar um ponto 
de encontro para os sócios e 
poveiros, com o cunho revi-

CAXINAS SOMA 
E SEGUE NO 
ESCALÃO PRINCIPAL 

O Caxinas recebeu e ven-
ceu o Portimonense por 3x1 
na abertura da jornada 14 
da Liga Placard. 

Raul Moreira bisou e 
Cássio foi o outro marcador 
pelos anfitriões num desafio 
que contou com o selecio-
nador Jorge Brás nas ban-

cadas. Empurrados pelo 
forte apoio do público, os 
caxineiros somaram um 
importante triunfo para 
defender o lugar no top-8 
da classificação. 

Os pupilos de Nuno Sil-
va somam agora 21 pontos 
e subiram provisoriamen-
te ao sexto lugar antes de 
uma longa paragem no 
campeonato dado que a 
jornada 15 só se jogará em 
meados de fevereiro. 

Até lá há duelo já esta 
quinta-feira contra o Bra-
ga para a Taça da Liga 
(quartos de final) e depois 
com o Burinhosa para a 
Taça de Portugal já no iní-
cio do próximo mês 

valista de uma sociedade de 
anos passados. Uma obra 
que, a ser executada, será 
mais um marco da gestão 
de uma equipa de dirigentes 
com José Oliveira Pereira na 
presidência. Desde a indigi-
tação para o cargo, o presi-
dente do PAC tem fomen-
tado diversas iniciativas 
(desportivas e culturais), 
aproximando a comunida-
de (sobretudo os empresá-
rios) das ambições do clube. 
A procura de parceiros para 
sustentar um projeto des-
portivo ímpar, com as duas 
equipas seniores nas princi-
pais competições nacionais 
lutando pelos lugares do 
topo da tabela, tem mere-
cido apoio importante para 
que o clube projete o futu-
ro sem estar dependente de 
outros apoios institucionais.

Como vem sendo habi-
tual, o clube empossou mais 
quatro padrinhos/embaixa-

dores, reconhecendo desta 
forma o contributo em prol 
do clube. Assim, a somar 
aos 17 padrinhos, junta-
ram-se Ju Grimont, Paulo 
Garcia, Francisco Campilho 
e Jorge Tormenta. 

Num ano de 2023 onde 
as previsões apontam para 
muitas dificuldades, o pro-
jeto Academia/Pavilhão 
está concluído e apresen-
tado para candidatura de 
Fundos Europeus. 

ATLETAS 
NO MUNDIAL

Estaliny Furtado e Rafael 

Andrade são dois atletas 
da equipa sénior do Póvoa 
Andebol que representam 
Cabo Verde no Mundial de 
Andebol que se está a reali-
zar na Suécia e na Polónia. 
Apesar de ainda não terem 
conseguido nenhuma vitó-
ria, os dois atletas têm sido 
opção para o selecionador 
Obradovic, técnico que 
também treina em Portugal, 
com um trabalho notável 
no FC Porto, onde conquis-
tou 6 títulos nacionais. No 
jogo contra Portugal, o late-
ral Rafael Andrade foi autor 
de 2 golos. 

Devido a este calendário, 
o campeonato nacional está 
parado, estando os povei-
ros a preparar o recomeço 
com algumas novidades 
que serão do conhecimento 
público brevemente. O jogo 
do recomeço será em Águas 
Santas no primeiro fim de 
semana de fevereiro. 
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BASQUETEBOL COM VITÓRIAS IMPORTANTES
O fim de semana bas-

quetebolista foi de con-
quistas importantes nas 
várias competições. 

A presença da equipa 
sub-18 do Clube Desporti-
vo da Póvoa na Final-6 da 
ABP, realizada em Pare-
des, saldou-se num quarto 
lugar para os comandados 
de Ivo Luciano Gonçalves. 
Uma equipa com alguns 
atletas com idade ainda 
sub-16, mas que tem vin-
do a absorver com distin-
ção o trabalho realizado 
pelo treinador. Um grupo 
que vale pelo coletivo e 
que em Paredes venceu 
o Académico, perdendo 
depois contra FC Porto e 
Maiabasket.

A equipa sénior femini-
na recebeu o líder Limien-
se e tinha dois objetivos. 
Vencer e igualar as adver-
sárias de Ponte de Lima, 
sendo que a vitória teria 
que ser por 18 pontos de 
vantagem. Os dois primei-
ros períodos ainda alimen-
taram a esperança, tal foi 
a qualidade exibida pelas 
pupilas de Pedro Dias, em 
contraponto com a desas-

recebeu e venceu o CAB 
Madeira por 78x70. Uma 
vitória importante contra 
um rival direto na luta por 
garantir nova presença nos 
play-offs. Lutar pelo título 
será sempre um sonho, mas 
estando nos 8 primeiros a 
manutenção fica garantida. 
Contra os madeirenses, os 
pupilos do professor José 
Ricardo dominaram os qua-
tro períodos, sendo que no 

POVEIRAS REAGEM COM VITÓRIAS A DERROTA
O mês de janeiro fica 

marcado pela primeira der-
rota da equipa sénior femi-
nina de voleibol do CDP. 
No reduto do CARTaipen-
se, as poveiras conhece-
ram o amargo da sabor da 
derrota, num jogo em que 
perderam por 3 sets a 1. 
Contudo, como verdadei-
ras campeãs, dedicaram-se 
ao trabalho e regressaram 
mais fortes conseguindo 
uma dupla vitória sobre 

o Senhorense, não consen-
tindo nenhum set. Com o 
principal treinador ausente, 
a liderança foi entregue ao 
venezuelano/poveiro Ismo 
Ramos. Depois de uma larga 
carreira como atleta, onde 
conquistou vários títulos no 
seu país natal, Ismo já vive 
na Póvoa há alguns anos, 
tendo mesmo feito parte da 
equipa que jogou na 1ª divi-
são. Um jovem técnico que 
procura o seu espaço e que 

demonstra muita humildade 
e qualidade no trabalho que 
desenvolve, tanto na equipa 
feminina como da equipa 
masculina de Iniciados. O 
objetivo do voleibol femini-
no poveiro passa por subir 
um nível, mas para que isso 
aconteça, haverá uma 2ª fase 
onde as dificuldades aumen-
tarão exponencialmente, 
com adversários a aposta-
rem na contratação de atle-
tas estrangeiras.

