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ONDA VIVA FESTEJOU 
DIA MUNDIAL DA RÁDIO

ALMIRANTE EM CONFERÊNCIA SOBRE A NATO
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EDITORIAL

Caros leitores,  

O Notícias Onda Viva 
é editado em papel e “on-
line”. Os cerca de 3 mil 
assinantes em papel rece-
bem-no pelo correio e têm 
atualmente muitas queixas 
dos atrasos na entrega. Na 
edição anterior datada e 
emitida em 09/02/2023, 
temos alguns assinantes 
que provaram ter recebi-
do o seu jornal só no dia 
16/02/2023. Disso já recla-
mámos junto dos CTT.

Temos também cerca de 
10 000 assinantes “online”. 
Os assinantes de papel ti-
veram uma surpresa pois 
receberam um convite 
para pagar 25,01€ pela as-
sinatura anual. Muitos já o 

fizeram, o que logicamente 
agradecemos, outros não, 
mas vamos considerar que 
quem não quiser contribuir 
com os 25,01€ é porque não 
o quer receber, pelo que 
deixarão de ter acesso a in-
formação prestigiada em 
breve.

Os assinantes “online” 
que até hoje têm acesso à 
totalidade do jornal tam-
bém passarão a ter somente 
acesso à primeira e última 
página. O custo desta assi-
natura passa a ser apenas de 
15.00€.

Depois desta introdu-
ção, passamos ao Jornal des 
hoje e o destaque vai para o 
Carnaval no Município da 

Trofa, o Correntes d’Es-
critas na Póvoa de Varzim, 
Esposende com a Lam-
preia e os Sabores do Mar 
e o Município de Vila do 
Conde que assumirá o pa-
gamento das rendas pelos 
inquilinos.  Já agora o Rio 
Ave quase fazia a surpresa 
no Porto e o Varzim que, 
para mal dos nossos peca-
dos, está pecando!

Assim me despeço dos 
nossos leitores até próxi-
mo número!

O diretor, 

José Gomes Alves  
(radioondaviva@sapo.pt)
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EM FOCO

O Correntes d´Escritas 
de 2023 voltou a reunir 
milhares de pessoas du-
rante a última semana na 
Póvoa de Varzim.  O even-
to chegou ao fim com a ce-
rimónia de entrega de pré-
mios que, como é hábito, 
decorreu no Cine-Teatro 
Garrett, sendo conduzida 
pelo vice-presidente da 
autarquia poveira. Na hora 
do adeus, Luís Diamanti-
no deixou vários agrade-
cimentos a todos os par-
ticipantes e aos parceiros 
deste evento realizado há 
24 anos. Antes de premiar 
os vencedores de todos os 
concursos do Encontro 
de Escritores de Expres-
são Ibérica, o autarca fez 
questão de sublinhar que 
a única estrela do festival 
literário é mesmo o livro. 

Desta vez sem as res-
trições da pandemia, o 
Correntes D’Escritas rea-
firmou-se como um im-
portante marco no pano-
rama cultural nacional, 
tendo recebido a presença 
do Ministro da Cultura, 
Pedro Adão e Silva, no 
dia de abertura. O festival 
voltou a reunir leitores, 
livreiros, escritores, edi-
tores e críticos literários 
em cinco dias de intensa 
atividade com debates, 
mesas-redondas, lança-
mentos de livros, sessões 
de autógrafos, exposições, 
representações, idas às es-
colas, visitas a freguesias, 
entre outros. 

ALUNOS DE RATES 
PREMIADOS 

O Prémio Literário Ca-
sino da Póvoa, no valor de 
20 mil euros, foi entregue 
por uma representante da 
empresa, Susana Saraiva, à 
poetisa Maria do Rosário 
Pedreira, autora da obra 
“O meu corpo humano” 
(Quetzal) e participante 
habitual no festival. A es-
colha do júri foi feita por 
maioria e destacou “a coe-
rência temática e estilísti-

O LIVRO FOI A ESTRELA DO EVENTO 
QUE CONTINUA A ACORRENTAR 
POVEIROS E CENTENAS DE VISITANTES

ca, bem como a ousadia na 
forma como aborda a expe-
riência do corpo humano 
nas múltiplas dimensões 
(como o desejo, a memória 
e a morte), incluindo a rela-
ção do eu com o outro”.

