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LUÍS DIAMANTINO: 
O REGRESSO AO EXECUTIVO 
A TEMPO DO CORRENTES D’ESCRITAS
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EDITORIAL

Caros leitores,  

A Juventude Católi-
ca marcou presença nos 
concelhos aqui à volta 
com toda a sua pujança. 
Vindos de Esposende, os 
jovens entraram na Póvoa 
de Varzim, passaram Vila 
do Conde e foram depois 
para Famalicão. Uma ver-
dadeira imagem de fé e 
devoção católica de que os 
clérigos destes concelhos 
podem orgulhar-se e estão 
por isso de parabéns pelo 
trabalho desenvolvido. 
Não podemos deixar de 
referenciar o trabalho dos 
priores Adelino Castro 
e Paulo César, do Padre 
Guilherme e do arcipreste 
Casado Neiva, que tanto 
se empenharam.

Também Marcelo Re-
belo de Sousa, o nosso 
Presidente da República, 
continua a condecorar 
militares de Abril, agora 
a titulo póstumo e merece 
realce o romance poveiro 

que acaba de ser recupera-
do pelo Presidente de União 
de Freguesias Póvoa de Var-
zim, Beiriz e Argivai, Ricar-
do Silva.

Na região é de referir que 
uma nova ponte está a ca-
minho de ligar Fonte Boa 
a Gemeses e que o PSD de 
Barcelos continua a marcar 
pontose e a descentrali-
zar-se. É também de regis-
tar que as populações de 3 
concelhos estão a unir-se 
contra os maus odores do 
aterro da RESULIMA em 
Paradela, Barcelos. 

Vila do Conde também 
continua a pontuar: primei-
ro assume mais competên-
cias e agora oficializa a can-
didatura a Capital Europeia 
da Juventude. 

O seu Notícias Onda 
Viva continua igualmente 
a marcar pontos agora ao 
noticiar os campeonatos 
desportivos concelhios. O 
CDP ganhou ao Benfica em 

basquetebol e a Marta Eça 
Guimarães promete con-
tinuar a surpreender-nos 
no karate. Finalmente, la-
menta-se que a Associação 
Varazim de Teatro se sinta 
asfixiada pela tutela e isso 
é discriminação! 

Não quero terminar 
sem saudar o regresso do 
amigo Luís Diamantino 
às funções na autarquia e 
convidar os nossos leitores 
e ouvintes a também ‘se 
acorrentarem’ ao grande 
evento literário que a Pó-
voa de Varzim vai acolher 
na próxima semana. Para 
lançar o Correntes d’Escri-
tas colocamos em foco o 
vice-presidente da Câmara 
na Grande Entrevista que 
poderá escutar na rádio no 
próximo fim de semana. 

O diretor, 

José Gomes Alves
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EM FOCO

O Arciprestado de Vila 
do Conde / Póvoa de Var-
zim acolheu durante cerca 
de 48 horas os símbolos da 
Jornada Mundial da Ju-
ventude 2023.  

A Cruz Peregrina (com 
3,8 metros de altura) e o 
ícone de Nossa Senhora 
Salus Populi Romani che-
garam à Estela, provenien-
tes de Esposende, ao final 
da tarde do passado dia 31 
de janeiro e despediram-
-se em Balasar ao início da 
noite do dia 2 com a en-
trega ao Arciprestado de 
Famalicão. 

Durante esse tempo, 
além das já referidas por-
tas de entrada e saída, an-
daram a peregrinar pelas 
paróquias de Argivai, Bei-
riz, Rio Mau, Arcos, Jun-
queira, Bagunte, Outeiro 
Maior, Parada, Ferreiró, 
Touguinhó, Touguinha, 
Caxinas (dia 1), Vila do 
Conde, Lapa, São José, 
Aver-o-Mar, Aguçadoura, 
Navais, Terroso, Laundos 
e Rates (dia2). 

Centenas de jovens dos 
dois concelhos envolve-
ram-se nesta iniciativa que 
antecede o maior encontro 
de jovens do mundo que 
está agendado para decor-
rer entre 1 e 6 de agosto 
em Lisboa. Antes, cerca de 
5 mil jovens estrangeiros 
irão ser acolhidos por ins-
tituições e famílias povei-
ras e vilacondenses entre 
26 e 31 de julho. 

Nos vários momentos 
estiveram presentes os au-
tarcas locais e membros 
do clero, nomeadamente 
o arcipreste Manuel Casa-
do Neiva, o Bispo D. José 
Cordeiro e o auxiliar D. 
Nuno Almeida.

JOVENS PEREGRINARAM COM OS 
SÍMBOLOS DA JORNADA MUNDIAL
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MUNICÍPIOPOLÍTICA

Os eleitos da CDU na 
Póvoa de Varzim presta-
ram contas ao trabalho 
efetuado até ao momento 
no atual mandato autár-
quico. 

Na companhia do his-
tórico José Rui Ferreira, 
os deputados João Miguel 
Martins, na Assembleia 
Municipal, e Miguel An-
drade, na Assembleia da 
União das Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai, apresentaram em 
conferência de imprensa 
os principais temas que 
defenderam no último ano 
e 4 meses. No balanço foi 
destacado que a atuação 
dos comunistas “se carac-
teriza pela capacidade de 
apresentar os problemas 

realmente sentidos pelas 
populações e pelo contribu-
to para a dignificação dos 
órgãos autárquicos, pela 
forma séria e responsável 
como intervêm em nome 
da CDU”.

Na Assembleia Muni-

DEPUTADOS DA CDU AVALIARAM TRABALHO
Na Assembleia de Fre-

guesia, a CDU lembrou o 
“importante contributo” 
no processo de desagrega-
ção das três freguesias; la-
mentou a falta de recursos 
financeiros, “por opção do 
PSD e do Presidente de 
Câmara”, que impedem 
a Junta de intervir sobre 
os problemas do envelhe-
cimento, da juventude e 
da cultura; denunciou a 
“falta de limpeza e higie-
ne nas ruas”, situação que 
“continua a agravar-se”; 
criticou o funcionamento 
da assembleia e recomen-
dou que “a melhor solução 
para o edifício-sede da 
Junta fosse a aquisição ou 
construção de novas ins-
talações”.

cipal foram destacadas as 
posições e intervenções na 
área da educação, do sa-
neamento, na habitação, 
dos transportes, da cultura, 
sobre o preço da fatura da 
água, sobre o urbanismo 
e os encargos financeiros 

das transferências de com-
petências de que o governo 
se desresponsabilizou. Os 
comunistas continuaram a 
defender a atualização da 
Carta Educativa de 2007, a 
realização de obras urgentes 
na EB1 Sininhos, a cobertu-
ra total no saneamento bási-
co em Laundos, Estela e Ba-
lasar, o avanço da Estratégia 
Local para a Habitação, a 
oposição à construção do 
Póvoa Arena, a criação de 
um Fórum Cultural e do 
Mar, a manutenção das va-
lências do Centro Hospita-
lar Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde com a construção de 
um novo hospital, a criação 
de uma STCP metropolita-
na e a diminuição do preço 
da fatura da água.

INICIATIVA LIBERAL PROMOVEU ‘AQUI HÁ PARLAMENTO’
O auditório da Bibliote-

ca Rocha Peixoto foi pal-
co, no passado dia 27, de 
mais uma sessão do “Aqui 
há parlamento”, desta feita 
organizada pelos núcleos 
territoriais da Iniciativa 
Liberal da Póvoa de Var-
zim e Vila do Conde. Tra-
ta-se de um evento mensal 
no qual os deputados elei-
tos pelo distrito do Porto 
visitam um concelho com 
o objetivo de prestar con-
tas aos eleitores e público 
em geral.

Numa sessão com casa 
cheia, estiveram presen-

tes os deputados Carlos 
Guimarães Pinto e Patricia 
Gilvaz que, num registo 
descontraído e pautado pela 

informalidade, começa-
ram por falar da atividade 
parlamentar diária e pelas 
propostas apresentadas du-

rante o mês de janeiro. Foi 
abordada a problemática 
dos excessos burocráticos 
e da caça à multa estarem 
entre os principais entraves 
ao crescimento económico 
do país. Neste âmbito foi 
dada particular destaque ao 
projeto de lei aprovado na 
generalidade sobre o limite 
às multas por falta de paga-
mento de portagens.

Após a abertura às ques-
tões do público, os deputa-
dos tiveram a oportunidade 
de abordarem o trabalho 
parlamentar, explicando 
como se desenrola a ativida-

de das comissões perma-
nentes e nas comissões de 
inquérito. A conversa foi 
fluindo sobre variados te-
mas, acabando por se focar 
no mau funcionamento do 
sistema judicial, tema que 
suscitou variadas interpe-
lações aos deputados, que 
tiveram a oportunidade de 
apresentar a visão liberal 
sobre o tema.

O “Aqui há parlamento” 
voltará à Póvoa de Varzim 
no próximo ano e até ao 
momento ainda não há 
data agendada para o even-
to em Vila do Conde. 

Pub
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SOCIEDADE

GRUPO DE ALUNOS E PROFESSORAS DA ESCOLA 
ROCHA PEIXOTO VIVEU SUSTO NA TURQUIA

À hora de fecho desta 
edição já estavam muito 
perto de voltar a casa os 
seis alunos e duas profes-
soras da Escola Secundária 
Rocha Peixoto, da Póvoa 
de Varzim, que se encon-
travam na Turquia na al-
tura dos abalos sísmicos 
que provocaram milhares 
de mortos e uma imen-
sa destruição. O grupo foi 
apanhado pelo terramoto e 
por várias réplicas quando 
participava em mais uma 
etapa do projeto “Erasmus+ 
- Talented Entrepeneurs in 
the Job Market”, cujas ativi-
dades foram naturalmente 
canceladas, não permitindo 
sequer conhecer a escola de 
acolhimento em Adana. 

A chegada ao Aeroporto 

rante uma semana. Depois 
de apanharem um valente 
susto e de permanecerem 
algum tempo em seguran-
ça no local onde estavam 
hospedados, desmultiplica-
ram-se em contactos para 
conseguir o retorno anteci-
pado. A solução encontra-
da foi iniciar uma viagem 
de autocarro com destino a 
Ancara e daí foram de avião 
para Istambul, de onde via-
jaram para Portugal.

As docentes Clementi-
na Ferreira e Helena Sam-
paio lideram a comitiva 
de jovens entre os 16 e os 
18 anos, três rapazes e três 
raparigas, que não escon-
deram a ansiedade pelo 
regresso depois do grande 
susto vivido. 

Pub

O vice-presidente da 
Câmara da Póvoa de Var-
zim está de regresso ao 
trabalho no executivo mu-
nicipal após recuperar do 
problema de saúde sofrido 
no final do ano passado. 

Luís Diamantino este-
ve vários dias internado 
e fez depois tratamentos 
de fisioterapia. O autarca, 

LUÍS DIAMANTINO RECUPERA E VOLTA AO EXECUTIVO
que é também líder do PSD 
local, voltou na manhã da 
passada segunda-feira às 
normais funções na edili-
dade, um regresso mesmo 
a tempo de ajudar a ultimar 
a preparação do Correntes 
d’Escritas, evento literário 
que tem o vereador com o 
pelouro da cultura como 
grande dinamizador há 

mais de duas décadas. No 
fim de semana, enquanto 
vereador com o pelouro 
do desporto, Luís Diaman-
tino já marcou presença 
no pavilhão Fernando Li-
nhares de Castro para as-
sistir à vitória da equipa 
de basquetebol do Clube 
Desportivo da Póvoa  so-
bre o Benfica.

Francisco Sá Carneiro es-
tava prevista para a tarde 
de ontem, quarta-feira. Os 

oito elementos do estabele-
cimento de ensino poveiro 
estavam num hotel daquela 

cidade turca, onde tinham 
chegado no domingo e 
deveriam permanecer du-
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SOCIEDADE

PROFESSORES VOLTARAM A MANIFESTAR-SE 
Três centenas de pro-

fessores de escolas da 
Póvoa de Varzim e de 
Vila do Conde voltaram 
a manifestar-se contra as 
atuais políticas da educa-
ção. Desta vez optaram 
pela estrada nacional 13 
para se fazerem ouvir, 
no passado dia 1, tendo 
formado um cordão que 
uniu os dois concelhos.

Durante cerca de uma 
hora foram exibidos deze-
nas de cartazes e gritadas 
várias palavras de ordem 
contra o Governo. O local 
escolhido foi a fronteira 
entre a Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde, com 

CONDECORAÇÃO PÓSTUMA 
PARA ‘CAPITÃO DE ABRIL’ 

O poveiro Rui Jorge de 
Almeida recebeu das mãos 
do Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, a Ordem da Liberdade, 
Grau de Grande-Oficial 
que foi concedida a títu-
lo póstumo ao pai, o Te-
nente-coronel José Emílio 
Gomes de Almeida, pela 
“participação” direta no 25 

metade dos docentes na 
Rua Almirante Reis e outra 
parte na Rua 5 de Outubro.

A professora Isabel Pes-
soa, do STOP, reiterou que 
a luta por melhores con-
dições laborais está para 
durar e que nada vai travar 
as reivindicações dos profis-
sionais do ensino. A docen-
te criticou também a postu-
ra do ministro da educação 
neste processo, aludindo à 
imposição de serviços míni-
mos com o objetivo de mini-
mizar o impacto das greves.

Esta manifestação espon-
tânea decorreu, curiosa-
mente, em frente às insta-
lações da Rádio Onda Viva.

de abril de 1974 por parte 
daquele oficial do Batalhão 
de Administração Militar 
do Exército que morreu, 
em Julho de 2020, aos 79 
anos de idade. 

Aquando da “Revolução 
dos Cravos”, Gomes de Al-
meida era capitão, tinha 33 
anos e estava no quartel da 
Póvoa de Varzim. Foi ele 

que tomou a ponte sobre o 
Rio Ave, em Vila do Con-
de, para garantir também 
a passagem da coluna mi-
litar que partira de Viana 
do Castelo. O militar cola-
borou, por diversas vezes, 
com a Rádio Onda Viva 
em programas alusivos 
à capitulação do Estado 
Novo.