Depois de conseguir o 
apuramento para os oi-
tavos de final da Taça de 
Portugal, derrotando o 
OC Termas por 6x4, os 
poveiros ficaram a conhe-
cer o adversário a elimi-
nar para conseguir uma 
presença história numa 
Final 4. O Famalicense 
milita na 1ª divisão mas, 

HÓQUEI PATINA AFINADO NO NOVO ANO
como diz o técnico Ruben 
Fangueiro, “na Póvoa man-
damos nós e seja qual for o 
adversário, deixamos a pele 
no ringue para conquis-
tar vitórias para os nossos 
adeptos”. 

Para fechar a 12ª jornada 
do campeonato, a equipa 
poveira viajou até Valongo 
para defrontar a equipa B 

trada performance das visi-
tantes. Porém, no segundo 
tempo tudo se alterou, com 
o Limiense a puxar os galões 
de líder e a conseguir empa-
tar o jogo a 59 pontos. No 
prolongamento, as poveiras 
voltaram a ser mais fortes, 
terminando com um triplo 
da capitã Joana Ramos. O 
basquetebol feminino po-
veiro passa por um limbo 
que deverá levar algum tem-

po a resgatar valores como 
os que marcaram a secção 
no passado e que levaram 
ao título de campeão nacio-
nal da 1ª divisão. Há que dar 
tempo ao tempo e continuar 
um trabalho já com raízes e 
ventos de esperança num 
futuro ainda mais risonho.

Bastião do orgulho Des-
portivista, e porque não 
dizê-lo também da Póvoa, 
a equipa sénior masculina 

local. Foi um reencontro 
no banco de velhos amigos 
(Viti Oliveira e Ruben Fan-
gueiro), com ambos a visa-
rem a vitória. Na primeira 
parte dominaram os povei-
ros, com o goleador Dio-
go Fernandes a bisar. Luís 
Melo falhou um penalti já 
no último minuto, depois 
de Rodolfo Sobral ter de-

fendido um para as cores 
poveiras. O guardião viria 
a ser a figura do jogo, já 
depois de Melo ter amplia-
do para os 3x0. O Valon-
go B ainda chegou ao 3x2 
e jogou em superioridade 
numérica os dois minutos 
finais, mas Rodolfo fechou 
a baliza e os poveiros con-
quistaram os 3 pontos. 

último ainda tiveram que 
lidar com uma recupera-
ção insular que obrigou a 
um forcing final. Foram 
bastantes os minutos com 
3 e 4 atletas poveiros e 
formados no clube num 5 
aplaudido com alma e raça 
poveiras. Dia de basquete-
bol é dia de rumar ao Pa-
vilhão Fernando Linhares 
de Castro e participar na 
festa. Mesmo com a equi-
pa a não conseguir vencer 
nos primeiros jogos, os 
adeptos sempre estiveram 
presentes, quer na Póvoa, 
quer nos jogos fora. No 
próximo sábado todos os 
caminhos irão dar a San-
galhos. O CDP joga num 
reduto onde já foi muito 
feliz, num pavilhão com 
uma massa adepta tam-
bém muito apaixonada 
e contra um adversário 
que é lanterna vermelha, 
apenas com um triunfo, 
O técnico José Ricardo é 
um profundo conhecedor 
da Liga e sabe que terá de 
preparar os pupilos para 
um jogo difícil mas im-
portante para as ambições 
dos poveiros.
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SEIS CENTENAS A CORRER E 
CAMINHAR NO TRAIL DA PÓVOA

Bruno Ribeiro e Marlene 
Santos foram os grandes 
vencedores da corrida lon-
ga de 25 km do 6º Trail da 
Póvoa de Varzim organiza-
do pelo Centro Desportivo 
e Cultural de Navais. 

Tiago Pinto e Maria San-
tos superiorizaram-se à 

concorrência no trail curto 
de 16 km num evento que 
percorreu as freguesias de 
Navais, Laundos, Terroso 
e Rates, com uma pequena 
incursão por Rio Mau. 

No total participaram 
cerca de 600 pessoas, in-
cluindo quem alinhou na 

AGUÇADOURENSE FOI A LAUNDOS VENCER CORTA-MATO
A freguesia de Laundos, 

em concreto o Parque da 
Lipor, foi palco da quin-
ta jornada do Plano de 
Promoção do Atletismo, 
que no entanto equivale 
apenas à terceira prova da 
temporada dado que as 
corridas de Argivai e de 
Balasar foram anterior-
mente adiadas devido ao 
mau tempo.

Como tem sido tradição, 
o grande vencedor coletivo 
voltou a ser o Grupo Cultu-
ral e Recreativo Aguçadou-
rense, que assim repetiu as 
vitórias de Beiriz e Aver-o-
-Mar. A prova de corta-ma-
to reuniu 357 atletas de uma 
dezena de coletividades. 
Além do campeão, o pódio 
por equipas ficou completo, 
como tem sido hábito, com 

o Centro Desportivo e Cul-
tural de Navais na segunda 
posição e o Clube Despor-
tivo da Póvoa no terceiro 
posto. Seguiram-se, por 
esta ordem, CAPV, Atlético, 
Belém, Terroso, MAPADI, 
Argivai e Tricanas Poveiras.