O Prémio Fundação Dr. 
Luís Rainha, de 2 mil euros, 
entregue pelo presidente 
Inácio Sousa Lima, foi re-
cebido por Maria da Con-
ceição Esteves da Silva, de 
Braga, pela obra “Brisas”, 
apresentada sob o pseudó-
nimo Álvaro Maia.

O Prémio Papelaria Lo-
cus, entregue pelo livreiro 
Alfredo Costa, coube a José 
Pedro Robalo Alves, de Lis-
boa, que escreveu o poema 
“Lençóis” com o pseudóni-
mo Oliver Lossagir.

Finalmente, coube à viúva 
Carmen Yáñez distinguir os 
vencedores do Prémio Luís 
Sepúlveda: o 1º classifica-
do foi o conto “O Baloiço”, 
da turma do 4ºB da Escola 
José Manuel Durão Barro-
so, de Armamar; o 2º lugar 
foi para o 4º ano da Escola 
Básica de S. Pedro de Rates, 
com o conto “O Tigre que 
fez a diferença”; o 3º posto 
foi para o conto “As Árvores 
da Escola”, do 4ºC da Escola 
Padre Manuel de Castro, de 
São Mamede de Infesta.

PRESIDENTE 
MARCELO 
NA 25ª EDIÇÃO

Em 2024 irá decorrer a 
25ª edição, ou seja as bodas 
de prata do casamento en-
tre os autores e o público. 

Da última vez que esteve 
no evento, o presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, garantiu que es-
taria nessa edição que será 
especial para a organização. 
Certo é que nele ainda não 
poderá ser utilizada a Póvoa 

Arena, dado que os prazos 
previstos de construção 
derraparam por causa da 
contestação, em tribunal, 
da demolição da Praça de 
Touros. A estrutura só fi-
cará concluída a tempo da 
edição de 2025.
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MUNICÍPIOMUNICÍPIO

A Câmara da Póvoa de 
Varzim aprovou na passa-
da sexta-feira a Minuta de 
Auto de Transferência de 
competências para os ór-
gãos municipais no domí-
nio da saúde. A decisão foi 
tomada por unanimidade 
numa reunião extraordi-
nária convocada para tra-
tar apenas desse tema. O 
documento foi remetido 
à Assembleia Municipal 
desta quinta-feira, permi-
tindo que no dia seguinte 
já seja possível assinar o 
protocolo com os respon-
sáveis das autoridades na-

cionais da saúde. 
Após a aceitação de no-

vas competências nas áreas 
da educação (já em vigor) 

PÓVOA TERÁ COMPETÊNCIAS NA SAÚDE
de Saúde Familiar Cami-
nho de Santiago (São Pe-
dro de Rates) e do Centro 
de Diagnóstico Pneumo-
lógico. 

De fora ficam, por ago-
ra, intervenções na Unida-
de de Saúde Familiar das 
Ondas (Aguçadoura) e na 
Unidade de Saúde Fami-
liar Casa dos Pescadores 
(cidade). Os vereadores do 
Partido Socialista também 
se regozijaram com este 
acordo e João Trocado vê 
nele várias vantagens para 
o município e para a po-
pulação.

e da ação social (começa a 
3 de abril), chegou a vez do 
setor da saúde. O presidente 
Aires Pereira destacou que a 

proximidade das autarquias 
junto da população deverá 
resultar numa melhoria das 
condições de acesso e do 
funcionamento dos cuida-
dos primários para os uten-
tes. O edil explicou que a 
urgência deste processo está 
relacionada com a candida-
tura a verbas do Plano de 
Recuperação e Resiliência, 
no valor de 700 mil euros, 
para a reabilitação de alguns 
edifícios, como é o caso do 
Centro de Saúde da Póvoa 
de Varzim, da Unidade de 
Saúde Familiar Terra e Mar 
(Aver-o-Mar), da Unidade 

Pub

ESTUDO DA DECO COLOCA A PÓVOA NO TOPO
A Câmara da Póvoa de 

Varzim emitiu uma nota 
a destacar os dados de um 
estudo da Associação para 
a Defesa do Consumidor 
que coloca o município 
como o melhor entre os 
17 que compõem a Área 
Metropolitana do Por-
to. Em concreto o estudo 
comparativo das tarifas 
dos serviços de abaste-
cimento de água, sanea-
mento e resíduos em vigor 
em 2022. 