A Junta da União ‘Pó-
voa de Varzim, Beiriz e 
Argivai’ decidiu levar ao 
teatro cerca de 380 crian-
ças do 4º ano das escolas 
básicas das três freguesias. 
Os mais novos foram até 
ao Garrett, na passada se-
mana, para assistir à peça 
‘Bichos’, de Miguel Torga, 
uma produção da Compa-

ALUNOS DO 4º ANO 
FORAM AO TEATRO

nhia Certa do Varazim Tea-
tro - Associação Cultural. 
Foi um dia diferente para 
os jovens alunos e que en-
cheu a sala de espetáculos, 
como fez questão de su-
blinhar o autarca Ricardo 
Silva na hora de fazer um 
balanço à peça inspirada 
num clássico da literatura 
portuguesa.
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O “ANEL DO ROMANCE POVEIRO” FOI
LANÇADO PARA O DIA DOS NAMORADOS

O Museu Municipal 
foi o palco escolhido pela 
Junta da União de Fregue-
sias da Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai para apre-
sentar a reedição do deno-
minado “mais antigo ro-
mance” sobre o concelho. 

Foi lançado em 1859, 
chama-se “O poveiro” e o 
autor foi Manuel Alberto 
Guerra Leal (um oficial da 
Marinha destacado na Pó-
voa de Varzim), sendo 
“uma história do séc. XIX 
onde a tragédia romântica 
só tem um fim feliz graças 
a um anel que muda os 
acontecimentos e prova a 
identidade do amor per-
dido” entre João e Inês. 

A obra faz parte da co-
leção ‘Saudades do Mar’, 
sendo o segundo volume 
lançado pela Junta após 
pesquisa e sugestão de 
Raul Leitão,  da Associa-
ção Póvoa Ontem e Hoje.

À porta do Dia dos Na-
morados (14 de fevereiro) 
e a propósito do anel re-
ferido no livro, com dois 
corações em destaque, 
nove ourivesarias locais 

aceitaram o desafio de o 
reinventar. As peças espe-
ciais que cada uma criou, 
através da interpretação 
do romance, também fo-
ram dadas a conhecer ao 
muito público que encheu 
o espaço ao final da tar-
de da passada sexta-feira. 

MÉDICA ADRIANA QUITÉRIO 
DISTINGUIDA EM LONDRES

O Centro Hospitalar 
Povoa de Varzim - Vila do 
Conde revelou que Adria-
na África Quitério recebeu 
uma distinção interna-
cional. A médica interna 
de formação específica de 
Cirurgia Geral foi distin-
guida com o melhor poster 
no congresso AWRE 2023 
(Abdominal Wall Recons-

truction) que decorreu na 
passada semana em Lon-
dres. O Serviço de Cirurgia 
e a Unidade de Cirurgia de 
Parede Abdominal estive-
ram representados neste 
fórum médico em Inglater-
ra pela diretora de Serviço, 
Florbela Oliveira, e ainda 
pelas médicas Sónia Ribas 
e Raquel Rodrigues.

O autarca  Ricardo Silva, 
que lançou a ideia, salien-
tou que esta iniciativa visa 
enaltecer a  tradição cente-
nária da ourivesaria poveira 
e o rico património histó-
rico e cultural da Póvoa de 
Varzim, tendo sublinhado 
a alegria pela adesão regis-

tada pelos ourives e dese-
jado o sucesso comercial 
ao projeto que foi muito 
elogiado pela vereadora 
Lucinda Campos Amorim.

O “anel do romance po-
veiro”, elaborado em prata 
ou ouro e com inspirações 
originais, está agora à ven-

da nos estabelecimentos 
aderentes e quem o adqui-
rir recebe gratuitamente 
o livro. Este está também 
à venda separadamente, 
por cinco euros, reverten-
do toda a receita da ven-
da do romance a favor do 
Instituto Madre Matilde. 



8 | 9 FEVEREIRO 2023 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_namorar_vc23.pdf   1   08/02/2023   14:16:21

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 9 FEVEREIRO 2023 | 9

FREGUESIAS

Terroso engalanou-se 
para a Festa em honra de 
Nossa Senhora das Can-
deias. As cerimónias tive-
ram como pontos altos a 
saída da procissão ao iní-
cio da tarde e a eucaristia 
solene a meio da manhã 
do passado dia 2. Cente-
nas de pessoas, sobretudo 
terrosenses e alguns deles 
emigrantes que vieram 
de propósito, dedicaram 
essa quinta-feira a uma 
devoção bastante antiga 
na freguesia que tem o pa-
dre Pedro Amorim como 
pároco. Também de ma-
nhã foram muitos os que 
acorreram à Procissão da 
Luz e da Paz, seguida da 
bênção das velas. A Banda 
de Pevidém teve a cargo a 
animação musical da festa 
organizada pela Confraria 

de Nossa Senhora das Can-
deias e que foi marcada pe-

TERROSO CELEBROU 
SENHORA DAS CANDEIAS

De uma assentada o 
Arcebispo de Braga, José 
Cordeiro, dispensou dois 
sacerdotes em paróquias 
da Póvoa de Varzim e no-
meou um cónego para os 
substituir. O padre Pedro 
Amorim, que há duas se-
manas completou 78 anos 
de idade, sai da paróquia 
de Navais (do Divino Sal-
vador) e o padre Adelino 
Fernandes de Sousa, que 
também recentemente 
chegou aos 80 anos, deixa 
a Estela (Nossa Senhora da 
Expectação) 

Para o lugar de ambos, 
ou seja para gerir as paró-
quias em freguesias que até 
são vizinhas, entra Abílio 
Duarte da Silva Brito, que 
estava no Arciprestado de 
Braga, nas paróquias de 

ESTELA E NAVAIS 
COM NOVO PÁROCO: 
ABÍLIO BRITO

São Tiago de Esporões, 
São Paio de Arcos e São 
Pedro de Escudeiros. O 
Cónego do Cabido Me-
tropolitano e Primacial 
Bracarense tem 58 anos de 
idade e foi ordenado em 
julho de 2013, ou seja há 
quase 10 anos. 

O Conselho Local de 
Ação Social da Póvoa de 
Varzim deu parecer favo-
rável a duas candidaturas 
apresentadas ao Programa 
de Recuperação e Resi-
liência para requalifi cação 
e alargamento de equipa-
mentos sociais. No caso do 
Centro Social e Paroquial 
de Aver-o-Mar, no qual já 
está em funcionamento 

AVER-O-MAR E BALASAR 
PREPARAM CRIAÇÃO 
DE NOVAS CRECHES

los habituais momentos de 
recolhimento e de fé. 

uma creche para 82 crian-
ças, a requalifi cação irá 
criar espaço para mais 42. 
Noutra situação será criada 
uma creche com capacidade 
superior a 40 crianças a ins-
talar no edifício da Junta de 
Freguesia de Balasar.

A reunião decorreu nos 
Paços do Concelho e foi li-
derada por Andrea Silva, 
a vereadora do Pelouro da 

Coesão Social, que ouviu 
dos responsáveis técnicos 
das entidades presentes 
uma “grande preocupação 
com a saúde mental da po-
pulação, que tem revelado 
uma preponderância para, 
independentemente da 
idade, registar quadros de 
depressão e ansiedade face 
à instabilidade socioeconó-
mica nacional”.

Pub
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Passou pela Póvoa de 
Varzim, Esposende e Bar-
celos uma operação da 
GNR que levou à detenção 
de cinco pessoas suspeitas 
de terem efetuado assaltos 
a lojas de conveniência e 
furtado máquinas de taba-
co nos distritos de Braga, 
Porto e Viana do Castelo. 

A ação foi desenvolvida 
por militares do Núcleo 
de Investigação Criminal 
de Barcelos e resultou na 
apreensão de dinheiro, 

LADRÕES ATACARAM MAS 
GNR RECUPERA MATERIAL
A GNR de Vila do Con-

de recuperou uma viatura 
furtada e mais de nove mil 
euros em dinheiro numa 
operação realizada no pas-
sado dia 31 de janeiro. 

Na sequência de um fur-
to num estabelecimento de 
combustível, na freguesia 
de Canidelo, os militares 
da Guarda rapidamente 

se deslocaram ao local. Os 
suspeitos aperceberam-se 
dessa presença e coloca-
ram-se em fuga, abando-
nando a viatura em que se 
faziam transportar. Numa 
tentativa de não serem in-
tercetados, continuaram a 
fuga noutro automóvel que 
servia de apoio. Durante a 
ação policial, apurou-se que 

GNR DETEVE 5 SUSPEITOS DE ASSALTOS A LOJAS
minada prisão preventiva a 
quatro dos homens e outro 
terá de se apresentar duas 
vezes por semana num pos-
to policial. Os suspeitos, 
que têm entre 20 e 46 anos, 
usavam viaturas furtadas 
para a prática dos crimes. 

De acordo com a GNR, a 
investigação decorria des-
de agosto do ano passado  
e envolveu a realização de 
12 mandados de busca, sete 
domiciliárias e cinco em 
viaturas no passado dia 26.  

veículos e vestuário rela-
cionado com a prática dos 
crimes, em concreto cinco 
viaturas, quatro telemóveis, 
330 maços de tabaco, 90 
munições de diferentes ca-
libres, cinco botijas de gás e 
moinhos de café, para além 
de 700 euros, uma bateria, 
um autorrádio e material 
usado nos furtos. 

Os detidos foram presen-
tes à Autoridade Judiciária 
para aplicação de medidas 
de coação, tendo sido deter-
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o carro abandonado havia 
sido furtado anteriormente 
na Maia. 

A GNR apreendeu um 
cofre forte contendo a 
quantia de 9 351 euros em 
numerário, uma viatura, 
348 maços de tabaco e 302 
raspadinhas. A viatura e o 
material recuperado foram 
entregues aos proprietários.

O autor de oito assal-
tos na Póvoa de Varzim 
vai ser alvo de tratamento 
contra a toxicodependên-
cia. Para já, por decisão 
judicial, o homem fica em 
prisão preventiva até lhe 
ser colocada uma pulseira 
eletrónica a fim de ser in-
ternado numa instituição.

O suspeito, com 38 anos 
de idade e sem ocupa-
ção profissional, andou 
a aterrorizar o comércio 

JUDICIÁRIA APANHA ASSALTANTE VIOLENTO
local desde o final do ano 
passado. Vestia sempre um 
fato-macaco fluorescente e 
atacava perto da hora do 
fecho dos estabelecimen-
tos. 

Começou por assaltar a 
farmácia de AVer-o-Mar 
e depois repetiu o crime 
na de Amorim. No rol de 
roubos estão também duas 
pastelarias, um supermer-
cado em Aguçadoura e 
duas gasolineiras em Bala-

sar e Rates.
Na passada segunda-

-feira voltou à farmácia de 
Amorim, de onde levou 
cerca de mil euros, mas a 
meio da semana foi detido 
pela Polícia Judiciária. 

A forma de atuação era 
sempre a mesma: o ladrão 
era violento e ameaçava os 
funcionários com a réplica 
de uma arma de fogo, le-
vando as caixas registado-
ras com todo o dinheiro. 

SUSPEITO DE 
TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO DETIDO 

Foi detido na Póvoa de 
Varzim o suspeito de ter 
tentado cometer um homi-
cídio em Vila Nova de Gaia 
no dia 10 de dezembro do 
ano passado. A Polícia Judi-
ciária revelou que o arguido, 
com 48 anos, empunhou, na 
via pública, uma arma de 
fogo e dois dos três disparos 

que efetuou atingiram 
um vizinho com o qual 
teve uma discussão numa 
zona habitacional. O ati-
rador pôs-se em fuga da 
área de residência, mas a 
PJ localizou-o na Póvoa 
e deu-lhe voz de prisão.. 
O detido tem antece-
dentes pelos crimes de 
resistência e coação so-
bre funcionário, injúria 
agravada e condução sob 
o efeito de álcool.
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A Polícia de Segurança 
Pública recuperou cente-
nas de artigos de joalharia 
e relojoaria (avaliados em 
cerca de 200 mil euros) 
que tinham sido furtados 
do interior da ourivesaria 
Jade, bem no centro da 
Póvoa de Varzim. A Di-
visão de Investigação Cri-
minal concluiu na passada 
sexta-feira a operação de 
combate ao crime contra 
o património que decor-
reu nos últimos 8 meses.

O furto foi praticado em 
junho do ano passado e a 
ação da autoridade poli-
cial levou à realização de 
diversas diligências nos 
concelhos de Braga, Ama-
res e Trofa, onde foram 
realizadas quatro buscas. 
Um empresário de 49 anos 

PSP RECUPERA CENTENAS DE JOIAS 
FURTADAS DE OURIVESARIA POVEIRA

de idade, residente em Bra-
ga, foi constituído arguido 
e foram também identi-
fi cados mais 3 cidadãos. 
Além dos bens, também foi 
apreendida a quantia 3 mil 
euros em numerário.

O comunicado da PSP 
salienta que uma parte 
considerável dos artigos 
recuperados, como pérolas, 
libras e relógios de luxo, se 
encontrava à venda ao pú-
blico num espaço comer-
cial na Trofa gerido pelo 
empresário, que é um anti-
go namorado da proprietá-
ria da ourivesaria, Cathiane 
Lima. O restante material 
foi apreendido em locais 
controlados pelo arguido, 
inclusive na própria habita-
ção e da atual companhei-
ra. Nesta altura ainda falta 

localizar artigos avaliados 
em mais cem mil euros que 
também desapareceram no 
furto, mas a investigação 
prossegue.

O crime foi cometido de 
forma discreta pois o autor 
tinha a chave e conheci-
mentos privilegiados sobre 
o  estabelecimento comer-
cial, como o código do alar-
me e as câmaras de video-
vigilância, tendo furtado 
as peças de maior valor. As 
autoridades descobriram 
também a chave do carro e 
o comando da garagem da 
vítima, uma cidadã brasilei-
ra, de 35 anos, que terá vi-
vido momentos de terroso 
desde a separação, acusan-
do o agressor de violência 
doméstica e de sequestrar 
a própria fi lha de dois anos. 

A PSP continua a fazer 
detenções relacionadas 
com o tráfi co de droga na 
região. 

O primeiro caso suce-
deu no passado dia 3, pe-
las 19H05, altura em que 
agentes da Esquadra de 
Intervenção e Fiscalização 
Policial da Divisão de Vila 

PSP DETEVE SUSPEITOS DE TRÁFICO DE DROGA
do Conde atuaram na rua 
de Calves, em Argivai, na 
Póvoa de Varzim. Aí foi de-
tido um homem de 33 anos 
de idade, cozinheiro e re-
sidente em Vila do Conde, 
por ter sido apanhado na 
posse de haxixe sufi ciente 
para 33 doses individuais.