Os vencedores indivi-
duais foram: Catarina Cou-
rela (Navais) e João Macedo 
(CDP) no escalão A, Vi-

se) no escalão F, Lúcia Ro-
drigues (Navais) e Amé-
rico Moreira (CDP) no 
escalão G e Maria Santos 
(CDP) e César Vilas-Boas 
(Navais) no escalão H.

A próxima etapa irá 
acontecer no dia 29, na 
Estela, nas imediações do 
Campo de Futebol, sendo 
a primeira na vertente de 
estrada.

ATLÉTICO É CAMPEÃO 
NORTENHO FEMININO

O Atlético da Póvoa 
entrou a vencer em 2023. 
A equipa verdinha mos-
trou-se em grande forma 
no Campeonato Absoluto 
do Norte de Pista Cober-
ta que decorreu em Bra-
ga. A formação feminina 
sagrou-se mesmo campeã 
nortenha e os rapazes ob-
tiveram o quinto lugar, a 
apenas 5 pontos do segun-
do posto.

O feito das raparigas, 
vencedoras folgadas com 
10 pontos de avanço para 
o mais direto concorrente, 
evidencia o reforço que foi 
efetuado no início da tem-
porada, tendo o clube pro-
tagonizado a conquista do 
lugar mais alto do pódio 
coletivo pela primeira vez.

Para esse registo contri-
buíram várias atletas com 
pódios individuais, mere-
cendo realce os primeiros 
lugares de Cátia Pereira 
no salto com vara, Patrí-
cia Oliveira nos 1500m 
e Fernanda Angélica no 
lançamento do peso; os 
segundos lugares de Ma-

ALUNOS CORRERAM 
NO PARQUE DA CIDADE

O Parque da Cidade da 
Póvoa de Varzim foi nova-
mente palco da tradicional 
prova de corta-mato inter-
-escolas que se realiza no 
âmbito do Projeto Escola da 
Minha Vida. 

Centenas de alunos di-
vididos por cinco escalões 
competiram pela melhor 
classificação e em defesa da 
respetiva escola.

Os vencedores foram: 
Vitória Silva (EB Rates) e 
João Ferreira (EB Flávio 
Gonçalves) em infantis A; 

riana Novo no triplo salto e 
Rafaela Santos no salto em 
altura; as terceiras posições 
de Maria Barbosa nos 60m 
e Mariana António nos 
60m barreiras.

Os rapazes não chega-
ram ao pódio coletivo mas 
também obtiveram bons 
desempenhos individuais: 
Gonçalo Veloso - 1º no sal-
to em altura, Pedro Pinhei-
ro - 2º no triplo salto, José 

Azevedo - 3º nos 3000m, 
Ruben Oliveira - 3º no 
lançamento do peso e 
André Miranda - 3º nos 
5000m marcha.

Outros dois clubes po-
veiros também estivem 
em ação. O Desportivo 
da Póvoa foi 16º classifi-
cado no setor feminino e 
o Centro Desportivo de 
Navais foi 20º posiciona-
do em masculinos.

Joana Macedo e Gonçalo 
Santos (ambos da EB Rates) 
em infantis B; Rita Loureiro 
(EB Cego do Maio) e Tiago 
Dourado (EB Beiriz) em 
iniciados; Beatriz Pires (ES 
Rocha Peixoto) e Luís Mon-
teiro (EB Beiriz) em juvenis; 
Ana Maio e Fábio Carvalho 
(ES Rocha Peixoto) em ju-
niores. 

Também participaram 
estudantes da ES Eça de 
Queirós, da EB Aver-o-Mar, 
do Colégio de Amorim e do 
MAPADI. 

caminhada de 8 km. 
Entre os atletas poveiros 

há dois destaques mere-
cidos: o quarto posto de 
Nuno Costa, do Aguçadou-
rense, na prova longa; e o 
sexto lugar de César Vilas 
Boas, do Navais, na distân-
cia curta.   

tória Silva (CDP) e Lean-
dro Fernandes (Navais) no 
escalão B, Joana Macedo 
(CDP) e Diogo Lyubera 
(Atlético) no escalão C, 
Gabriela Duarte (Atlético) 
e Tiago Dourado (Navais) 
no escalão D, Adalgisa Ne-
ves (Aguçadourense) e Tia-
go Costa (CDP) no escalão 
E, Paula Morim (Navais) e 
José Fontes (Aguçadouren-
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REGUFE E LAPA 
CONQUISTAM 
TAÇA DA PÓVOA

A equipa feminina do 
Grupo Recreativo de Re-
gufe conquistou a Taça da 
Póvoa em Ténis de Mesa. 
A competição decorreu 
na Estela, no pavilhão do 
Grupo Senhora do Ó, ten-
do sido dominada pelo 
Regufe, que levou para 

casa o troféu de campeão. 
A prova masculina decor-

reu no pavilhão de jogos de 
Aguçadoura e o Leões da 
Lapa voltou a conquistar a 
Taça . A formação do bairro 
sul da cidade venceu a com-
petição que integra o Plano 
de Desenvolvimento.

30 PILOTOS MODELISTAS NO 
REGRESSO  DO AEROINDOOR

O Aeroclube do Norte e 
a LIPA voltaram a levar a 
efeito o Aeroindoor-Póvoa 
2023. O evento voltou ao pa-
vilhão municipal no passado 
dia 15 depois de dois anos 
de interrupção por causa da 
Covid-19. 