Segundo os dados da 
DECO, a Póvoa de Varzim 
pratica o preço mais baixo 

entre todos no que diz res-
peito ao abastecimento de 
água, apresentando ainda 
tarifário social e tarifário 
especial para famílias nu-
merosas.

Foram comparados os ta-
rifários praticados em todo 
o território nacional tendo 
por base um consumo mé-
dio de 120m3/ano. Uma 
família poveira paga 116,88 
euros, um pouco menos 
que São João da Madeira, 
Porto, Vale de Cambra, Vila 
Nova de Gaia e Maia, que 
integram o top-6. Pelo con-
trário, surgem quatro con-

celhos com custos acima 
das duas centenas de eu-
ros, sendo Vila do Conde 
o pior com 250,02 euros, 
seguido de Santa Maria da 
Feira, Gondomar e Arou-
ca.

A autarquia da Póvoa de 
Varzim sublinha ainda que 
mesmo quando o agrega-
do apresenta um consumo 
maior face ao consumo pa-
drão, por exemplo 180m3/
ano, o custo da água no 
concelho continua a ser o 
mais baixo de toda a Área 
Metropolitana do Porto, 
neste caso 167,88 euros.
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MUNICÍPIO

CONCLUSÃO DA VIA B VAI FICAR MAIS CARA
O executivo municipal 

da Póvoa de Varzim apro-
vou a abertura de concurso 
público para a empreitada 
‘Via Circular Urbana da ci-
dade - troço norte: ligação 
à Rua Manuel Gomes Mo-
reira’. Esta obra visa con-
tinuar o prolongamento 
inaugurado em junho 2022, 
sendo o objetivo melhorar 
os acessos, descongestionar 
o tráfego rodoviário e au-
mentar a qualidade de vida 
dos munícipes e visitantes 
do concelho. A interven-
ção será em feita num troço 
com aproximadamente 800 
metros que irá ligar a Via B 
ao cruzamento da EN13 em 
Aver-o-Mar. O custo está 
estimado em 2,5 milhões de 
euros.

sem passar no centro da 
cidade. O primeiro troço, 
entre a EN206, na fronteira 
com Vila do Conde, e à ave-
nida do Mar, junto à A28, 
tem cerca de três quilóme-
tros. 

No ano passado ficou 
pronta parte do prolonga-
mento da via para norte. 
Dos 1,5 quilómetros de li-
gaçao da avenida do Mar à 
rua das Sencadas, servindo 
o Parque da Cidade e o Es-
tádio Municipal, faltam, fal-
tam os últimos 800 metros. 
Estima-se que a Câmara da 
Póvoa de varzim já tenha 
investido na Via B quase 12 
milhões de euros, soman-
do aquisição de terrenos, 
obras, ciclovias, passeios e 
iluminações.

A Câmara da Póvoa de 
Varzim vai investir mais 
de 2 milhões e 350 mil eu-
ros em apoios a diversas 
associações locais. Esses 
subsídios foram aprovados 
na última reunião do exe-
cutivo e contemplam 27 
entidades do concelho nas 
áreas desportiva, cultural 
e social. A maior fatia vai 
para o setor do desporto 
com 15 beneficiários de 
1 milhão e 563 mil euros, 
depois é a ação social a 
receber 419 mil euros atra-
vés de seis associações e 
finalmente para outras seis 
instituições culturais vão 
370 mil euros.