No dia seguinte, sábado, 

pelas 10H50, foi a vez de 
elementos da Divisão de 
Investigação Criminal in-
tercetarem um suspeito na 
avenida D. António Bento 
Martins Júnior, em Vila do 
Conde. neste caso foi detido 
um homem de 46 anos de 
idade, pescador e residen-
te em Vila do Conde, que 

transportava 28 doses de 
heroína e 20 doses de cocaí-
na, estupefacientes que fo-
ram apreendidos, tal como 
a quantia de 60 euros.

Entretanto, na passada 
segunda-feira, também foi 
detido um estudante. Eram 
18h quando agentes da Es-
quadra de Intervenção e 

Fiscalização Policial da 
Divisão de Vila do Con-
de detiveram um jovem 
de 17 anos residente 
na Póvoa de Varzim. O 
adolescente foi apanha-
do na posse de 21 doses 
de haxixe na rua Adélio 
Lopes Ferreira, em Aver-
-o-Mar. 
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A Câmara de Esposen-
de vai construir uma nova 
ponte sobre o rio Cávado 
para ligar as freguesias de 
Gemeses (rua Senhora do 
Lago), na margem direita, 
e Fonte Boa (rua dos Pi-
coutos), no lado esquerdo. 
Será uma travessia com 
cerca de 100 metros de ex-
tensão, mas não será para 
todos os veículos. A utiliza-
ção será exclusiva a peões 
e bicicletas e a estrutura 
entroncará na “Ecovia do 

Cávado” que há-de chegar a 
Barcelos. A ponte, a Norte, 
levará o canal de lazer até ao 
futuro parque da cidade de 
Esposende. Para já, foi lan-
çado o procedimento para a 
aquisição, por 72 mil e 900 
euros, do projeto que terá 
de prever também a inter-
venção na frente fluvial de 
Fonte Boa. O presidente da 
Câmara, Benjamim Pereira 
explicou que “será uma es-
trutura similar àquela que 
foi construída em Antas”. 

REGIÃO 

NOVA PONTE 
EM ESPOSENDE

PSD / BARCELOS REALIZA ENCONTRO DESCENTRALIZADO 
Foi na passada sexta-

-feira, dia 3 de fevereiro, 
que a Comissão Política 
do PSD Barcelos realizou 
mais uma reunião descen-
tralizada na freguesia de 
Alvito São Pedro, seguin-
do o foco inicial a que se 
propôs, ou seja, reuniões 
representativas em termos 
geográficos por todo o 
concelho, onde os diversos 
representantes locais do 
partido, e não só, se pos-
sam expressar em prol de 
um trabalho colaborativo 
para Barcelos.

Neste encontro, a Co-
missão Política do PSD 
Barcelos abordou vários 
assuntos relativos ao tra-
balho desenvolvido nas 
freguesias, nomeadamen-
te, algumas medidas já 
implementadas, projetos 
em andamento e apon-
tou, ainda, novas soluções 
para fragilidades anterior-

mente detetadas, advindas, 
principalmente, do executi-
vo anterior.

Após a reunião, junta-
ram-se cerca de 70 mili-
tantes e simpatizantes do 
PSD num jantar-tertúlia em 
Igreja Nova. “Este salutar 
momento permitiu aliar o 
convívio e a troca de ideias 
entre diferentes compa-

nheiros do PSD, destacan-
do-se por juntar, no mesmo 
evento, diferentes gerações 
e sensibilidades do PSD 
Barcelos daquela zona do 
concelho”, sublinha o par-
tido.

Mário Constantino, Pre-
sidente da Comissão políti-
ca do PSD, na sua interven-
ção, começou por referir 
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a honra e o gosto em ver 
reunidas figuras históricas 
do partido, nomeadamen-
te, ex-autarcas da região 
que, em tempos passados, 
muito dignificaram o PSD 
no seu trabalho nas fregue-
sias. Prosseguiu, reforçan-
do a necessidade urgente 
de solucionar “pendências” 
deixadas pelo anterior exe-
cutivo camarário, não no 
sentido de as colocar de 
lado ou as excluir das prio-
ridades políticas premen-
tes, mas na perspetiva de as 
solucionar e resolver. Elen-
cou uma série de aspetos 
referentes, em particular, 
à região envolvente onde o 
encontro decorreu, como 
a necessidade da requali-
ficação da Estrada Nacio-
nal 306, da criação do nó 
de Ligação A3, Barcelos/
Vila Verde/Ponte de Lima, 
a supressão de passagens 
de nível no concelho, entre 

outros.
Ao longo da noite, vá-

rios outros convivas, com 
intervenções mais curtas, 
elogiaram a Câmara Mu-
nicipal pela estabilidade e 
credibilidade que introdu-
ziram na gestão autárqui-
ca, reforçando o trabalho 
desenvolvido nas áreas 
da educação, ação social, 
cultura e turismo, nas suas 
mais diversas facetas. As-
sim como no urbanismo, 
destacando, ainda, o pro-
grama “Novos Caminhos”, 
que tem permitido rea-
lizar obra nas freguesias 
e eliminar a terra batida 
junto das habitações. Má-
rio Constantino reforçou, 
mais uma vez, junto dos 
militantes do PSD Bar-
celos, a premissa da con-
tinuidade do desenvol-
vimento de um trabalho 
político sério por Barcelos 
e pelos Barcelenses.
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As várias freguesias afe-
tadas pelos maus cheiros 
do Aterro de Paradela vão 
manifestar-se na manhã 
do próximo sábado junto 
às instalações da empre-
sa Resulima. A decisão 
conjunta foi tomada após 
serem auscultadas as po-
pulações em reuniões que 
decorreram nos últimos 
dias. Os organizadores 
garantem que será “uma 
manifestação cívica e pa-
cífica de protesto”, sendo 
o objetivo de demonstrar 
que os habitantes de vá-
rias localidades vizinhas 
estão a ser gravemente 
prejudicados. Daí o apelo 
para que quem for ao pro-
testo “participe de forma 
ordeira e seja solidário 
para defender o presente 
e o futuro” da respetiva 
freguesia. A ideia dos ma-
nifestantes é apelar que 
“a unidade funcione sem 

POPULAÇÃO DE TRÊS CONCELHOS 
UNE-SE PARA CONTESTAR ODORES

prejudicar o ambiente e a 
qualidade de vida dos ci-
dadãos” de Laundos, Rates, 
Aguçadoura, Navais, Estela 
(Póvoa de Varzim), Bar-
queiros, Cristelo, Paradela e 
Vila Seca (Barcelos), Apúlia 
e Fão (Esposende). 

Refira-se que também  os 
presidentes das Câmaras 
que integram a empresa so-
licitaram esclarecimentos à 
administração da Resulima. 
A decisão dos autarcas de 
Barcelos, Esposende, Viana 
do Castelo, Ponte de Lima, 
Arcos de Valdevez e Pon-
te da Barca aparece num 
comunicado conjunto e o 
pedido de reunião com os 
responsáveis pelo aterro é 
justificado com a necessida-
de de ser abordada ”a ques-
tão dos odores emanados 
daquela unidade e que têm 
motivado recorrentes quei-
xas das populações circun-
vizinhas”.
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A Área Metropolitana 
do Porto e os 17 Muni-
cípios que a integram 
estão a debater com a 
comunidade a Versão 
Zero da Carta Metro-
politana para a Cultura. 
Esta é o resultado de 
um esforço de consulta 
e diálogo iniciado em 
maio de 2022 que se 
pretende aberto, parti-
cipado e contínuo. Cada 
autarquia organiza uma 
sessão pública para dis-
cussão do documento 
e a próxima será reali-
zada no sábado, dia 11, 
no auditório do Fórum 
Trofa XXI, pelas 19h. O 
objetivo é ter um novo 
instrumento de elabora-
ção, execução e análise 
das políticas culturais 
da AMP. A participação 
é gratuita, mas carece de 
inscrição.

TROFA 
DISCUTE 
CULTURA 



14 | 9 FEVEREIRO 2023 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

VILA DO CONDE

CARNAVAL ANIMA GIÃO
As Festas de Carnaval 

em Gião, Vila do Conde, 
estão de regresso em 2023. 
Após uma paragem de dois 
anos devido à pandemia 
da Covid-19, a direção do 
Centro Desportivo Cultu-
ral e Recreativo de Gião 
colocou mãos ao trabalho 
para reativar uma tradição 
da freguesia. Em parceria 
com diversas entidades, 
Junta, Câmara e patroci-
nadores, foi já dado a co-
nhecer o cartaz para este 
ano. O evento tem quatro 
pontos fundamentais: a 
arruada espontânea no dia 
18 de Fevereiro, o Baile de 
Carnaval no dia 19 de Fe-
vereiro, o Baile tradicional 

arrasta pé no dia 20 de Feve-
reiro, o Cortejo de Carnaval 
e o Baile de Rua no dia 21 de 
Fevereiro.

Tudo começa no sába-
do com uma arruada que 
sairá às ruas com o grupo 
de Bombos de Gião jun-
tamente com espontâneos 
que queiram desfilar. No 
“Domingo Gordo” reali-
za-se o Baile de Carnaval 
pelas 21h30 no Edifício Só-
cio-cultural de Gião e numa 
tenda de 150 m2 instalada 
nos jardins exteriores, sen-
do esperadas centenas de 
pessoas para momentos de 
muita animação com duas 
pistas de dança (Dj´s José 
Pedro e Filipe Ramos “Os 

O Conservatório de Vila 
do Conde decidiu homena-
gear uma das personalida-
des mais ligadas ao panora-
ma musical da região, não 
só da história vilacondense, 
mas também da Póvoa de 
Varzim. Trata-se do profes-
sor José Abel Carriço, que 

PROFESSOR JOSÉ ABEL CARRIÇO FOI HOMENAGEADO
foi professor na Academia 
de Música S. Pio X, atual 
conservatório, “onde for-
mou toda uma geração de 
alunos do ensino artístico 
especializado de música, 
alguns dos quais são hoje 
referências do panorama 
artístico e pedagógico local 

O tributo, realizado ao final 
da tarde da passada sexta-
-feira, decorreu no Centro 
Municipal da Juventude e 
foi justifica pelo Conserva-
tório como um reconheci-
mento a alguém que muito 
contribuiu para a “dissemi-
nação do Ensino da Música”.
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e nacional”. José Abel Carri-
ço é docente na escola Flá-
vio Gonçalves, para além de 
dirigir o coral Ensaio, entre 
outras intervenções públi-
cas – é o diretor do Encontro 
Coral de S. Pedro de Rates - e 
académicas, por exemplo na 
Escola de Música da Póvoa. 

Ninos” e DJ André Meira) 
e a atuação do artista Iran 
Costa. Haverá prémios para 
os melhores mascarados 
adultos e crianças.

Na Segunda-Feira o ‘Bai-
le de Carnaval arrasta o pé’ 
também é realizado no Edi-
fício Sócio-cultural de Gião 
pelas 21h30, novamente com 
prémios a concurso para a 
Miss Matrafona e o Melhor 
Entrudo, sendo a animação 
garantida com o duo “Ka-
dência 3”, o artista Augusto 
Canário e Kamaro Party

Finalmente, na terça-feira 
há dose dupla: de tarde, pe-
las 15h, o Cortejo de Carna-
val sai às ruas de Gião (Rua 
da Felgueira, Rua da Estra-

da Principal, Rua da Igreja, 
Rua de Tresval e Rua Nova 
Aldeia) com vários carros 
alegóricos, grupos de bom-
bos, gigantones, escolas de 
teatro, escolas de dança, 
envolvendo cerca de 1000 
pessoas em ação e muitos 
milhares a assistir também 
à passagem do Rei de 2023, 

o ator José Carlos Pereira; 
à noite, pelas 21h, volta o 
Baile de Rua no centro da 
Avenida da Igreja, com ani-
mação musical e prémios 
para melhores mascarados 
de grupos e individuais, 
culminando com a queima 
do “Galheiro” em praça pú-
blica.
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O Município de Vila 
do Conde participou no 
final do mês passado na 
assinatura do Auto de 
Transferência de diversas 
competências do Governo 
no setor da Saúde. O do-
cumento foi assinado pelo 
edil Vítor Costa, pelo Mi-
nistro da Saúde, Manuel 
Pizarro, e pelo Presidente 
da ARS-Norte, Carlos Nu-
nes. A cerimónia decorreu 
na sede da Administra-
ção Regional de Saúde do 
Norte, num ato conjunto 
em que também participa-
ram outros municípios da 
região norte.

Para a autarquia tran-
sitam competências nas 
áreas de gestão operacio-
nal dos centros de saúde 
do concelho, bem como no 
campo das infraestruturas 
e ainda na gestão do pes-
soal na categoria de assis-
tente operacional. A cargo 
da Administração Central 
continuará a gestão de 
médicos, enfermeiros e 
técnicos especializados, 
bem como equipamentos 
médicos. Na sessão tam-
bém marcou presença a 
Diretora do Agrupamento 
de Centros de Saúde de 
Vila do Conde e Póvoa de 
Varzim, Judite Neves.

A Câmara Municipal 
realçou que “ganha gran-
des e acrescidas respon-
sabilidades numa área da 

VILA DO CONDE

CÂMARA ASSUME COMPETÊNCIAS NA SAÚDE

máxima importância para 
os cidadãos”, prometen-
do abraçar a “tarefa com o 
maior entusiasmo e com o 
objetivo de ajudar a melho-
rar a prestação de cuidados 
de saúde aos vilaconden-
ses”. A autarquia recorda 
que “este desiderato tem 
tido uma presença cons-
tante nas preocupações do 
Executivo”, dando como 
exemplos “a construção da 
nova USF dos Navegantes 
nas Caxinas” e “o projeto 
de construção de um novo 
hospital (integrado no Cen-
tro Hospitalar de Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde)” 
junto ao edifício do atual.