Estiveram presentes mais 
de 30 pilotos modelistas, que 
apresentaram mais de 80 
aeronaves cópias de aviões 
antigos e modernos com 
escalas diversas, utilizando 
motores eléctricos, elásticos 
e de lançamento manual.

Reapareceu o voo circu-
lar, cujo avião é comandado 
através de um cabo ligado 
ao piloto, que o faz voar em 
círculo executando várias 
acrobacias. O responsável 
Abraão Cruz destacou que 

“correu tudo muito bem 
e os jovens presentes no 
workshop ficaram encanta-

dos”, deixando a promessa 
que “para o ano que vem ha-
verá mais”.

POVEIRO RECEBEU TROFÉU DE CAMPEÃO NACIONAL
Joel da Silva já recebeu o 

troféu referente à conquis-
ta da categoria Semi-Pro 
no Campeonato de Portu-
gal Unlock Energy Drift. 

Foi numa gala realizada 
no Casino Estoril que o 
poveiro de 32 anos foi re-
conhecido pelo título obti-
do nesta prova sob alçada 
da Federação Portuguesa 

de Automobilismo e Kar-
ting.  

Joel da Silva teve um 2022 
memorável ao volante de 
um BMW E30, tendo sido 
o mais regular ao longo das 
seis corridas realizadas, des-
tacando-se as vitórias nas 
pistas de Braga e de Pinhel.

Apesar de sentir-se muito 
feliz com este sucesso, o pi-

loto da equipa Sucata Drift 
já olha para novos objetivos 
em 2023. A intenção é pro-
tagonizar o melhor desem-
penho possível na categoria 
Pro, apesar de admitir que 
precisa de mais apoios para 
ter o carro ao mais alto nível. 
Daí o apelo deixado a quem 
quiser ajudá-lo a manter-se 
no topo da modalidade. 

CNP ORGANIZOU TORNEIO 
E LUÍS CARVALHO BRILHOU

O Naval Povoense vol-
tou a organizar o Torneio 
de Natação do clube. Na 
oitava edição da compe-
tição participaram 198 
nadadores de 19 coletivi-
dades, tendo o FC Porto 
sido o vencedor coletivo 
da prova realizada na Pis-
cina Municipal da Póvoa 
de Varzim. O Fluvial Por-
tuense foi segundo classi-
ficado e o Famalicão fe-
chou o pódio coletivo.

Os anfitriões exibiram-
-se em bom plano e alcan-
çaram um honroso nono 
lugar, sendo de destacar 
a prestação de Luís Car-
valho com dois pódios: 
venceu os 100 metros li-
vres e foi segundo nos 100 

metros costas. O Fluvial 
Vilacondense terminou 
na 12ª posição por equi-
pas e Guilherme Soares 
esteve em evidência ao ser 
segundo nos 200 estilos.

Pub
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Começou o Ano Novo 
Chinês e, desta vez, foi co-
memorado no Porto, em 
frente à Câmara Munici-
pal. Embora oficialmente 
o Ano Novo só se tenha 
iniciado no domingo, 22 
de janeiro, as comemora-
ções no Porto começaram 
na sexta-feira anterior com 
a presença do presidente 
da Câmara Municipal do 
Porto, Rui Moreira, o Mi-
nistro da Saúde, Manuel 
Pizarro, o Embaixador da 
China em Portugal, Zhao 
Bentang, o presidente da 
Câmara de Comércio Por-
tugal-China, Y Ping Chow, 
a Provedora do Munícipe, 
Maria José Azevedo, D. 
Duarte de Bragança, entre 
outras personalidades.

As comemorações ini-
ciaram com o tradicional 
espetáculo da Dança do 
Dragão, em frente ao edifí-
cio dos Paços do Concelho. 
A celebração enquadra-se 
no conjunto de iniciativas 
que a comunidade chinesa 
em Portugal está a promo-
ver para assinalar a data, 
sendo organizada pela 
Embaixada da China em 
Portugal, com o apoio do 
Município do Porto.

A Dança do Dragão as-
sinalou a chegada do Ano 

O COELHO É PROTAGONISTA DO ANO NOVO CHINÊS 
QUE COMEÇOU COM GRANDE FESTA NO PORTO

Novo chinês – 2023 é o Ano 
do Coelho, quarto dos 12 
signos do zodíaco chinês. 
Para além do coelho, o ver-
melho é uma cor associada 
a sorte e prosperidade na 
cultura chinesa e não faltou 
vermelho na cerimónia: ao 
pescoço de todos os con-
vidados havia um cachecol 
vermelho e eram também 
dessa cor os elementos de-
corativos presentes no edi-
fício – as tradicionais lan-
ternas chinesas deram um 
toque especial.

Durante a receção hou-
ve um momento musical 
com instrumentos chi-
neses e os tradicionais 
cumprimentos. Antes dos 
discursos, em nome da 
comunidade chinesa em 
Portugal foram entregues 
donativos a cinco institui-
ções de solidariedade so-
cial da cidade: Associação 
das Escolas Jesus, Maria, 
José (Associação do Mon-
te Pedral); Associação dos 
Albergues Noturnos do 
Porto; CASA – Centro de 

DESTAQUE

Apoio ao Sem-Abrigo; AA-
DID – Associação dos Ami-
gos das Deficiências Intelec-
tuais e Desenvolvimentais; 
e Soroptimist Internacional 
Clube do Porto Invicta.