Numa análise detalha-
da à lista publicada pela 
autarquia surgem alguns 
destaques. No desporto, 
o Póvoa Andebol sobe de 
100 para 244 mil euros, o 
Póvoa Futsal passa de 50 
para 143.5 mil euros, o 
Desportivo da Póvoa sobe 
de 250 para 320 mil euros, 
o Naval Povoense passa de 
70 para 220 mil euros, o 
Varzim sobe de 300 para 
315 mil euros e o Atlético 
passa de 35 para 53 mil 
euros. No social, além de 
ligeiros aumentos na ajuda 
ao MAPADI e aos Bom-
beiros, a mais significati-

27 ENTIDADES RECEBEM 
MAIS DE 2,3 MILHÕES DE EUROS

va alteração é a subida do 
apoio ao Rotary Club de 10 
para 55 mil euros. Na cul-
tura, além de um pequeno 
aumento para a Banda de 

Música, há apenas uma su-
bida de relevo no caso do 
Varazim Teatro que passa 
a receber 47 em vez de 29 
mil euros.

Esta é a parte que falta 
para fechar definitivamente 
a circular urbana e o valor 
previsto para a execução 
mereceu reparos do Par-
tido Socialista. Os verea-
dores João Trocado e Ilda 
Cadilhe votaram contra a 
abertura do atual concurso 
público por entenderem ser 
dinheiro a mais e que seria 
preferível estudar alternati-
vas para diminuir o “custo 
astronómico por quilóme-
tro” que vai existir, embora 
reconheçam a importância 
da empreitada.

A maioria PSD explicou 
que a culpa é da Agência 
Portuguesa do Ambiente, 
que encareceu a obra de-
vido à exigência de cons-
trução de um viaduto so-

bre uma linha de água que 
ficará a cerca de metro e 
meio a dois metros do solo. 
O presidente Aires Pereira 
concordou ser “um desper-
dício de dinheiros públicos”, 
num valor aproximado de 
1,2 milhões de euros, mas 

destacou a importância de 
acabar a via alternativa à 
EN13.

A avenida 25 de Abril 
começou a ser construída 
em 2005 com o objetivo 
de criar uma solução para 
quem pretende circular 

LISTA COMPLETA DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES LOCAIS  
DESPORTO  

Entidades  Montante  

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DA PÓVOA DE VARZIM  148 500,00 €  

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE BALASAR  25 000,00 €  

ASSOCIAÇÃO RP DANCERS  20 000,00 €  

ATLÉTICO CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM  53 000,00 €  

AVER-O-MAR FUTEBOL CLUBE  10 000,00 €  

CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS  30 000,00 €  

CENTRO SOCIAL BONITOS DE AMORIM  5 000,00 €  

CLUBE DE ATLETISMO DA PÓVOA DE VARZIM   3 060,00 €  

CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA  320 000,00 €  

CLUBE NAVAL POVOENSE   220 000,00 €  

PAC - POVOA ANDEBOL CLUBE  244 500,00 €  

PÓVOA FUTEBOL CLUBE  7 500,00 €  

PÓVOA FUTSAL CLUBE   143 500,00 €  

RANGERS DA PÓVOA CLUBE   18 000,00 €  

VARZIM SPORT CLUB  315 000,00 €  

TOTAL DESPORTO  1 563 060,00 €  

SOCIAL   
Entidades  Montante  

A BENEFICENTE  90 000,00 €  

INSTITUTO MARIA DA PAZ VARZIM   4 800,00 € 

MAPADI  127 680,00 €  

REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE VARZIM   100 000,00 €  

REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PÓVOA DE VARZIM   41 243,46 €  

ROTARY CLUB DA PÓVOA DE VARZIM PORTUGAL ASSOCIAÇÃO  55 200,00 €  

TOTAL AÇÃO SOCIAL  418 923,46 €  

   
CULTURA  

 

Entidades  Montante  

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPELA MARTA  10 000,00 €  

ASSOCIAÇÃO DA BANDA MUSICAL DA PÓVOA DE VARZIM  25 000,00 €  

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MÚSICA  275 694,25 €  

ETHOS, PATHOS, LOGOS - ASSOCIAÇÃO  7 000,00 €  

OCTOPUS - GRUPO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E ANIMAÇÃO CULTURAL  5 000,00 €  