CANDIDATURA 
EUROPEIA

A candidatura de Vila do 
Conde a Capital Europeia 
da Juventude em 2026 já foi 
efetivada. O Município es-
clareceu, em comunicado, 

que na passada segunda-
-feira submeteu o proces-
so em que se compromete, 
caso seja selecionado, a “ 
trabalhar com o Fórum Eu-
ropeu da Juventude para ter 
um programa abrangente, 
focado em objetivos como 
sustentabilidade e inclusão”. 
É o culminar, salienta a au-
tarquia, de um “processo de 
participação” que “envol-
veu mais de 1800 jovens, 
que identificaram 17 temas 
prioritários e 72 propostas 
inovadoras”. A comissária 
da candidatura é, recorde-
-se, a nadadora olímpica 
Catarina Monteiro. O slo-
gan será “Making Waves”, 
que em português quer di-
zer “fazer ondas”. Uma es-
colha justificada pela edili-
dade: “reafirmamos Vila do 
Conde como terra de rio, de 
mar, mas também de juven-
tude, dinamismo e impacto: 
fazemos ondas, porque Vila 
do Conde está pronta para 

divas, a beneficiação das 
margens do rio Onda e a 
valorização da paisagem 
agrária, bem como a re-
qualificação da ponte pe-
donal que liga Labruge a 
Lavra. A informação da 
Câmara vilacondense re-
vela que foi acordada “a 
criação de uma ‘task force’ 
que se dedique ao projeto 
de beneficiação e melho-
ria de acessibilidades entre 
Labruge e Lavra e à A28.

Outro tema de relevo 
debatido foi a identifica-
ção e análise da possibili-
dade de apresentação de 
candidaturas intermuni-
cipais ao Portugal 2030 e 
ao PRR. Na reunião foram 
também trocadas impres-
sões sobre a criação de um 
Julgado de Paz intermuni-
cipal e proposta a criação 
de grupos de trabalho se-
toriais para a realização 
de eventos e atividades 
desportivas, culturais, de 
lazer e para a juventude.

agitar as águas”. 

CIMEIRA COM 
MATOSINHOS

A 1.ª Cimeira Intermu-
nicipal envolvendo Vila do 
Conde e Matosinhos reali-
zou-se na passada semana. 
A sessão foi liderada pelos 
presidentes das duas Câ-
maras, Vítor Costa e Luí-
sa Salgueiro, mas também 
participaram os restantes 
membros dos executivos 
municipais e elementos de 
equipas técnicas. O edil 
vilacondense destacou a 
importância deste trabalho 
conjunto numa “sociedade 
caraterizada por dinâmicas 
e desafios sociais, económi-
cos e ambientais que ultra-
passam os limites territo-
riais”.

Entre os assuntos abor-
dados destacam-se a cria-
ção de um percurso ciclável 
entre Labruge/Angeiras e a 
Estação de Metro de Mo-

DEVOÇÃO DAS GENTES DO MAR À SENHORA DA GUIA
As ruas de Vila do Con-

de encheram-se na tarde 
do último domingo de ja-
neiro para o ponto alto da 
festividade em honra de 
Nossa Senhora da Guia. O 
sol brilhou e ajudou a dar 
mais colorido à procissão 
que saiu da Igreja Matriz 
rumo à Capela junto à foz 
do rio Ave. Milhares de 
pessoas reiteraram a fé e 
a devoção, sobretudo as 
gentes mais ligadas à co-
munidade piscatória. O 
edil Vítor Costa integrou o 
cortejo com oito andores e 
dezenas de figurantes que 
voltou a ter o apoio da Câ-
mara Municipal, da Junta 
de Freguesia e dos Bom-

beiros, sendo organizado 
em parceria com a Confra-
ria e com a Paróquia de São 

João Baptista. 
As celebrações tiveram 

outros momentos relevan-

tes no passado dia 2 com a 
celebração de várias mis-
sas: uma por antigos mem-
bros da confraria (António 
Gonçalves Carmo, Carlos 
Rocha, Joaquim Vasques e 
José Maria Vidal); a solene 
com “Pregação à Virgem da 
Guia”, cânticos pelo Coro de 
Santa Clara e a Bênção do 
Mar; e outra pelos náufra-
gos da embarcação “Maria 
Salomé” e outros pescado-
res que perderam a vida no 
mar.

FESTAS DE SÃO BRAZ

Nos últimos dias decor-
reram as tradicionais festas 
em honra de São Braz, Vila 

do Conde, organizadas 
pela Confraria do Senhor 
dos Navegantes. A Euca-
ristia Solene realizou-se na 
manhã da última sexta-fei-
ra na capela que é de devo-
ção para muitos vilacon-
denses e poveiros já que 
fica bem na fronteira das 
duas cidades. Sinal dessa 
proximidade é que no do-
mingo à tarde muitas cen-
tenas de pessoas ali se des-
locaram para assistir a um 
espetáculo pelos Ranchos 
Caxineiro e Tricanas da 
Lapa. São Braz é tido como 
advogado das doenças da 
garganta e tem também o 
tributo em Canidelo, Vila 
do Conde.
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Na Póvoa de Varzim está 
quase tudo pronto para 
acolher, entre os próximos 
dias 14 e 18 de fevereiro, 
a 24ª edição do Correntes 
d’Escritas. O evento vai 
trazer ao concelho cerca 
de uma centena de escri-
tores de 15 nacionalidades 
e diferentes geografi as da 
língua espanhola e portu-
guesa, sendo 18 os escri-
tores estreantes. Ao todo 
serão realizadas 10 mesas 
na Sala Principal do Ci-
ne-Teatro Garrett e no dia 
20 realiza-se uma extra no 
Instituto Cervantes em 
Lisboa. Todas terão como 
tema versos de poemas de 
Ana Luísa Amaral, que era 
uma presença assídua do 
festival literário e e será as-
sim recordada após falecer 
no fi nal do ano passado. 

Em 2023 será também 
homenageado Manuel 
Rui, a quem é dedicada a 
a nova edição da Revista 
Correntes d’Escritas. O 
escritor angolano, de 81 
anos, é uma fi gura incon-
tornável desde o arranque. 
O lançamento da publi-
cação vai decorrer, como 
habitualmente, na Ce-
rimónia de Abertura, na 
próxima quarta-feira, dia 
15, no Casino da Póvoa, 
onde será feito o anúncio 
dos vencedores dos quatro 
prémios literários: Casino 
da Póvoa (que tem 11 li-
vros de poesia fi nalistas); 
Correntes d’ Escritas/Pa-
pelaria 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 po-

veira). Neste mesmo dia, no 
Garrett, realiza-se 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 

ESCRITORES E LEITORES VÃO ‘ACORRENTAR-SE’ 
NA PÓVOA DE VARZIM NA PRÓXIMA SEMANA

sessões de formação para 
professores no Diana-Bar. 

Sendo o Correntes d’Es-
critas uma assumida ‘festa 
do livro’, mantém-se a par-
ticipação livre em todos os 
momentos que integram 
o programa, quer seja nas 
Mesas, nos lançamentos 
de livros, nas conversas, 
nas exposições, no cinema 
(sessão Octopus do dia 16 
com o fi lme ‘Campo de 
Sangue’) ou nos espetácu-
los musicais. O arranque 
do certame será no dia 14, 
terça-feira, com as ‘Vozes 
transeuntes nas ruas da 
poesia’ no Mercado Muni-
cipal e artérias da cidade. 

LUÍS DIAMANTINO 
NO PROGRAMA 
GRANDE ENTREVISTA 
DA RÁDIO ONDA VIVA

O regresso à normali-
dade do sempre esperado 
ponto de encontro anual 
de escritores de expressão 
Ibérica está a deixar gran-
des expetativas a Luís Dia-
mantino. O vice-presiden-
te da Câmara e vereador 
com o pelouro da cultura 
não tem dúvidas que será 
mais um grande sucesso e 
voltará a colocar a Póvoa 
de Varzim no centro das 
atenções do mundo cultu-
ral nacional. Aproveitando 
a vinda ao programa Gran-
de Entrevista da Rádio 
Onda Viva, o autarca dei-
xou o convite aos poveiros 
e não só para participarem 
no evento. A emissão vai 
para o ar no próximo sába-
do às 13h e às 19h, repetin-
do ainda no domingo ao 
meio-dia.

tema “Ciência e Cultura”.
Entre os 37 lançamentos 

de livros, destaque para as 
edições municipais “D’ Es-
critas 1 Dia II”, que resulta 
da residência realizada por 
16 autores em diferentes 
espaços da nossa cidade em 
2020, e ‘Casa Vazia’, resul-
tante da experiência de 8 

DESTAQUE

autores, em confi namento, 
em 2021. Uma vez mais, a 
iniciativa ‘Correntes Itine-
rantes’ irá percorrer várias 
freguesias poveiras (Beiriz, 
Navais, Rates, Aver-o-Mar, 
Estela e Laundos), as escolas 
também vão receber vários 
escritores para falarem com 
os alunos e regressam as 
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Depois da derrota por 
3x1 em Vizela, o Rio Ave 
FC recebeu o Sporting CP 
em jogo da 19ª jornada 
da I Liga. Frente ao quar-
to classificado da tabela, 
o clube de Vila do Con-
de surgiu pressionante e 
organizado, o que resul-
tou numa primeira parte 
equilibrada e sem grandes 
oportunidades de golo. Na 
segunda parte, destaque 
para a reentrada rioavista, 
que aos 53 minutos pro-
tagonizou a melhor situa-
ção para marcar até então. 
Boateng surgiu em boa 
posição para inaugurar o 
marcador, mas o guarda-
-redes dos leões evitou o 
pior.  A saída de Josué, por 
lesão, foi uma contrarieda-
de para a formação de Luís 
Freire, que veria o adver-
sário chegar à vantagem 
aos 84 minutos. Chermiti 
conseguiu bater o guardião 
Jhonatan, que ainda tocou 
no esférico, mas não impe-
diu que a bola fosse para o 
fundo das redes. A equipa 

vilacondense ainda esteve 
perto de igualar em cima 
do apito, mas André Pereira 
não conseguiu o desvio ao 
cruzamento de Hernâni.

O Rio Ave tudo fez por 
merecer pontuar na receção 
a um grande do futebol na-
cional, mas não evitou mais 
um desaire e terá agora de 
se concentrar na receção ao 
Estoril. Os verde e brancos 
seguem agora na 12ª po-
sição com 21 pontos, en-

RIO AVE MERECIA PONTUAR COM OS LEÕES
ro e o Rio Ave ficou a saber 
com o que conta até ao fim 
do mês. Assim, no próximo 
dia 13, segunda-feira, há 
jogo em casa com o Estoril 
às 19h. Segue-se a visita ao 
terreno do Porto no dia 18, 
um sábado, com início às 
20h30. Finalmente, a rece-
ção ao Chaves, na jornada 
22, será no dia 26, um do-
mingo, às 15h30. Todas as 
partidas terão relato na Rá-
dio Onda Viva. 

MULHERES 
VITORIOSAS 

No futebol sénior femi-
nino e na segunda divisão 
nacional, graças aos golos 
de Beatriz Conduto e Érica 
Rodrigues, o Rio Ave rece-
beu e venceu a Ovarense 
por 2-1, dando um passo 
relevante na fuga à des-
promoção. Foi o primeiro 
triunfo nesta fase da com-
petição e, na próxima ron-
da, as orientadas por Mara 
Vieira vão à casa da equipa 
B do Valadares /Gaia.

contrando-se num ciclo de 
seis jogos sem vencer para 
o campeonato. O último 
triunfo nessa competição 
foi há quase dois meses em 
Arouca e pelo meio apenas 
se registaram triunfos para a 
Taça da Liga. 

CALENDÁRIO 
DE FEVEREIRO

A Liga divulgou o calen-
dário de jogos para feverei-

Pub
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Depois de duas derrotas 
comprometedoras, a últi-
ma em casa frente a San-
joanense, os Lobos do Mar 
viajaram até Montalegre 
obrigados a conquistar os 
3 pontos em disputa. Fren-
te a frente, dois rivais à 
procura de retificar os de-
saires da jornada anterior, 
mas com os transmonta-
nos moralizados pela recu-
peração encetada e que os 
levou ao 9º lugar. 

A meia hora inicial teve 
algum ascendente dos lo-
cais, mas com os alvine-
gros à espreita de um golo, 
que acabou por acontecer 
à passagem do minuto 36. 
Rui Areias foi o autor, apro-
veitando da melhor forma 
uma assistência de cabeça 
de Ruben Gonçalves. Uma 
vantagem que coroava a 
melhor fase alvinegra, mas 
que acabou anulada já em 
tempo de compensação 
com os montalegrenses a 
desmontarem a organi-
zação defensiva com uma 
tabela simples e um remate 
de Bruninho que Ricardo 
Nunes não conseguir de-
fender. 

O intervalo foi impor-
tante para reestruturar 
ideias, que foram cimenta-
das com as alterações ope-
radas tanto no recomeço 
como ao longo da segun-
da parte. Guga e o reforço 
Umaro Embaló dinamiza-
ram o jogo ofensivo, mas 
foi num lance de pura an-
tologia de Tiago Cerveira 
que o Varzim conseguiu o 
golo que valeu a conquista 
dos 3 pontos. Jogava-se o 
minuto 76 e, na cobrança 
de um livre à entrada da 
área, o “renascido” defesa 
esquerdo rematou para o 
fundo das redes do brasi-
leiro Menezes. 

Tal como projetou na 
antevisão do jogo, Tiago 

Margarido realçou que as 
contas se fazem no final, 
utilizando para o efeito uma 
analogia piscatória: “no fi-
nal da maré contamos os 
polvos”. Num jogo de ex-
trema importância, Cervei-
ra foi o último polvo que 
contou para esta 17ª jor-
nada, mas outros “polvos” 
necessitará o Varzim para 
continuar a sonhar com o 
regresso à II Liga. 

Nesta altura o clube ocu-
pa o terceiro lugar da série 
A da Liga 3 com 31 pontos e 
está muito próximo de con-
firmar a passagem à fase de 
subida pois tem 7 pontos de 
avanço para os quintos clas-
sificados a cinco jornadas 
do fim. Segue-se a receção 
ao São João de Ver na noite 
do próximo sábado. 

CARTÃO BRANCO 
PARA DUPLA

Vítor Pimenta e Luís Aze-
vedo, da equipa médica 
do Varzim, viram o cartão 

branco do árbitro no jogo 
com o Montalegre. Pimen-
ta e o enfermeiro varzinis-
ta aperceberam-se de um 
problema com um jogador 
adversário que caiu in-
consciente e saltaram para 
o interior do campo para 
prestar assistência. Um ges-
to de fair-play que valeu o 
reconhecimento por parte 
de Rui Silva e que deixou 
satisfeito, sobretudo pelo 
final feliz, o recuperador fí-
sico do Varzim. 