Segundo Rui Moreira, 
nestas celebrações “esta-
mos a enaltecer as relações 
históricas entre Portugal e 
a China e a sublinhar a im-
portância social, económica 
e cultural da comunidade 
chinesa na nossa cidade”. 
O autarca começou por 
evocar a história que liga 

os dois países e descreveu 
este acontecimento como 
“o início de uma fecun-
da relação intercultural 
entre Portugal e a China”. 
“O primeiro contacto do 
nosso país, por extensão 
do Ocidente, com o antigo 
Império do Meio propor-
cionou uma intensa par-
tilha de conhecimentos, 
técnicas, experiências e 
culturas que enriqueceu a 
História da humanidade”, 
acrescentou.

“Esta é a primeira vez 
que o Ano Novo chinês 
é assinalado na Câmara 
do Porto e acreditamos 
que não será a última. A 
comunidade chinesa está 
bem integrada no Porto”, 
frisou o presidente da Câ-
mara de Comércio Portu-
gal-China, Y Ping Chow, 
citando as geminações do 
Porto com cidades e ter-
ritórios chineses: Xangai, 
Shenzhen e Macau.

O programa de ativi-
dades promovido pela 
comunidade chinesa em 
Portugal para assinalar 
a chegada do Ano Novo 
incluiu um jantar e um 
espetáculo alusivo ao Ano 
do Coelho, no Teatro Mu-
nicipal do Campo Alegre, 
nessa noite de sexta-feira.

FOTO ACIMA: RUI MOREIRA, (PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO), Y PING CHOW (PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE COMÉRCIO PORTUGAL-CHINA), ZHAO BENTANG (EMBAIXADOR DA CHINA EM PORTUGAL) E 
MANUEL PIZARRO (MINISTRO DA SAÚDE)

FOTO AO LADO EM BAIXO: JOSÉ GOMES ALVES (ADMINISTRADOR DA ONDA VIVA, RICARDO SANTOS (ADMINIS-
TRADOR DA EMPRESA BLUE KIDS) E HUGO (EMPRESÁRIO CHINÊS)
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A dupla Damásio Bro-
thers esteve em entrevista 
na Rádio Onda Viva. Os 
músicos, Graciano e Cila 
(irmãos de Matias Damá-
sio), estão agora a apostar 
em Portugal para apresen-
tar as suas músicas. 

Ambos juntaram-se ao 
Grupo Chiado no ano em 
que ambicionam chegar 
ao público português com 
novas músicas, algumas 
parcerias e trabalhos de 

DAMÁSIO BROTHERS PASSARAM PELA RÁDIO ONDA VIVA
excelência.

Graciano e Cila projetam 
um novo salto na carreira, 
notabilizando-os mundo 
fora. Durante a entrevista  
no programa matinal os 
irmãos falaram dos espe-
táculos que tiveram no ex-
terior (como na Suiça e no 
Luxemburgo) e admitiram 
ainda que muito ainda está 
por vir, como novos temas. 

Ainda que com um per-
curso musical, a nível pro-

fissional, relativamente 
curto, os Damásio Bro-
thers não são nenhuns 
novatos no que à compo-
sição, interpretação e pre-
sença em palco diz respei-
to. Não viessem eles de 
uma família onde se respi-
ra música e irmãos de um 
dos nomes incontornáveis 
da música de expressão 
portuguesa, Matias Da-
másio, com quem apren-
dem imenso.

FRANCISCO ASSIS ESTREOU CICLO DE 
CONFERÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARCELOS

A Associação Comercial 
e Industrial de Barcelos 
iniciou na passada terça-
-feira um ciclo de confe-
rências com a presença de 
personalidades relevantes 
no contexto nacional e 
regional. O formato desta 

iniciativa é um almoço-de-
bate e arrancou com Fran-
cisco Assis, Presidente do 
Conselho Económico e So-
cial, que abordou o tema: “A 
Situação Económica Portu-
guesa e Europeia”. O Hotel 
Bagoeira foi palco do evento 

que esgotou as inscrições e 
faz antever o sucesso futuro 
de mais conferências orga-
nizadas pela entidade lide-
rada por João Albuquerque, 
, que pretende com elas criar 
um ponto de reflexão envol-
vendo os empresários.

Pub

EHTP LANÇOU MAIS UMA
 EDIÇÃO DA REVISTA LOBBY

A Escola de Hotelaria 
e Turismo do Porto esco-
lheu assinalar a data de 24 
de janeiro, Dia Interna-
cional da Educação, com 
o lançamento da edição nº 
02 da revista LOBBY, uma 
revista bianual dedicada 
ao mundo do turismo, ho-
telaria e restauração, que 
desta feita traz uma novi-
dade. Com o editorial por 
Luís Araújo, Presidente 
do Turismo de Portugal, 
nesta revista concebida e 
escrita pelos professores, 
alunos e antigos alunos da 
EHTP é introduzida pela 
primeira vez uma nova 
rubrica focada especifica-
mente na unidade hotelei-

MAIS UM NÚMERO DA 
REVISTA DE MARINHA

Saiu mais uma edição da 
Revista de Marinha, que 
no ano passado passou a 
ser detida por uma empre-
sa de uma família poveira. 
A ‘Barco à Vela’, que tem 
como sede a Rua António 
Graça, lançou recentemente 
o número 1030 (novembro/
dezembro) sob a direção 

ra em destaque na capa da 
revista, ao longo da qual se 
fica a conhecer melhor um 
dos projetos hoteleiros da 
região do Porto, nomea-
damente algumas das suas 
particularidades e desafios 

que tiveram de enfrentar. 
Este trabalho da comuni-
dade escolar da Escola de 
Hotelaria e Turismo do 
Porto é disponibilizada 
de forma gratuita e digi-
talmente. 