VARAZIM TEATRO  47 000,00 €  

TOTAL CULTURA  369 694,25 €  

  TOTAL GERAL         2 351 677,71 € 
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SOCIEDADE

A FOLIA DO CARNAVAL VOLTOU EM FORÇA 
Os festejos de Carnaval 

voltaram em pleno. Des-
de desfiles espontâneos a 
iniciativas apoiadas ou or-
ganizadas por autarquias 
ou associações, poveiros 
e vilacondenses, na cidade 
ou nas freguesias, fizeram 
questão de sair mascara-
dos à rua ou deram asas 
à folia mesmo dentro de 
portas. A animação foi vi-
vida por miúdos e graúdos 
entre a passada sexta-fei-
ra e a última terça-feira. 

PROFESSORES PROMETEM NÃO DESISTIR DE LUTAR
A passada semana ficou 

marcada pela realização 
de duas vigílias “por uma 
escola pública de qualida-
de”. 

A primeira decorreu na 
Póvoa de Varzim em fren-
te ao Cine-Teatro Garrett, 
na passada quarta-feira. A 
segunda sucedeu ontem, 
sexta-feira, também ao 
final da tarde, em Vila do 
Conde, na ponte sobre o 
rio Ave que liga a cidade a 
Azurara.

Os dois eventos reuni-
ram professores e outros 
profissionais do setor da 
educação, assim como 
alunos, pais e demais ci-
dadãos preocupados com 

o tema. A professora Isabel 
Pessoa tem sido uma das 
vozes mais ativas na região 
neste processo reivindicati-
vo e reiterou que está mes-
mo para durar a luta por 
um futuro melhor no setor 
da educação.

A representante do Sin-
dicato STOP lamenta a 
desvalorização do esforço 
dos professores: “Damos o 
nosso melhor. Seguramos 
as pontas todas durante a 
pandemia e a resposta que o 
Governo tem para nós é ig-
norar-nos completamente. 
Isto é lamentável, é vergo-
nhoso, é mesmo incendiar 
os profissionais da Educa-
ção”. 

VEREADOR 
SOLIDÁRIO 

Luís Diamantino está 
solidário com a luta que o 
professores andam a travar 
há várias semanas em prol 
da melhoria das condições 
laborais e concorda que es-
tes devem fazer ouvir o que 
sentem. O vice-presidente 
da Câmara da Póvoa de Var-
zim, que é também vereador 
com o pelouro da educação, 
concorda com as reclama-
ções dos docentes e lembra 
que esta é uma profissão 
importante na sociedade, 
capaz de mudar a vida de 
uma pessoa, que merecia ser 
reconhecida pelo Governo.
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Entre a África da violência, sexo, paixão e chantagem e a 
Europa das universidades, vida intelectual e do Ritz de Paris; 
entre o «fulgor» e o «como que aburguesamento» [Manuel 
Alegre], Rui de Azevedo Teixeira, «implacável», ergue «um 
romance empolgante» [Eugénio Lisboa]romance empolgante» [Eugénio Lisboa]

Rui de Azevedo 
Teixeira

Já nas 

livrarias

JL2.indd   1

«Este é um livro redentor. 
Um grande livro de um grande 
escritor.»

António-Pedro Vasconcelos

«Pode ser “enfileirado” nos 
clássicos Viagem ao Fim da 
Noite, de Céline, ou No Coração 
das Trevas, de Joseph Conrad.»

Carlos Matos Gomes

«Uma selvagem independência 
de espírito. É um deleite.»

Ernesto Rodrigues (Univ. Lisboa)

«Uma voz desnuda, terrível, 
esplêndida e sensível. Um relato 
soberbo.»

Carlos Sousa de Almeida

«A frontalidade, a inteligência da 
reflexão literária, a novidade no 
tratamento do amor...»

Francisco Topa (Univ. Porto)

«O Romance!»