EQUIPA B TEVE 
‘OLHEIROS’ ESPECIAIS

A equipa B do Varzim 
empatou a uma bola em 
casa contra o Oliveira do 
Douro, o líder invicto do 
grupo A da Divisão de Elite 
Pró-Nacional da Associa-
ção de Futebol do Porto. 
Os poveiros, que vinham 
de uma série de três vitórias 
seguidas, estão agora no dé-
cimo lugar da prova com 23 
pontos e na próxima vão à 

CERVEIRA FOI “POLVO” EM MONTALEGRE
a mais recente paragem 
do Varzim nas visitas que 
voltou esta temporada a 
promover aos estabele-
cimentos de ensino do 
primeiro ciclo do conce-
lho. Depois da Escola da 
Giesteira, desta vez foram 
os jovens alunos da escola 
situada no bairro norte da 
cidade, muito próximo ao 
estádio, a terem a opor-
tunidade de conhecerem 
alguns jogadores da equi-
pa principal. Joãozinho e 
Gustavo conviveram com 
os estudantes do turno da 
manhã, enquanto Guga 
e Felipe Ryan foram os 
protagonistas da visita da 
tarde. Rezam as crónicas 
que a hora de convívio 
envolveu muita conversa, 
sessão de autógrafos e a 
tradicional fotografia de 
família. 

FALECEU O SÓCIO 
Nº1 DO VARZIM

Faleceu Florindo Mo-
reira da Nova. O sócio nú-
mero 1 do Varzim Sport 
Club morreu no passado 
dia 31 de janeiro. O asso-
ciado mais antigo do clu-
be tinha 91 anos de idade 
e contava com 77 anos de 
filiação ao Varzim (desde 
agosto de 1945). Florindo 
Moreira da Nova  também 
foi dirigente do Clube Na-
val Povoense. 

casa do Candal. Na banca-
da do estádio municipal, 
com o olhar atento sobre o 
que se passava em campo, 
estiveram alguns elemen-
tos da formação principal, 
entre eles o treinador Tiago 
Margarido e o diretor-geral 
André Geraldes. 

JUNIORES NA F
ASE DE SUBIDA

A equipa de juniores do 
Varzim conseguiu qualifi-
car-se para a fase de acesso 
à 1ª Divisão Nacional. Esta 
tem início no próximo dia 
11 de fevereiro e pela fren-
te aos alvinegros terão 5 
adversários na Série Norte: 
Académico de Viseu, Fei-
rense, Câmara de Lobos, 
Lusitânia de Lourosa e Des-
portivo de Chaves.

Ao Varzim basta ficar nos 
três primeiros classificados 
do grupo para alcançar a 
promoção ao escalão prin-
cipal de sub19, sendo que o 
vencedor desta zona irá de-
pois defrontar o melhor do 
sul para definir o campeão.

Refira-se que os alvine-
gros terminaram a primeira 
fase na segunda posição da 
série A com 39 pontos em 
18 jornadas (11 vitórias, 6 
empates e uma derrota), 
apresentando o segundo 
ataque mais concretizador 
(36 golos) e a defesa menos 
batida (8 golos). 

O VARZIM FOI À 
ESCOLA DO DESTERRO

A Escola do Desterro foi 
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RESULTADOS DA 2ª JORNADA 

 
Jogo Data Hora Campo Equipas Local Result. 

  

1 

28/jan 

15:30 1 Forjães S.C. CSJ Mar 

Centro 
Desportivo 
do CF Fão 

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

 

CL Clubes J V E D Gol + Gol - Gol Av FC PONTOS 
1º CSJ Mar 2 2 0 0 12 4 8 0 6 
2º CF Fão 2 2 0 0 9 2 7 0 6 
3º ADRC Fonte Boa / Rio Tinto 2 2 0 0 10 5 5 0 6 
4º FC Marinhas 2 1 1 0 6 3 3 0 5 
5º Esposende Surf Team 2 1 1 0 5 4 1 0 5 
6º GD Apúlia 2 1 0 1 7 6 1 0 4 
7º UD Vila Chã 2 1 0 1 5 7 -2 0 4 
8º A D Esposende 2 0 1 1 6 7 -1 0 3 
9º GCDR Gemeses 2 0 1 1 5 8 -3 0 3 

10º Gandra FC 2 0 0 2 4 10 -6 0 2 
11º DR Estrelas Faro 2 0 0 2 1 7 -6 0 2 
12º Forjães SC 2 0 0 2 2 9 -7 0 2 

 

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. 
 
 

CAMPEONATO AO RUBRO EM BARCELOS
O campeonato de fute-

bol popular do concelho 
de Barcelos continua ao 
rubro após a realização da 

15ª jornada no último fim 
de semana. 

Na série A o líder Olivei-
ra folgou e viu o Carapeços 

aproximar-se ao vencer o 
São Martinho por 2x1. 

Na série B o comandante 
Perelhal perdeu por 2x1 em 

Águas Santas e o Macieira 
encurtou distâncias após 
golear o Cambeses por 6x0. 

Na série C os primeiros 

classificados venceram 
fora: o Carvalhal por 4x1 
em Feitos e o Bastuço por 
3x1 em Pereira. 

TRIO INSTALA-SE NO COMANDO EM ESPOSENDE



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 9 FEVEREIRO 2023 | 21

FUTEBOL

ESTELA E ÁRVORE CONSERVAM LIDERANÇA
A 13ª jornada do esca-

lão sénior do campeonato 
de futebol inter-freguesias 
da Póvoa de Varzim ficou 
marcada pela primeira 
igualdade do Estela na visi-
ta a Laundos. O líder da ta-
bela empatou a uma bola e 

tem agora 34 pontos em 12 
jogos já realizados. Na per-
seguição segue o Amorim 
com 30 pontos após vencer 
o Leões da Lapa por 5x2. 
Outros resultados: Terroso 
2 x Aguçadoura 1, Rates 1 x 
Navais 2, Beiriz 1 x Avero-

mar 1 e folgou o Regufe.  A 
classificação está na tabela 
em baixo à esquerda.

Em Vila do Conde o cam-
peonato de futebol sénior já 
vai na jornada 20 e o Árvo-
re segue na liderança. Os 
arvorenses venceram por 

4x2 no terreno do Mindelo 
e estão no comando com 
52 pontos em 19 partidas 
cumpridas. Na persegui-
ção mantém-se o Tougues 
com 46 pontos após vencer 
o Vila Chã por 3x1. Outros 
resultados: Vairão 1 x Rio 

Mau 1, Macieira 3 x Gião 
2, Fornelo 5 x Fajozes 2, 
Touguinha 0 x Retorta 1, 
Malta 1 x Aveleda 0, Ar-
cos 2 x Bagunte 2 e folgou 
o Labruge. A classificação 
está na tabela em baixo à 
direita.

LEÕES DA LAPA 
CONQUISTA 
SUPERTAÇA 
FEMININA 

O Leões da Lapa con-
quistou o primeiro troféu 
da temporada no futebol 
feminino do Inter-fregue-
sias da Póvoa de Varzim. 
O clube do Bairro Sul ba-
teu o Averomar por 2-1 e 
ganhou a Supertaça numa 
partida realizada no com-
plexo desportivo muni-
cipal. O mesmo embate 
decorreu na 1ª jornada do 
campeonato com a equi-
pa da cidade a vencer por 
5x1 na vila averomarense. 
No outro jogo o Argivai 
goleou o Laúndos também 
por 5x1.  

SEMIFINALISTAS 
DA TAÇA DA PÓVOA

Já são conhecidos os 
semifinalistas da Taça da 
Póvoa, competição or-

ganizada pela Associação 
de Futebol Popular. Desde 
logo merece realce o facto 
do Amorim estar qualifi-
cado em todos os escalões 
para essa fase da prova. 
Em seniores, apuraram-se 
também o Estela, o Rates e 
o Leões da Lapa. Em juve-

nis estão igualmente nas 
meias- finais o Beiriz, o Na-
vais e o Leões da Lapa. Em 
infantis, seguiram em fren-
te o Argivai, o Averomar e o 
Estela. Em escolinhas, além 
dos amorinenses, são semi-
finalistas o Averomar, o Es-
tela e o Regufe. 

SORTEIOS DAS 
PROVAS DA FFPN

O sorteio das provas da 
Federação de Futebol Popu-
lar do Norte decorreu nas 
instalações da Associação 
da Póvoa de Varzim e agru-
pou os clubes para a segun-

da fase das competições.
Na Taça dos Campeões 

(passam às meias-finais 
dois de cada grupo) há 
dois grupos: o A tem Pol-
voreira (Guimarães), Cas-
telões (Guimarães), Ringe 
(Santo Tirso) e Amorim 
(Póvoa); o B junta Ár-
vore (V. Conde), Navais 
(Póvoa), Ases de S. Jorge 
(Fafe) e Estela  (Póvoa). 

Na Taça Federação (apu-
ra-se apenas o primeiro de 
cada grupo) há quatro gru-
pos: o A tem Aguçadoura 
(Póvoa), Canelas (Pena-
fiel), Quinchães (Fafe) e 
Gião (Vila do Conde); o 
B conta com Tougues (V. 
Conde), Calvos (Guima-
rães), Figueira (Penafiel) e 
Cabeça Santa (Penafiel); o 
C engloba Ribas (Penafiel), 
Fajozes (V. Conde), Parde-
lhas (Fafe) e Friande (Fel-
gueiras); o D agrega Mata-
má Infantas (Guimarães), 
Cruzeiro (Penafiel), Sera-
fão (Fafe) e Rates (Póvoa). 
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CAXINAS APRESENTA REFORÇO GALÁTICO
Fernando Cardinal, 

pivô internacional por-
tuguês, colocou um final 
na  experiência no futsal 
italiano ao serviço do Po-
mezia e foi apresentado 
como reforço do Caxinas. 
Ao lado da presidente e 
de dois patrocinadores 
do clube, Cardinal justifi-
cou as razões que o leva-
ram a aceitar o convite: “o 
Caxinas é um clube com 
valores com os quais me 
identifico, até porque já 
tive um filho a jogar aqui 
e conheço o trabalho no-
tável na Formação. Vim 
para ajudar e sei que tudo 
o que ganhei no passado 
não me darão a mim nem 
à equipa pontos nos jogos 
daqui para a frente. Amo o 

futsal e levanto-me todos os 
dias com a mesma paixão. 
Enquanto for assim, cá esta-

rei para lutar com os meus 
companheiros para dignifi-
car esta camisola.” 

Depois de um mês de 
paragem devido ao Mun-
dial, o andebol voltou com 
a realização dos 16 avos de 
final da Taça de Portugal. 
Contra o europeu Águas 
Santas, atual 4º classificado 
no campeonato, a equipa 
poveira conseguiu o pas-
saporte para a eliminató-
ria seguinte ao vencer por 
23x21. Ainda sem poder 
contar com o novo reforço 
sueco Maximilian Jons-
son, devido a questões de 
inscrição, o técnico Jorge 

PÓVOA ANDEBOL NOS OITAVOS DE FINAL DA TAÇA

Carvalho preparou o jogo 
com o objetivo de fazer 
história, vencendo num re-
duto e contra um clube que 
bem conhece. Em Águas 
Santas, brilhou uma equipa 
com individualidades com 
desempenhos de alto ren-
dimento. O guarda-redes 

Esta contratação foi uma 
surpresa para muitos, mas 
não para Sílvia Moreira Al-
ves, presidente do Caxinas, 
que não teve dúvidas em 
afirmar: “O Cardinal é um 
amigo do clube há muitos 
anos e tornámos realidade 
um sonho por isso mesmo. 
Para os nossos homens/
miúdos, o Cardinal será um 
exemplo a seguir, já que tem 
no seu currículo muitos tí-
tulos e muita experiência 
que passará certamente aos 
mais novos. A sua vinda 
para o Caxinas tem a ver 
com vontades comuns e 
com os apoios das empresas 
Visionary Fragment e Fra-
delsports, amigos que nos 
têm apoiado sempre.”

A estreia oficial de Cardi-

nal aconteceu no jogo da 
Taça de Portugal. Os caxi-
neiros foram ao reduto do 
Burinhosa conquistar pas-
sagem à próxima elimina-
tória, vencendo por duas 
bolas a zero. Os pupilos de 
Nuno Silva confirmaram 
o favoritismo perante um 
adversário do segundo es-
calão e que curiosamente 
será o próximo oponente 
do Póvoa Futsal / Varzim 
na fase de subida ao es-
calão principal. Zezinho 
inaugurou o marcador 
na primeira parte e Sévio 
ampliou a vantagem na se-
gunda parte. A equipa de 
Vila do Conde está agora 
a preparar a deslocação à 
quadra do Leões de Porto 
Salto no próximo dia 13.

António Campos regressou 
a um pavilhão conhecido e 
assumiu-se como uma au-
têntica muralha, impedin-
do que os locais ganhassem 
vantagem. Moralizados, os 
poveiros conseguiram ser 
mais eficazes no ataque, 
indo para o intervalo a ven-

cer por 15x11. Num jogo 
a eliminar, um golo seria 
suficiente para alcançar o 
objetivo. Foram mais 30m 
de muita luta e resiliência, 
perante um adversário que 
tudo tentou para dar a vol-
ta à desvantagem. Porém, 
a equipa poveira aguentou 

estoicamente até ao apito 
final, conseguindo no der-
radeiro minuto ampliar a 
vantagem para o definitivo 
23x21. Depois de uma pre-
sença histórica numa Final 
Four, ainda na 2ª divisão, 
quem sabe se há uma se-
gunda presença a caminho 
e com objetivos ainda mais 
ambiciosos. O clube já sabe 
que vai jogar em Braga nos 
oitavos de final. O sorteio 
realizado na passada segun-
da-feira ditou que os povei-
ros tenham de defrontar o 
Arsenal da Devesa. Trata-se 
de uma equipa que joga no 
segundo escalão e ocupa 
um lugar a meio da tabela. 
A equipa B do Póvoa An-
debol já venceu esse adver-
sário esta temporada por 
28x27. A partida está agen-
dada para o primeiro fim de 
semana de março. 