de Paula Marques. Sendo 
a prestigiada publicação 
dedicada aos assuntos re-
lacionados com os mares, 
oceanos e rios, desta feita 
são destacados os portos 
marítimos nacionais e a sua 
importância para o comér-
cio e turismo nacionais. Já à 
venda nas bancas.
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DANIEL SÁ FERREIRA
va no World Trade Center 
aquando do 11 de Setembro 
e tinha morrido, anos mais 
tarde, fruto da inalação de 
poeiras desse dia; que tinha 
andado na Universidade Ba-
ruch; que tinha trabalhado 
na Goldman Sachs e no City 
Group; que tinha feito doa-
ções milionárias de caridade; 
que tinha constituído uma 
organização de resgate de 
cães e gatos que tinha ajuda-
do milhares de animais; que 
tinha sido um dos primeiros 
americanos a apanhar Co-
vid; enfim, que era gay e que 
a empresa de quer era pro-
prietário tinha perdido qua-
tro empregados no atentado 
contra o clube Pulse em Mia-
mi; ainda que tinha tido um 
tumor cerebral e passado por 
sessões de quimioterapia.

Todas essas histórias, que 
preencheram a campanha 
eleitoral de George Santos, 
são falsas. Não há evidências 
de que os seus avós tenham 
sido judeus, ou até saído do 
Brasil. Não há registo da fre-
quência de George Santos 

OPINIÃO

OS POLÍTICOS NÃO SÉRIOS: A EXTRAORDI-
NÁRIA HISTÓRIA DE GEORGE SANTOS (1/2)

O ESCORPIÃO MARCELO

em qualquer dos estabele-
cimentos de ensino em que 
disse ter estudado. A mãe de 
George Santos, ausente dos 
EUA desde 1999, voltou em 
2003; trabalhava como cozi-
nheira. A Goldman Sachs e 
o City Group já vieram es-
clarecer que George Santos 
nunca foi seu empregado. 
Não há registo de grandes 
doações para caridade feitas 
por George Santos, nem que 
alguma vez tenha padeci-
do de Covid. George Santos 
foi casado com uma mulher 
entre 2012 e 2019, nenhum 
trabalhador de qualquer em-
presa de George Santos tem 
o nome de alguém que mor-
reu no Pulse. Não há registo 
de que alguma vez tenha tido 
um tumor. Como cúmulo, 
foi por estes dias tornada pú-
blica a história de um antigo 
combatente americano que 
tinha conhecido uma pes-
soa que então se chamava 
Antony Devolder que se dis-
ponibilizou para fazer uma 
campanha de angariação de 
fundos online para cobrir os 

o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
nada soubessem. Assim, 
quando a Ministra da Agri-
cultura propôs o nome de 
Carla Alves, António Costa 
deveria ter dito à Ministra 
que não aceitava tal nome. 
No fim da Linha, o Presi-
dente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, deveria 
ter informado o Primeiro 
Ministro que recusava dar 
posse à Secretária de Estado 
em questão. Mas Marcelo, 
tal como o escorpião, não 
resiste a uma boa picada. E 
foi isso que aconteceu. Mar-
celo deu posse a Carla Alves 
como Secretária de Estado, 
para logo de seguida, quando 
confrontado com a situação, 
afirmar: Carla Alves tinha 
“limitações políticas”, recaía 
sobre ela um “ónus políti-
co”, que “era um peso polí-
tico negativo”, e que devia 

“formular um juízo sobre si 
própria”. Tal como a história 
da rã e do escorpião, Marce-
lo picou mortalmente Carla 
Alves. Picou, porque essa é 
a sua natureza. Se António 
Costa e Marcelo Rebelo de 
Sousa tivessem exercido, 
com lealdade, as suas fun-
ções, nada disto teria acon-
tecido e teriam poupado o 
país, e a democracia, a este 
triste espectáculo. Perante 
esta degradação do clima 
politico, o Governo, como 
sempre, em cima do joelho, 
sem pensar devidamente no 
assunto, decide avançar com 
“medidas” para evitar situa-
ções futuras. “Medidas” que 
não passam de um questio-
nário, mal-amanhado, que 
deverá ser preenchido, obri-
gatoriamente, pelos futuros 
membros que venham a ser 
convidados para o Governo. 
Um questionário a que o co-

custos do tratamento de um 
cancro do seu cão. Foram 
angariados 3.000 dólares, 
mas o então Antony Devol-
der fugiu com o dinheiro.

George Anthony Devolder 
Santos conseguiu fazer-se 
eleger para a Câmara dos 
Representantes com uma 
história de vida magnífica, 
mas que era totalmente falsa. 
Bastaria alguma investigação 
para que tudo ruísse. Só que 
a imprensa americana, sem-
pre voraz na busca do próxi-
mo escândalo, só despertou 
para o que estava perante si 
a posteriori. Perante todo 
este rocambolesco cenário, 
o Partido Democrático já 
veio exigir a renúncia de 
mandato por parte de San-
tos. Como seria de esperar, 
Santos recusa-se a fazê-lo. 
O Partido Republicano, que 
tem uma maioria muito cur-
ta na Câmara dos Represen-
tantes, também não parece 
querer esse desfecho.