Mª do Amparo Bondoso

«Li de uma assentada. A sua 
escrita transporta, envolve, 
inquieta.»

Fátima Carvalhedo

«Merece ser o romance português 
de 2022!»

Manuel S. Fonseca

«A verdade na construção das 
personagens, a argúcia com que 
desenvolve o itinerário interior de 
Paulo de Trava Lobo...»

António Cândido Franco (Univ. Évora)

«O melhor romance de 2022.»

Paula Varela

«Escrito no inimitável estilo 
brilhante de Rui Teixeira criou 
uma tempestade de sentimentos 
na minha alma.»

Virginia Nicolova Pavlova

www.ruideazevedoteixeira.com

Pub
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FREGUESIAS

Deve estar para breve o 
anúncio do resultado da 
providência cautelar apre-
sentada pela Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Var-
zim no caso do aterro da 
Resulima. O documento 
deu entrada na justiça no 
passado dia 27 de janeiro 
com o propósito de forçar 
a interrupção da ativida-
de que dá origem ao mau 
cheiro nas áreas circun-
dantes. Tanto a autarquia e 
como as Junta de Fregue-
sia de Laundos e de Rates 
têm estado na linha da 
frente na defesa dos inte-
resses da população que se 

sente incomodada pelo mau 
funcionamento do equipa-
mento localizado em Para-
dela, freguesia de Barcelos. 

TUDO À ESPERA DA DECISÃO DO TRIBUNAL

O Grupo Coral Infan-
to juvenil da Paróquia de 
Beiriz marcou presença 
em Santarém no 2.º Con-
gresso Nacional de Pueri 
Cantores. O coro poveiro 
já tinha estado em Fátima 
na edição passada e voltou 
a receber o convite para 
participar no evento que 
decorreu no último fim de 
semana. Além de jovens 
beirizenses, a comitiva 
integrou 5 coralistas dos 

JOVENS CORALISTAS 
DE BEIRIZ E DE RATES 
FORAM GRANDES
PROTAGONISTAS 
EM SANTARÉM

Pequenos Cantores da Paró-
quia de São Pedro de Rates 
num grupo que representou 
da melhor forma os Pue-
ri Cantores do Concelho e 
d Arquidiocese de Braga. 
Do programa de atividades 
constaram a cerimónia de 
abertura, vários concertos, a 
masterclass de Christopher 
Bochmann, uma eucaristia 
de encerramento, uma vi-
sita ao Museu Diocesano e 
Oração pela Paz.

Abílio Duarte da Silva 
Brito já tomou posse nas 
paróquias de Divino Salva-
dor de Navais e de Nossa 
Senhora da Expectação da 
Estela. O cónego, natural 
de Vila do Conde, sucede 
aos padres Pedro Campos 
Amorim em Navais e Ade-
lino Fernandes de Sousa 
na Estela. Manuel Casado 
Neiva, arcipreste de Vila do 
Conde/Póvoa de Varzim, 

CÓNEGO VILACONDENSE 
TOMA POSSE NAS PARÓQUIAS 
DE NAVAIS E DA ESTELA

Tendo em conta os prazos 
judiciais, a decisão final do 
juiz será em breve conhe-
cida, revelou Aires Pereira 

acompanhou as cerimónias 
que oficializaram a entrada 
em funções de Abílio Brito 
e que contaram com a pre-
sença de diversas entidades 
locais, além de representan-
tes das confrarias e de deze-
nas de paroquianos.

Recorde-se que foi em 
janeiro que Dom José Cor-
deiro, Arcebispo de Braga, 
anunciou estas mudanças 
nas duas paróquias povei-

ras devido a “necessidades 
pastorais e procurando 
responder às suas exigên-
cias”, nomeadamente a ida-
de avançada dos anteriores 
párocos. Apesar de ter 58 
anos, será apenas em julho 
deste ano que o cónego vi-
lacondense irá completar 
uma década de ordenação, 
uma data que irá celebrar 
nas duas localidades da Pó-
voa de Varzim.

no final da última reunião 
do executivo.