Pub
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‘CHULA’ POVEIRO EM VITÓRIA HISTÓRICA
A equipa sénior de bas-

quetebol do Desportivo 
atravessa o melhor mo-
mento da época, conse-
guindo a terceira vitória 
consecutiva.  Se nas duas 
anteriores realça-se o mé-
rito dos poveiros, a mais 
recente vitória por 60x59 
sobre o Benfica foi “ouro 
sobre azul” para as gen-
tes poveiras. Depois de 
2 jogos com boa réplica 
dos comandados de José 
Ricardo (o primeiro na 
pré-época e o segundo 
na primeira volta), mas 
com vitórias encarnadas, 
os astros alinharam-se 
para uma tarde de sonho 
no Pavilhão Fernando 
Linhares de Castro. Casa 
cheia e muito entusiasmo 
na bancada e arquiban-
cada. Jogo intenso, com 
a adrenalina no máximo. 
Nervosismo e emoções 
ao rubro a cada posse de 
bola e sobretudo a cada 
cesto conseguido. O todo 
poderoso Benfica apos-
tou desde o começo num 
quinteto de estrangeiros, 
com Diogo Gomes (um 
puro sangue da cantera do 
CDP) como único portu-
guês na quadra. Depois 
começaram as trocas e foi 
no clube poveiro que se 

CAMISOLA PARA 
ADEPTO ESPECIAL

No rescaldo da vitória, o 
presidente Sérgio Duarte e 
a equipa tornaram público 
um gesto que define as ver-
dadeiras famílias. Diva Ma-
chado, ex-atleta da secção 
de basquetebol, encontra-se 
em Coimbra numa unidade 
hospitalar a acompanhar 
um tratamento ao filho 
Tiago numa luta que vem 
sendo acompanhada com 
muito carinho pela família 
do CDP e não só. O bas-
quetebol também faz parte 
da vida do Tiago, praticante 
até quando lhe foi possível 
de mini-basket. A camisola 
da equipa foi uma prenda 
especial entregue ao ‘pai de 
coração’ e enorme adepto 
Luís Miguel Cruz, carinho-
samente tratado pelos ami-
gos por ‘Lois’ e que vibrou 
em dose tripla nesta vitória 
histórica.

CDP É PORTO
DE ABRIGO A 
JOVEM UCRANIANO

A guerra entre Rússia e 
Ucrânia, como tantas ou-
tras, tem consequências 
catastróficas. Na fuga a este 
flagelo, há famílias separa-

ENTRADA EM FALSO NA FASE DE SUBIDA
A equipa sénior femini-

na de voleibol do CDP não 
foi feliz no jogo de estreia 
na fase de subida de divi-
são. Num contexto compe-
titivo ainda mais exigente, 
as poveiras terão pela fren-
te adversárias mais fortes 
e cada jogo será uma final 
a disputar com “unhas e 

dentes”. Na visita ao reduto 
do Atlântico da Madalena, 
foi com este espírito que as 
comandadas de Tó Ferreira 
disputaram o 1º set, lutando 
ponto a ponto pela vitória 
que acabou por cair para as 
gaienses por 28x26. Nos sets 
seguintes, a equipa povei-
ra quebrou animicamente 

A equipa sénior de hó-
quei em patins do CDP 
iniciou a segunda volta 
do campeonato com uma 
vitória por 4x3 sobre o 
Académico da Feira. Uma 
vitória importante num 
jogo que começou da pior 
forma para os pupilos de 
Ruben Fangueiro. Uma 
entrada apática que valeu 

HÓQUEI PATINA NOS LUGARES DO TOPO

chegar ao empate, a equipa 
poveira conseguiu passar 
para a frente do marcador 
com 2 golos de Diogo Fer-

sentiu ainda mais a iden-
tidade de um trabalho de 
anos nos escalões de base. 
Jorge Rodrigues, Nuno Oli-
veira, Eduardo Coelho, Ra-
fael Costa e Júnior Embaló 
não deslustraram na gestão 
física e mental da estraté-
gia do professor. Mantendo 
o resultado equilibrado, a 
equipa poveira foi enervan-
do os benfiquistas, confian-
tes quiçá em demasia no seu 
potencial, preparando uma 
reta final à procura do im-
pensável no início do jogo. 
O último minuto chegou e 
o pavilhão acreditou que o 
sonho estaria mais perto da 
realidade. Foram segundos 
que nunca mais acabavam. 
A última posse de bola até 
pertenceu ao Benfica, mas 

eis que de repente uma 
parede invisível surgiu à 
frente do cesto poveiro. A 
buzina do pavilhão soou e 
ainda foi necessário o vídeo 
árbitro para que uma ex-
plosão de alegria emanasse 
das gargantas dos adeptos 
poveiros. Uma simbio-
se perfeita entre equipa e 
adeptos digna dos verda-
deiros bairristas. O vice-
-presidente e vereador do 
Desporto, Luís Diamantino, 
e a sua mulher, foram mais 
uns que cantaram o “Póvoa 
Terra Querida”. Não se con-
tiveram lágrimas de alegria, 
celebrando uma vitória que 
José Ricardo fez questão 
no final de partilhar com 
todos, sócios e amigos do 
CDP.

nandes e 1 de Luís Melo e 
Cristiano Fangueiro. A pre-
cisar de pontos, os locais 
ainda tentaram um deses-
perado forcing final, mas o 
melhor que conseguiram foi 
reduzir para a margem mí-
nima. A equipa poveira tem 
agora pela frente dois jogos 
de grande importância, re-
cebendo no próximo sába-

do a Sanjoanense para o 
campeonato e oito dias de-
pois o Famalicense para os 
oitavos de final da Taça de 
Portugal. O hóquei povei-
ro rola em patins oleados 
e com sticks de pontaria 
afinada. Encher o pavilhão 
será o tributo dos adeptos 
para estes desafios tão im-
portantes.

das com a busca de confor-
to e abrigo noutros cantos 
do mundo. À nossa cidade 
chegou Ivan Vechirko, jun-
tamente com a sua mãe e 
irmã. Jovem tímido, mas 
com a paixão do basque-
tebol, durante alguns me-
ses procurou integrar-se e 
praticar a modalidade no 
escalão sub-18 do CDP. 
Depois de testemunhar a 
histórica vitória da equipa 
sénior, também ele se es-
treou frente ao Salesianos 
por 66x59, contribuindo 
com duas mãos cheias de 
pontos. Sob a batuta do 
professor Ivo Gonçalves, 
jogou muitos minutos, 
provando ter qualidades 
para melhorar no futuro. 
A guerra afastou-o do pai, 
mas abriu-lhe portas para 
conhecer um novo mundo. 
Dos colegas e da família 
basquetebolista poveira 
recebeu o carinho, que 
certamente lhe amenizará 
a dor de uma realidade que 
todos desejam ver termi-
nada.

equipas, o CDP não está no 
lote dos favoritos, mas irá 
encarar esta fase como mais 
uma etapa de crescimento 
gradual até se reunirem as 
condições para criar uma 
equipa competitiva a outro 
nível que não a 3ª divisão. 
Para tal, o trabalho nas 
bases tem sido proveito-

2 golos para os fogaceiros. 
Era preciso reagir e, com as 
mudanças no seu xadrez, o 
técnico poveiro encontrou 
as soluções para a revira-
volta. Cristiano Fangueiro 
e Serafim Silva acrescenta-
ram à equipa solidez defen-
siva e capacidade de remate 
de meia distância. O jogo 
virou de feição e depois de 

so no número de atletas 
a praticar a modalidade, 
com o destaque para o 
mini-volei, que no passa-
do domingo reuniu mais 
de uma centena de jovens 
praticantes femininos, dis-
tribuídos pelos seguintes 
clubes: Viana, Aves, Vila-
condense e CDP.

e acabou por ser derrotada 
por 3x0. Numa poule de 8 
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ATLÉTICO VOLTA À 1ª DIVISÃO FEMININA 
E VAI LUTAR PELA 2ª DIVISÃO MASCULINA 

O Atlético da Póvoa está 
duplamente apurado para 
a final dos Campeonatos 
Nacionais de Clubes em 
Pista Coberta.

O maior feito foi prota-
gonizado pela equipa femi-
nina, que após ter estado 
na final da 1ª Divisão há 3 
anos, voltará a representar 
a Póvoa de Varzim no mais 
alto escalão competitivo. 
As poveiras obtiveram a 5ª 
posição entre as 40 equi-
pas que entraram na luta 
pelas 16 vagas disponíveis. 

A representar a equipa esti-
veram: Mariana Novo, Ra-
faela Santos, Cátia Pereira, 
Fernanda Angélica, Patrí-
cia oliveira, Bárbara Maga-
lhães, Sandra Silva, Filipa 
Martins, Mariana António, 
Maria João Barbosa, Filipa 
Craveiro e Maria Barreiri-
nho. Ainda nas senhoras, o 
Navais foi 38º classificado e 
o CDP terminou na posição 
a seguir.

Já a equipa masculina dos 
verdinhos, mesmo desfal-
cada por lesões, fechou o 

NAVAIS FOI À ESTELA SOMAR 
PRIMEIRO TRIUNFO NO PPA 

O Centro Desportivo e 
Cultural de Navais foi o 
vencedor coletivo da pri-
meira prova de estrada 
do Plano de Promoção 
do Atletismo da Póvoa 
de Varzim. A freguesia da 
Estela, em concreto o área 
envolvente ao campo de 
futebol, foi palco da sexta 
jornada do PPA, que no 
entanto equivale apenas à 
quarta prova da tempora-
da dado que as corridas de 
Argivai e de Balasar foram 
adiadas devido à chuva.

O campeão Grupo Cul-
tural e Recreativo Agu-
çadourense teve de con-
tentar-se com a segunda 
posição num evento que 
reuniu 427 atletas de uma 
dezena de associações. O 
Clube Desportivo da Pó-
voa fechou o pódio por 
equipas, seguindo-se, 
por esta ordem, Atléti-

POVEIRA REGRESSA DO 
EUROPEU CONVICTA QUE 
ESTÁ NO CAMINHO CERTO 
PARA CHEGAR À MEDALHA

Marta Eça Guimarães re-
presentou Portugal no 50º 
Campeonato da Europa de 
Cadetes, Juniores e Sub-21 
de karate que decorreu no 
Chipre. 

A poveira que defende as 
cores do CK Maia venceu 
o primeiro combate diante 
de uma oponente da Estó-
nia. 

A jovem karateca empa-
tou de seguida com uma 
rival de Israel e acabou por 
perder na decisão dos ár-
bitros, ficando a uma ban-
deira da possibilidade de 
disputar uma medalha. 

Marta Eça Guimarães 
disse ter ficado “feliz” com 
a participação no Europeu 
e assegura que está no “ca-
minho certo” para alcançar 
um pódio internacional, 
tendo agradecido o apoio 
recebido. 

co, CAPV, Belém, Terroso, 
MAPADI, Tricanas Povei-
ras e Argivai.

Os vencedores indivi-
duais foram: Catarina Cou-
rela e Abel Moreira (Na-
vais) no escalão A, Vitória 
Silva (CDP) e Leandro Fer-
nandes (Navais) no escalão 
B, Joana Macedo (CDP) 
e Diogo Lyubera (Atléti-
co) no escalão C, Gabriela 
Duarte (Atlético) e José 
Sousa (CAPV) no escalão 
D, Beatriz Pires (Atlético) 

e Tiago Costa (CDP) no 
escalão E, Catarina Mo-
rim (Navais) e José Fon-
tes (Aguçadourense) no 
escalão F, Diana Pereira e 
Américo Moreira (CDP) 
no escalão G e Ana Neves 
(CDP) e César Vilas-Boas 
(Navais) no escalão H.

A próxima etapa irá 
acontecer no dia 19 de 
fevereiro, em Argivai, 
com epicentro na Rua da 
Quintela, sendo a segun-
da na vertente de estrada.

top-10 e conseguiu o apura-
mento para a segunda divi-
são, sendo o objetivo repetir 
o título de 2018. Os repre-
sentantes do clube foram: 
Pedro Pinheiro, Gonçalo 
Veloso, Rubem Miranda, 
Mykyta sudashov, José Aze-
vedo, Lucírio Garrido, Fá-
bio Cunha, André Miranda, 
Carlos Carvalho e Pedro 
Silva. Também nos homens, 
o CDP foi 34º classificado.

A final nacional está mar-
cada para os dias 11 e 12 de 
fevereiro em Pombal.

A Seleção da Galiza 
venceu coletivamente o 
13º Meeting Internacional 
da Póvoa de Varzim. 

A competição decorreu 
no fim de semana na Pis-
cina Municipal, tendo o 

NADADORES DA GALIZA 
DOMINARAM NA PÓVOA

FC Porto e o SC Braga com-
pletado o pódio. 

O anfitrião Clube Naval 
Povoense foi 38º classifica-
do e o Fluvial Vilaconden-
se terminou na 35ª posição 
entre 50 clubes. Meio mi-

lhar de atletas marcaram 
presença na prova que foi 
organizada pela Associa-
ção de Natação do Norte de 
Portugal, em parceria com 
a Câmara Municipal e a 
Varzim Lazer.
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RUI COSTA CONQUISTADOR EM ESPANHA
Rui Costa conquistou 

de forma sensacional a 
geral da Volta à Comuni-
dade Valenciana. O po-
veiro venceu a quinta e 
última etapa, recuperando 
a desvantagem para 5 ci-
clistas que tinha à frente 
na classificação à entrada 
para o último dia de prova, 
impondo-se num sprint 
a dois com vantagem sufi-
ciente para superar toda a 
concorrência. 

O corredor da Intermar-
ché-Circus-Wanty andou 
sempre com os melhores 
nas tiradas anteriores e 
comprovou nesse último 
dia que está a começar a 
nova temporada em gran-
de forma. Além da geral, 
o experiente atleta de 36 

anos foi segundo na clas-
sificação por pontos e so-
mou mais 223 pontos para 
o ranking da União Ciclista 
internacional, que lhe  valeu 
uma grande subida na tabela 
na atualização desta semana.

Motivado pela mudan-
ça de equipa, o campeão 
mundial de 2013 leva já três 
triunfos em 2023: o Troféu 
Calvia em Maiorca, a quin-
ta etapa e a geral da Volta à 
Comunidade Valenciana. 
Depois destes êxitos em 
Espanha, o aguçadourense 
direciona agora as atenções 
para o nosso país. Rui Costa 
vai correr no próximo do-
mingo a edição inaugural da 
Figueira Champions Classic 
e depois vai alinhar na Volta 
ao Algarve. 