Há casos que são muito 
claros, como este de George 
Santos. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

mentador, o político, a fonte, 
Marcelo Rebelo de Sousa se 
associou, uma vez que a Pre-
sidência da República não 
se poderá associar, pois, a 
presidência, não tem qual-
quer competência na escolha 
dos membros do Governo. 
Para ajudar os candidatos a 
preencher o questionário, 
com verdade, o Governo irá, 
certamente, criar um con-
junto de linhas telefónicas de 
apoio, nos diversos órgãos 
de investigação criminal, de 
modo a esclarecer os candi-
datos se sobre eles recai, ou 
não, qualquer investigação 
criminal.  Se era para isto, 
era preferível colocar os fu-
turos Governantes, a res-
ponder ao questionário de 
Proust, pelo menos é muito 
mais divertido e ficaríamos 
a saber alguma coisa sobre a 
personalidade, ou os desvios 
dela, de quem nos Governa. 

membro do Governo. O 
Caso em apreço é paradig-
mático, sob alguns pontos 
de vista: o Primeiro, da par-
te de Carla Alves, que ao ser 
convidada para o cargo em 
questão, e sabendo ela dos 
processos em que estava en-
volvida, deveria ter recusado 
o convite. Mas por vezes a 
vaidade sobrepõe-se à racio-
nalidade. O segundo tem a 
ver com o convite. Custa-me 
a acreditar que a Ministra da 
Agricultura, Maria do Céu 
Albuquerque, não soubesse, 
como diz, do caso em ques-
tão.  É estranho para quem, 
como ela, anda há tantos 
anos na política, não sou-
besse de nada, até porque a 
notícia do arresto de bens é 
de Março de 2022. Mas, se 
em tese posso admitir que 
ela não soubesse de nada, já 
não acredito que o Primeiro 
Ministro, António Costa e 

veu muito acertadamente: 
“A seriedade moral na vida 
pública é como a pornogra-
fia, difícil de descrever, mas 
imediatamente identificável 
quando a vemos. Descreve 
uma coerência de intenção 
e de acção, uma ética de res-
ponsabilidade política. Toda 
a política é a arte do possível. 
Mas também a arte tem a sua 
ética”.

Passemos agora para um 
exemplo extremo e uma his-
tória extraordinária: George 
Santos (?). Trata-se de um 
membro da Câmara dos Re-
presentantes dos EUA, eleito 
pelo Partido Republicano 
para representar uma porção 
do estado de Nova Iorque. 
Fez campanha apresentan-
do-se como: descendente 
de judeus, afirmando que 
os avós fugiram da Ucrânia 
para a Bélgica para fugir aos 
nazis; afirmou ter tido que 
desistir da escola secundária 
por dificuldades financeiras; 
que a mãe, que era uma im-
portante executiva de uma 
multinacional, trabalha-

Quando escrevi o artigo 
anterior, o último caso co-
nhecido no Governo era o 
caso Alexandra Reis, que 
levou à demissão do Minis-
tro Pedro Nuno Santos e do 
Secretário de Estado, Hugo 
Santos Mendes. Mas, como 
estamos perante um gover-
no hegeliano, que está sem-
pre em devir, rapidamente 
apareceu um outro caso. O 
Caso Carla Alves, que tinha 
acabado de tomar posse 
como Secretária de Estado 
da Agricultura e, terá sido, 
em democracia, a pessoa que 
menos tempo esteve como 

Os homens ou são sérios, 
ou não são. Com os políti-
cos a situação não é muito 
diferente. No entanto, a um 
político deve ser exigido um 
padrão mais elevado de con-
duta do que a um cidadão 
comum, pelas simples razões 
de que se trata de alguém 
que tem por ofício represen-
tar o outro e que tem como 
objecto de trabalho aquilo 
que é público, que é de todos. 
Para um político a seriedade 
na vida pública deve ser um 
pressuposto. É por isso um 
pouco ridículo aquele políti-
co que se gaba de ser sério, 
ou de que se teria de nascer 
duas vezes para ser mais sé-
rio do que ele. É daquelas 
coisas de que não se faz gala, 
ou se é, ou não se é. Neste se-
gundo caso é bastante óbvio. 
Um dos meus historiadores 
preferidos, Tony Judt, escre-
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VAMOS RESOLVER ESTA CRUZADINHA?
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AS ANEDOTAS
Um tipo anda a arrumar o sótão, quando dá com uma linda lâmpada 
de latão, com ar antigo. Esfrega-a para lhe dar brilho e aparece-lhe um 
génio que lhe diz:
- Concedo-te três desejos, mas com a condição – acrescentou 
sinistramente – de a tua sogra receber a dobrar tudo o que eu te der!
O outro pensou um pouco e pediu:  - Quero o carro desportivo mais 
rápido do mundo! E vermelho!
O génio disse-lhe que olhasse pela janela, e lá estava um lindo carro 
vermelho. Mas o génio recordou-lhe:
- Lembra-te que a tua sogra tem dois iguais!
- Agora quero um milhão de euros no banco! - pediu o homem.
- Já lá estão – disse o génio – mas na conta da tua sogra estão dois 
milhões!
O tipo concentrou-se então para não desperdiçar o terceiro desejo e 
� nalmente pediu:
- Dá-me uma sova que me deixe meio morto!

Um septuagenário veste o casaco e, ao preparar-se para sair de 
casa, a mulher pergunta-lhe: - Onde é que vais?
- Vou ao médico – responde ele.
- Porquê? Estás doente? – pergunta a mulher.
Diz o velho:
- Não. Vou ver se ele me receita Viagra…
A mulher, levanta-se da cadeira de baloiço, e vai também buscar 
o casaco. Ele pergunta-lhe:
- E tu onde é que vais?
Diz ela muito apressadamente:
- Vou também ao médico.
- Porquê? – pergunta o velho.
Explica a mulher:
- Se vais começar a usar uma coisa enferrujada, acho melhor ir 
vacinar-me contra o tétano…

Na aula de geogra� a, pergunta a professora:
- Maria, aponte no mapa onde � ca a América do Norte.
- Aqui  está. – respondeu com e� cácia a menina.
- Correcto. – Responde a professora. E, virando-se para a 
turma, pergunta – Agora turma, quem descobriu a  América?
E responde muito rapidamente o Joãozinho:
- A  Maria…

- Empresta-me 50 euros! - Pede um amigo ao outro
- E quando é que mos devolves? – pergunta o outro.
- Se me emprestares 100, pagos-te já… - diz o primeiro
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ÚLTIMAS

O TEMPO NA REGIÃO - DE 26 JAN. A 1 FEV. Pub

 

26 janeiro, quinta

‘Os irmãos de Lei-
la’, filme da sessão 
Octopus, às 21h45, no 
Cine-Teatro Garrett

‘Papel das Confra-
rias na Comunidade’, 
mesa-redonda inserida 
nas as comemorações 
dos 400 anos da Con-
fraria do Santíssimo 
Sacramento, às 21h, no 
Museu da Póvoa

Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde estiveram na rota 
de mais uma grande ação de 
luta dos professores. Cente-
nas de docentes juntaram-
-se, na manhã de ontem, 
em frente a Igreja da Lapa, 
na marginal, para fazer um 
cordão humano na fronteira 
dos dois concelhos. Partici-
param profissionais da edu-

PROFESSORES PROTESTAM NA MARGINAL

28 janeiro, sábado

‘Acts of Cod’ espetá-
culo de teatro e dança 
sobre a história do 
bacalhau, às 21h30, no 
Teatro Municipal de Vila 
do Conde

29 janeiro, domingo

‘O incrível Maurice’, 
cinema, às 15h30, no 
Cine-Teatro Garrett

‘No lugar errado’, 
cinema, às 21h30, no 
Cine-Teatro Garrett

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

cação de dezenas de escolas 
locais. Refira-se que, na pas-
sada semana, o protesto já 
tinha fechado vários estabe-
lecimentos de ensino, entre 
eles alguns do agrupamento 
de Aver-o-Mar. Os motivos 
destas ações são os mesmos: 
aumento de salários, melho-
ria das condições laborais, 
descongelamento da pro-

É um antigo aluno da 
Escola Superior de Media 
Artes e Design o autor da  
curta metragem de anima-
ção que chegou à última 
fase de atribuição de Ósca-
res de Hollywood. O rea-
lizador João Gonzalez, de 
26 anos, fez a licenciatura 
naquele ramo do Instituto 
Politécnico do Porto que 
está no Campus situado na 
fronteira Póvoa de Varzim 

ANTIGO ALUNO DA ESMAD VAI AOS ÓSCARES
/ Vila do Conde. O “alum-
ni” da ESMAD é o primeiro 
português a ter uma obra 
nomeada, neste caso através 
de “Ice Marchants”, com a 
qual já conquistou dezenas 
de prémios ou menções em 
festivais internacionais. João 
Gonzalez tem já um mestra-
do no Royal College Art, de 
Londres, sendo também ani-
mador, ilustrador e músico 
com formação clássica em 

27 janeiro, sexta

‘West Side Story’, es-
petáculo pela Acade-
mia Dance Republic, 
às 21h30, no Auditório 
Municipal de Vila do 
Conde

piano. A Agência da Curta 
Metragem considerou este 
um “momento histórico” 

para a sétima arte nacional. 
De acordo com a autarquia, 
João Gonzalez, “apesar de 
morar no Porto, é prove-
niente de conhecidas famí-
lias vilacondenses, sendo 
filho de Pedro Almeida e 
de Helena Paula Gonzalez, 
podendo ainda ser referido 
o avô paterno, comandante 
João Morais de Almeida, e 
a sua avó materna, profes-
sora Helena Gonzalez”. 

30 janeiro, segunda

‘Razões que nos 
levam aos Caminhos 
de Santiago’, palestra 
com Eduardo Nuno 
Mouta Faria (Grupo dos 
Amigos do Caminho de 
Santiago da Póvoa de 
Varzim), às 21h30, no 
Posto de Turismo

Rui Costa entrou a ven-
cer na primeira prova tem-
porada. 

O poveiro andou em 
fuga na primeira clássica 
do Challenge de Maiorca 
e conseguiu mesmo ser o 

POVEIRO VENCE EM ESPANHA
mais forte no sprint final a 
três. O ciclista da Intermar-
ché-Circus-Wanty conquis-
tou o Troféu Calvia ao com-
pletar o percurso de 150 
quilómetros em 3h57m30s. 

O triunfo valeu-lhe a con-

quista de 125 pontos para o 
ranking UCI. Foi a melhor 
forma de Rui Costa mos-
trar serviço na equipa que o 
acolheu em 2023 depois de 
vários anos na estrutura da 
UAE Emirates.  

gressão de carreiras e uma 
avaliação eficaz 

Isabel Pessoa, do STOP, 
tem sido um dos rostos das 
manifestações locais e su-
blinhou que os docentes 
fundamentalmente querem 
ver respeitada a profissão e 
cumpridos compromissos 
assumidos pelo Ministério 
da Educação.

A Escola Secundária 
José Régio recebeu ontem 
à tarde o certificado de 
reconhecimento EFQM 
(European Foundation for 
Quality Management). O 
vice presidente da Associa-
ção Portuguesa para a Qua-
lidade, José Carlos Pereira, 
entregou a distinção numa 
cerimónia oficial, tornan-
do a escola vilacondense a 

SECUNDÁRIA JOSÉ RÉGIO É A PRIMEIRA 
ESCOLA PÚBLICA COM CERTIFICAÇÃO EFQM

primeira a nível nacional a 
conquistar tal galardão. Na 
sessão marcaram presença 
o diretor António Almeida, 
Rosário Gonçalves (presi-
dente do Conselho Geral) e 
Cristina Estrada (coordena-
dora do projeto). A Câmara 
de Vila do Conde esteve re-
presentada por Carla Peixo-
to (vereadora da Educação e 
Ciência). 