RAID DAS MASSEIRAS MOBILIZOU 
QUASE UM MILHAR DE CICLISTAS

Cerca de 950 ciclistas con-
cluíram com êxito a partici-
pação na edição de 2023 do 
Raid BTT das Masseiras. A 
prova decorreu no domingo 
de manhã e percorreu vá-
rias freguesias do litoral da 
Póvoa de Varzim. Estela foi 
este ano o palco da partida 
e da meta. Os vencedores 

masculinos foram: Filipe 
Ramos, do Guilhabreu, na 
prova de 50 quilómetros e 
Diogo Neves, também do 
Guilhabreu, no percurso de 
35 quilómetros. Nas mulhe-
res, as mais rápidas foram 
Marlene Seara, da Team 
Dias Alumínios, na prova 
curta e Joana Monteiro, da 

Axpo / Firstbiketeam / Vila 
do Conde, na prova longa. 
Por equipas, venceu o Gru-
po CCR Ap Motors Lobos 
Averomar Cycling Team 
na distância dos 35 km e a 
formação Saertex Portugal 
/ Edaetech na distância dos 
50 km. .

ATLETA DO NAVAL VOLTA 
A TRIUNFAR NO PANAMÁ

Joel Rodrigues sagrou-
-se novamente campeão 
no Bocas Invitacional, 
prova internacional que 
decorreu no Panamá, na 
Praia Bluff. O jovem bo-
dyboarder do Clube Naval 
Povoense voltou a con-
quistar a categoria júnior 
e iniciou a nova época 
desportiva ao melhor es-
tilo. O atleta de 18 anos 
competiu ainda no esca-
lão Open e aí obteve a 13ª 
posição. Joel Rodrigues 
tem apostado nos últimos 
anos numa carreira inter-
nacional depois do suces-
so por cá que já o levou a 
ser campeão nacional em 
todos os escalões. 

JOVENS 
DÃO ALEGRIAS 
Sortes distintas para as 

eq
uipas seniores do Clube 

Naval Povoense nos na-
cionais de polo aquático. 
A formação principal, que 

milita na primeira divisão, 
foi impotente para travar 
o poderio do líder Fluvial 
Portuense e saiu derrota-
da por 16-5, mantendo a 
quinta posição na tabela. 
A formação secundária, 
que alinha na zona norte 
do segundo escalão, der-
rotou o Leixões por 16-10, 
estando agora no quarto 
lugar da classificação. As 
equipas jovens tiveram 
boas prestações: os sub16 
empataram a 8 golos com 
o FOCA em Felgueiras 
e os sub14 derrotaram o 
Fluvial Portuense por 9-5. 

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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CULTURA

A Associação Cultural 
Varazim Teatro, sediada 
na Póvoa de Varzim e que 
detém a Companhia Cer-
ta, está a atravessar um 
momento financeiro deli-
cado. Foi isso mesmo que 
transmitiram, no progra-
ma Grande Entrevista, da 
Rádio Onda Viva (trans-
mitido no passado fim de 
semana e já disponível na 
secção podcast no ‘site’ da 
estação) os respetivos con-
vidados: Eduardo Faria, 
presidente da direção e 
ator, e Joana Soares, vice-
-líder, atriz e responsável 
pela comunicação da ins-
tituição.

Os dois dirigentes re-
velaram que, aquando da 
gravação do programa ra-
diofónico, o Estado ainda 
não tinha liquidado cerca 
de 20 mil euros que eram 
devidos pela concretiza-
ção de um projeto inseri-
do no programa “Garantir 
Cultura” com o qual o Go-
verno procurou atenuar 
os efeitos da pandemia de 
COVID 19. A entidade 
poveira concretizou então 
oficinas de “dramaturgia 
emergente” que reuniu 
– e apoiou – “cerca de 40 
jovens em laboratório e 

ASSOCIAÇÃO VARAZIM TEATRO ESTÁ A SOFRER 
ASFIXIA FINANCEIRA COM DECISÕES ESTATAIS

18 bolseiros”, culminando 
a ação com um festival no 
espaço público. Ao con-
trário do que sucedeu com 
outras candidaturas em que 
as companhias procuraram 
essencialmente executar 
projetos “para dentro”, a Va-
razim achou por bem dar a 
mão a jovens e garantir algo 
de novo para a Póvoa. 

O acordo com o Esta-
do preconizava o adianta-
mento, pela Varazim, da 
totalidade do investimento 
necessário, sendo depois a 
associação ressarcida desse 
esforço. Só que o compro-
misso estatal que deveria 
ter sido saldado até outubro 
do ano passado nunca mais 

chegou e, de um momento 
para o outro, a estrutura 
poveira viu-se mergulhada 
num grave problema de te-
souraria. Eduardo Faria, pro 
exemplo, ficou com quatro 
salários em atraso e outras 
três pessoas, com contrato 
sem termo, não receberam 
o subsídio de Natal. Alguns 
pagamentos de outros en-
cargos a entidades parceiras 
da Varazim também foram 
adiados, contando a insti-
tuição com a paciência des-
ses credores que conhecem 
a situação.

Mas essa é apenas umas 
situações que colocaram 
algumas nuvens negras no 
quotidiano da Varazim. É 

Pub

que, praticamente em si-
multâneo, chegou a má notí-
cia de que não seria apoiado 
o projeto de programação 
teatral que submeteu ao 
“Programa de Apoio às Ar-
tes”. Para a estrutura povei-
ra tal foi um autêntico balde 
de água fria e provocou a 
revolta nos dirigentes que, 
inclusive, têm participado 
em manifestações públicas 
com a participação de ou-
tras associações. Em causa 
está a redução de verbas 
para as candidaturas bienais 
(das 97 contemplados an-
teriormente o bolo passou 
para 77, menos 20,62 por 
cento), o que deixou de fora 
diversas entidades como 
a Varazim. Isto depois das 
suas candidaturas terem 
obedecido a todos os crité-
rios que o concurso exigia 
e inclusive obtido uma boa 
classificação do júri (o que 
“gerou a expetativa” de ob-
tenção do dinheiro). Houve 
um aumento significativo 
(de 66 para 135 candidatu-
ras) para projetos de quatro 
anos, mas esses envolvem 
maior investimento às quais 
só conseguem chegar estru-
turas com uma dimensão 
significativa. Há ainda ou-
tros aspectos burocráticos 

das regras impostas pelo 
Governo que foram deta-
lhadas, no programa, por 
Eduardo Faria e Joana 
Soares, que pode ouvir a 
a qualquer altura através 
da página da rádio na In-
ternet.

Perante isto, a Varazim 
já pediu à edilidade po-
veira que seja “abreviada” 
a assinatura do protocolo 
que garante a programa-
ção mensal (primeiros 
sábados de cada mês) 
na Póvoa. A renovação 
do acordo arrastará uma 
injeção financeira que 
permitirá à Varazim ter 
o tão urgente “fundo de 
maneio” para fazer face às 
inesperadas adversidades 
pelas decisões estatais.

A estreia de espetáculos 
da Varazim será adiada, 
está em risco a pensada 
co-produção com o Cen-
tro Dramático Galego e 
a realização do Festival 
“É-aqui-in-ócio” estará 
dependente da obtenção 
de financiamento de ou-
tro programa governa-
mental que reduzirá para 
55 mil euros o máximo 
do investimento (o certa-
me já ultrapassara os 80 
mil).
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DANIEL SÁ FERREIRA
tos têm sido os casos me-
diáticos de políticos que, 
por uma ou outra razão, 
estão a ser investigados. A 
polémica atingiu alguns 
membros do Governo, ou 
pessoas que para ele tinham 
sido convidadas. O número 
de casos que se sucederam 
num curto espaço de tem-
po contribuiu para que se 
gerasse na sociedade portu-
guesa, e, como consequên-
cia, nos meios políticos, a 
necessidade de arranjar um 
mecanismo de escrutínio 
reforçado para, pelo menos 
para os cargos de maior res-
ponsabilidade governativa- 
ser membro do Governo-, 
haver um controlo prévio 
que permitisse afastar deles 
aqueles que estivessem en-
volvidos em situações pro-
blemáticos.

OPINIÃO

OS POLÍTICOS NÃO SÉRIOS: 
A EXTRAORDINÁRIA HISTÓRIA 

DE GEORGE SANTOS (2/2)

SÓ É VENCIDO QUEM 
DESISTE DE LUTAR

Uma espécie de questio-
nário sobre se se é sério. 
É evidente que em outros 
tempos, em que só pessoas 
com probidade a toda prova 
se aproximavam do exercí-
cio dessas responsabilida-
des, seria até vagamente in-
sultuoso sujeitar os futuros 
governantes a esse tipo de 
inquérito.

Só que os tempos muda-
ram. O escrutínio sobre os 
titulares de cargos políti-
cos também é muito maior. 
Aquilo que antes do tempo 
das redes sociais, e da pu-
blicação em espaço digital 
de quase tudo, ainda pode-
ria passar, agora não passa. 
Acumulam-se os chamados 
“casos e casinhos”. Aliás, 
tenho para mim que se 
houvesse o mesmo tipo de 
escrutínio que se faz a nível 

respeitando decisões(ju-
risprudência) de tribunais 
superiores, nem pareceres 
vinculativos do Conselho 
Consultivo da Procuradoria 
Geral da República. Puxe-
mos a fita do tempo para 
trás. Em 2006, o Conselho 
Consultivo da PGR emitiu 
parecer, homologado pelo 
Governo, ou seja, vincula-
tivo para a Administração 
Pública, que defende que 
as barragens são domínio 
privado da entidade que as 
explora. Desde, pelo me-
nos, 2011 que, o Supremo 
Tribunal Administrativo, 
relativamente a recursos 
que lhe foram apresenta-
dos tendentes a impugnar 
notas de liquidação de IMI 
emitidas pela Autoridade 
Tributária, sobre conces-
sões ou subconcessões de 
terrenos do domínio pú-
blico hídrico, tem decidido 
“Nos termos do contrato de 
concessão o concessionário 

do terreno do domínio Pú-
blico Hídrico é proprietário 
das construções que nele 
implanta até ao termo dessa 
concessão e, nessa qualida-
de, é sujeito passivo de IMI. 

Ora, não se percebe por-
que é que as barragens, e 
outras construções, nunca 
pagaram IMI. Na última 
semana de Janeiro de 2023, 
o Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Funchal, ao fim 
de oito anos, decidiu que os 
edifícios do Aeroporto In-
ternacional da Madeira, sob 
concessão da ANA, estão 
sujeitos ao IMI, o que vai 
obrigar os serviços tributá-
rios da região a inscreverem 
os imóveis na matriz predial 
e a cobrarem o tributo a em-
presa. E acrescenta ainda o 
TAF do Funchal: “Não exis-
te nenhum diploma legal 
que estatua que os imóveis 
que constituam bens do 
domínio público não estão 
sujeitos a registo matri-

central com o poder autár-
quico não ficaria pedra so-
bre pedra. Refiro-me a nível 
de relações familiares, de 
“empresas de regime” e de 
circulação entre responsa-
bilidades políticas e lugares 
no sector privado. Só que a 
imprensa local normalmen-
te não é tão independente 
do poder político como é 
a imprensa nacional. Que, 
aliás, no momento presente 
está em encarniçada cam-
panha contra o poder polí-
tico actual. Não querendo 
com isto dizer que as ques-
tões que têm vindo a ser 
levantadas não merecem o 
tratamento que têm tido.

Fechando o círculo, volte-
mos à seriedade. Ou se é, ou 
não se é. Com ou sem ques-
tionário, costuma ser muito 
óbvio. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

cial ou que não integram 
o conceito fiscal de prédio 
previsto no código do IMI”.

Aqui chegados, temos 
uma decisão do Governo de 
3 de Fevereiro de 2023, na 
qual se estipula que as Bar-
ragens passam a pagar IMI.   
Vergonhosamente o Partido 
Socialista quer aproveitar-se 
do que os outros fizeram, em 
benefício próprio. A decisão 
agora conhecida só aconte-
ceu graças ao MCTM e o 
actual executivo que sempre 
lutaram para que este dia 
chegasse. Dezasseis meses 
de luta que valeram muito 
a pena, não só para a Terra 
de Miranda, mas para todas 
as localidades que possuem 
barragens. O dia 3 Feve-
reiro de 2023 ficará para a 
história como dia da vitória 
da sociedade civil, da liber-
dade, sobre as negociatas 
obscuras da classe política. 
A vitória do Peixe Peque-
no sobre o Peixe Grande.

zembro de 2020, o Ministro 
da Acção Climática, Matos 
Fernandes, ter dito em Mi-
randa do Douro, que este 
negócio não estava sujeito 
ao pagamento de impostos. 
Acho que foi a primeira vez 
que vi, um membro de um 
Governo, que tem por obri-
gação defender o interesse 
público, defender tão acer-
rimamente os interesses de 
um grupo privado, poden-
do com isso lesar o Estado 
em cerca de 200 milhões de 
euros. Mantenhamos-mos, 
pois, atentos e vigilantes, 
não vá acontecer que, passa-
dos os três anos do período 
de nojo, Matos Fernandes 
assine pelo Grupo ENGIE, 
ou uma qualquer das suas 
empresas.  Tenho para mim 
que tudo isto acontece por-
que, Portugal deixou de ser 
um Estado de Direito. Cada 
um, cada instituição, cada 
organismo, faz o que bem 
entende e lhe apetece, não 

promiscuidade ou mesmo 
de abuso de quem exerce 
funções públicas, outros são 
apenas meras suspeições 
que, uma vez levantadas, 
são muito difíceis de dissi-
par.

Portugal é um país en-
graçado no sentido em que 
o jornal diário de maior 
circulação- o Correio da 
Manhã- tem, não raras ve-
zes, notícias em que “fontes 
do processo” (leia-se, com 
grande probabilidade, o Mi-
nistério Público) muito ge-
nerosamente doam aos jor-
nalistas alguns elementos 
de processos- quase sempre 
em segredo de justiça- que 
levam a que seja feito um 
julgamento sumário de cul-
pa por parte de quem com 
eles toma contacto. 

Nos últimos meses mui-

Fez, no dia 14 de Janei-
ro 2023, dois anos que se 
concretizou o negócio da 
venda das 6 Barragens da 
EDP ao grupo ENGIE. Des-
de sempre, o Movimento 
Cultural da Terra de Miran-
da (MCTM) questionou, e 
bem, o porquê deste negó-
cio ficar, ao contrário dos 
demais, isento do pagamen-
to de impostos. Sempre se 
disse que eram devidos im-
postos, como o IMI, IMT, 
imposto de selo. Sempre, se 
disse, da parte do MCTM e 
do Executivo Municipal. Da 
parte do Partido Socialista 
ouvimos sempre, até agora, 
que este negócio não esta-
va sujeito ao pagamento de 
impostos. Não nos esquece-
mos que, no dia 28 de De-

Na edição passada escre-
vemos sobre um caso muito 
evidente de um político não 
sério. A história de George 
Santos não deixa grandes 
dúvidas a qualquer pessoa. 
Em Portugal há alguns des-
ses casos, que, com maior 
ou menor grau de desfaça-
tez, também não parecem 
merecer grandes reservas a 
alguém minimamente im-
parcial. Casos como o de 
José Sócrates ou de Duarte 
Lima, por exemplo.

Outra coisa é a amálgama 
que tem vindo a ser feita 
nos últimos meses de casos 
de diversa natureza que, se 
alguns revelam situações de 
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LIXO

- O NOSSO E O DOS OUTROS
UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

OPINIÃO

de reciclagem. O nosso país 
está, globalmente, muito 
atrasado na implementação 
das medidas que permiti-
rão o cumprimento desses 
compromissos. Mas há, 
aqui e além, áreas geográ-
ficas alargadas, ou simples 
espaços municipais, onde 
esses compromissos estão 
a ser assumidos com serie-
dade – e onde há, por isso, 
bons resultados. A nossa 
Póvoa, além de integrar o 
sistema intermunicipal que 
internaliza as melhores prá-
ticas (quer ao nível da re-
dução, quer no domínio do 
tratamento dos resíduos), 
vem implementando, e com 
reconhecido sucesso, medi-
das (já aqui referidas, várias 
vezes) que nos colocam na 
dianteira entre os municí-
pios agregados na LIPOR. 
O nosso desempenho co-
meça a ser notado (não obs-
tante a escassa divulgação 
pública dos seus méritos) 
e está, por estes dias, a ser 
objeto de um estudo acadé-
mico que confirmará o que 
aqui afirmo.

Não tardará muito, as 
práticas de recolha seletiva 
(que para já se circunscre-
vem à cidade e sua perife-
ria) estender-se-ão a todo 
o concelho. E, consequen-
temente, os volumes de ma-
teriais encaminhados para 
reciclagem  (papel/cartão, 
vidro, plástico, metais…) 
ou compostagem crescerão 
exponencialmente, decres-
cendo na mesma propor-
ção o volume dos materiais 
enviados para aterro. Estes 
(que tecnicamente dão pelo 
nome de “indiferenciados”) 
é que verdadeiramente são 
“lixo” – os outros (reciclá-
veis e, portanto, reutilizá-

veis) são “resíduos”; e se 
os primeiros implicam um 
custo (no seu tratamento), 
os segundos geram uma 
receita (são um “ativo” eco-
nómico). Não tarda nada, as 
famílias (que pagam o trata-
mento dos resíduos na fa-
tura da água – e que, muito 
justamente, se queixam de 
pagar mais pelo tratamento 
dos resíduos   do que pela 
água que consomem) – não 
tarda nada, dizia, as famí-
lias só pagarão o verdadeiro 
“lixo”, o tal “indiferenciado”, 
cujo tratamento é altamen-
te dispendioso. As famílias 
serão, portanto, premiadas 
por separarem os resíduos, 
porque assim preparam o 
seu encaminhamento para 
a reciclagem. 

Enquanto isto, a norte do 
nosso concelho, 6 municí-
pios minhotos (com práti-
cas ambientais, ao nível dos 
resíduos, muito distantes 
das nossas e dos compro-
missos nacionais em maté-
ria de reciclagem) resolve-
ram agredir-nos (sim, sim, 
estamos, pelo menos para 

já, perante uma agressão) 
com a instalação de um 
aterro, mesmo na fronteira 
connosco, de onde ema-
nam odores insuportáveis 
até uma distância de vários 
quilómetros.

O problema arrasta-se, 
por incumprimento dos “re-
médios” prescritos aquando 
da vistoria. E é espantoso 
(ou, melhor, é revelador do 
poder económico-políti-
co da sociedade gestora do 
negócio) que, não obstante 
a permanência das deficiên-
cias que geram os odores, a 
licença de funcionamento 
tenha passado de provisó-
ria a definitiva. Como quem 
diz: está tudo bem! – o que 
é falso, tão falso que à ini-
cial contestação de Laúndos 
(parabéns, Sr. Presidente 
da Junta!) e de Rates, se te-
nham entretanto juntado 
freguesias a norte do aterro, 
quer da Póvoa (Aguçadou-
ra-Navais, Estela), quer de 
Esposende (Apúlia e Fão), 
quer de Barcelos (Cristelo, 
Barqueiros e Vila Seca).

Este movimento, que 

agendou para o próximo sá-
bado, 11 de fevereiro, uma 
grande manifestação con-
tra o “pivete” do aterro, vai 
confrontar os responsáveis 
dos municípios associados 
na RESULIMA (Esposen-
de, Barcelos, Ponte de Lima, 
Ponte da Barca, Viana do 
Castelo e Arcos de Val-
devez) com a urgência de 
resolverem este problema, 
agora que estão confronta-
dos com a queixa que o mu-
nicípio da Póvoa de Varzim 
apresentou nos tribunais 
nacionais e na União Euro-
peia… É que não foi segu-
ramente para isto que a UE 
comparticipou com 19,8 
milhões de euros o investi-
mento feito em Paradela.

Cá para mim, os municí-
pios da RESULIMA já ante-
viam este resultado – e foi 
por isso que “empurraram” 
o aterro para o mais longe 
possível, com a conivência 
do anterior (e, infelizmente, 
já falecido) presidente da 
Junta de Paradela.

Altamente lamentável é 
que, fingindo ignorar o que 
aqui se passa, o presiden-
te da Câmara de Barcelos 
tenha vindo a público, re-
centemente, acusar de “po-
pulismo” o município da 
Póvoa de Varzim.

Talvez agora, ao ver Bar-
queiros, Cristelo e Vila Seca 
queixar-se do mesmo mal, 
meta a viola ao saco e reco-
nheça que tem de pressio-
nar a empresa a “remediar” 
o que (desconfio) dificil-
mente terá “remédio”.

A manifestação deste sá-
bado será, por isso, muito 
importante.

P.R.

Começo por dizer que 
não gosto de usar (quer na 
linguagem oral, quer so-
bretudo na escrita) a pala-
vra “lixo” – prefiro falar de 
“resíduos”. Por uma razão 
que, sendo muito simples, 
é fulcral: já não estamos em 
tempo de economia linear 
(tipificado no “usar e deitar 
fora”); estamos, sim, na ur-
gência da economia circu-
lar, ou seja, na aposta (por 
necessidade de salvaguarda 
da saúde do nosso planeta) 
de dar uma segunda vida, 
ou uma terceira, ou várias 
outras, aos bens que usa-
mos. Estamos em tempo de 
reciclagem e de reutilização 
– única forma de também 
estarmos em tempo de re-
dução dos recursos naturais 
que utilizamos nas nossas 
vidas, tornando assim mais 
sustentável a nossa relação 
com o planeta.

Assim se pensa, e assim 
se procede (ou procura pro-
ceder) na parte do mundo 
que já tem consciência da 
gravidade da situação. Era 
bom que fosse todo o mun-
do (porque este é, mais que 
qualquer outro, um pro-
blema global), mas, infeliz-
mente, assim não acontece, 
ainda, não obstante as pro-
clamações que, ciclicamen-
te, os responsáveis políticos 
vão fazendo.

Felizmente, no espaço 
europeu que integramos há 
compromissos que vincu-
lam todos os estados-mem-
bros, com datas e objetivos 
bem definidos em matéria 
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SOPA DE LETRAS
por Paulo Cardoso 

O seguro morreu de velho;

O preguiçoso trabalha dobrado;

Uns vivem de memórias, outros de esperanças.
De realidades muitos poucos.

A mulher é muito fácil de encontrar, 
Porém, muito difícil de escolher.

Bem manda quem, bem sabe trabalhar e quem 
souber obedecer;

Nos enterros distingue-se o cadáver por duas 
formas: é o que vai no caixão e o único que 
está calado;

Homem feliz é o que a sua esposa, ao � nal 
de trinta anos de casado, ainda considera 
inteligente;

Bebe do bom vinho e deixa a água ao moinho;

- “Mantém os amigos perto e os inimigos 
ainda mais perto”;
- “O trabalho é o pai do êxito”;
- “Não importa o quanto a vida dura. O que 
importa é como a passamos”;
- “Pouco se aprende com a vitória, mas muito 
com a derrota”;

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

PROVÉRBIOS

DITADOS POPULARES
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AS ANEDOTAS
Uma senhora vai a farmácia e diz:
- Tem veneno?
Responde o farmacêutico:
- Para quê a senhora quer o veneno?
- Quero envenenar o meu Marido! – responde ela com � rmeza.
E diz o farmacêutico:
- Receio que não lhe posso vender, para esses � ns não é ético…
E, nesse instante, ela tira o telemóvel e mostra-lhe uma foto onde 
estão o marido e a esposa do farmacêutico na cama. Exclama logo o 
farmacêutico:
- Ahh eu não sabia que a senhora trazia a Receita…

Um lisboeta foi passear ao Alentejo e grita em cima duma potente mota:
- Quem é que já viu uma máquina como esta?
Os alentejanos olham admirados e não respondem. O lisboeta vai 
gritando como um louco, por toda a aldeia:
- Quem é que já viu uma máquina como esta?
Mais adiante, o lisboeta e a máquina vão contra um muro. Então, um 
alentejano que o tinha ouvido, diz-lhe:
- Bem feito! É para não se armar em vaidoso…
Ao que ele todo amachucado, responde:
- Mas eu só perguntava quem é que já tinha visto uma máquina como 
esta, para me dizer onde eram os travões…

Dois tipos vestidos de igual, pintosos, já tocados pela bebida, saem da 
casa de outro colega onde estiveram a beber uns copos. Diz um:
- Onde é que estacionaste o carro?
- Sei lá. – responde o outro desorientado.
Então põem-se a apalpar o tejadilho dos carros que se encontravam na 
proximidade.
- Este não é. – diz um deles.
- Este também não. – responde o outro.
E continuam assim de carro em carro. Passa um homem, a passear o 
cão e, intrigado, pergunta a um deles:
- O senhor desculpe, mas eu gostava de perceber como é que consegue 
descobrir qual é o seu carro só apalpando o tejadilho?
Explica um dos bêbados:
- É fácil! O tejadilho do nosso carro tem uma luz giratória azul.

Na escola re� la a professora:
- Joãozinho, a tua composição “O Meu Cão” é exactamente igual ao do 
teu irmão. Copiaste-a?
Responde o Joãozinho:
- Não, o cão é que é o mesmo…
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O TEMPO NA REGIÃO - 9 A 15 FEVEREIRO Pub

 

9 fevereiro, quinta

‘Ossos e Tudo’, filme 
da sessão Octopus, às 
21h45, no Cine-Teatro 
Garrett

Centenas de professo-
res da Póvoa de Varzim e 
de Vila do Conde fizeram 
greve no dia de ontem. A 
paralisação foi convocada 
pelas maiores federações de 
ensino e outras estruturas 
sindicais, tendo implicado o 
fecho de dezenas de escolas 
na região e a inexistência de 
aulas para milhares de alu-
nos. Os docentes rumaram 
ao Porto e concentraram-
-se na Avenida dos Aliados 
para reclamarem, entre ou-
tras matérias, a recuperação 
do tempo de serviço que 
ficou estagnado, melhores 
condições salariais e de tra-
balho.

GREVE FECHOU ESCOLAS NA REGIÃO

11 fevereiro, sábado

‘30 freguesias 30 ca-
minhadas’, a partir das 
8h45, na freguesia de 
Vila do Conde 

‘ Conto até ao ponto’, 
oficina, às 15h30, na Bi-
blioteca Rocha Peixoto

Concertos de Pedro 
Abrunhosa (Festival 
Montepio às vezes o 
amor), às 17h e 21h30, 
no Teatro Municipal de 
Vila do Conde

‘Ensaio Geral, peça de 
teatro pelo Grupo JUM – 
Marinhas, às 21h30, no 
Auditório Municipal de 
Esposende

12 fevereiro, domingo

‘Decisão de Partir’, filme 
premiado no Festival 
de Cinema de Cannes, 
às 16h e 21h, no Teatro 
Municipal de Vila do 
Conde

Um homem de 35 anos 
morreu, ontem à noite, 
depois de ter sofrido uma 
paragem cardiorrespirató-
ria quando estava a bordo 
de um barco de pesca a 
cerca de seis milhas náuti-
cas (aproximadamente 11 
quilómetros) ao largo do 
porto da Póvoa de Varzim.  

Segundo a Autoridade 
Marítima Nacional, o aler-
ta foi recebido pelas 22h04, 
através do armador, dando 
conta que um tripulante 

TRIPULANTE DE BARCO DE PESCA 
FALECEU APÓS SENTIR-SE MAL

se estava a sentir mal. Após 
contacto com o Centro de 
Orientação de Doentes Ur-
gentes no Mar, a embarca-
ção dirigiu-se para o porto 
poveiro e foram ativados 
elementos do Comando-
-local da Polícia Marítima e 
elementos do INEM. 

À chegada foram inicia-
das manobras de reanima-
ção mas não foi possível 
reverter a situação. 

O óbito foi declarado no 
local, tendo o corpo da ví-

10 fevereiro, sexta

‘Experiências no Dakar 
– 3 gerações’, tertúlia, 
às 21h30, no Fórum 
Rodrigues Sampaio, em 
Esposende

‘As políticas integradas 
na reabilitação das 
pessoas em situação 
sem-abrigo’, palestra, 
às 9h30, no Arquivo da 
Póvoa de Varzim

‘Namorar em Vila do 
Conde’, atuação das 
Tunas Académicas 
Gatunos e Afrodituna 
nas principais ruas da 
cidade 

tima sido posteriormente 
transportado pelos Bom-
beiros da Póvoa de Varzim 

para o Instituto de Medici-
na Legal e Ciências Foren-
ses do Porto..