PROTESTO NO DIA 11

Foram centenas as pes-
soas que na manhã do pas-
sado dia 11 quiserem mani-
festar o desagrado pelo odor 
que é libertado pelo aterro. 
Compareceram morado-
res dos concelhos da Póvoa 
de Varzim, Esposende e de 
Barcelos, com especial ênfa-
se para as pessoas que mais 
lidam de perto com o pro-
blema, ou seja os habitantes 
nas freguesias de Laundos, 
Rates, Estela, Navais, Agu-

çadoura (todas poveiras), 
mas também de Cristelo, 
Paradela, Vila Seca e Bar-
queiros (localidades bar-
celenses) e Apúlia e Fão 
(vilas esposendenses). Em-
punhando cartazes com 
frases alusivas aos maus 
cheiros, exigiu-se a inter-
venção urgente das auto-
ridades nacionais e euro-
peias para acabar com um 
problema que se arrasta há 
mais de um ano. A contes-
tação já originou a criação 
de um movimento cívico, 
intitulado “Ar limpo é saú-
de”, que promete continuar 
a luta. 
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PESCA

Os pescadores da região 
estão preocupados com o 
impacto das cinco novas 
áreas de implantação de 
parques eólicos offshore 
que estão atualmente em 
consulta pública até 10 
de março. Em causa estão 
novas zonas de exploração 
de energias renováveis ao 
largo de Viana do Castelo, 
Matosinhos, Figueira da 
Foz, Ericeira e Sines, que 
totalizam 3393 km2 de es-
paço marítimo nacional. 
Trata-se de uma área equi-
valente a 320 mil campos 
de futebol que pode provo-
car “o maior deserto oceâ-
nico do mundo” ao acabar 
com a fauna marinha ao 
redor com aconteceu no 
parque WindFloat bem 
perto da Póvoa de Varzim. 

POLÍCIA MARÍTIMA 
FEZ APREENSÃO 
Cinco artes de pesca com 

meio quilómetros de com-
primento foram retiradas 
do mar da Póvoa de Varzim 
numa operação de fisca-
lização desenvolvida pelo 
comando local da Polícia 
Marítima. A Autoridade 
Marítima Nacional refere 
que as artes de “palangre” 

não se encontravam sina-
lizadas nem identificadas 
e foram apreendidas como 
“medida cautelar”. Na ope-
ração realizada na passada 
semana foram ainda visto-
riadas três embarcações e 
quatro pescadores lúdicos, 
mas não foram detetadas 
mais ilegalidades. 

PESCADORES TEMEM DESERTO NO MAR

tes de várias associações de 
armadores, organizações 
de produtores e sindicatos 
para analisar esta situação 
que pode condenar a ativi-
dade nas comunidades pis-
catórias das zonas abrangi-
das. Entre os riscos para o 
país estão a perda da sobe-
rania alimentar e o fim da 

O futuro do setor pode ficar 
em causa, defende Manuel 
Marques, que critica a falta 
de consulta prévia aos ho-
mens do mar neste proces-
so. 

O dirigente da Associação 
de Armadores de Pesca do 
Norte participou já numa 
reunião com representan-

Passou por Vila do 
Conde a operação da Po-
lícia Marítima que procu-
rou desmantelar uma rede 
de tráfico de meixão ou 
enguia-bebé. Trata-se de 
uma espécie protegida e 
que é apreciada para con-
sumo em diversos países 
asiáticos,  como a China 
ou Vietname, onde atinge 
valores elevados de mer-
cado, por vezes mais de 
seis mil euros por quilo. 
Os 14 mandados de bus-
ca foram concretizados 
também em Guimarães, 
Braga, Gaia e Ovar. Fo-
ram detidos 5 cidadãos 
chineses e 3 portugueses, 
assim como apreendidos 
cinco automóveis, dinhei-
ro, materiais e equipa-
mentos para preservação 
dos “diversos quilos” da 
espécie animal cuja cap-
tura é proibida. A auto-
ridade policial acredita 
que foi anulada uma das 

DESMANTELADA REDE QUE 
TRAFICAVA ESPÉCIE VALIOSA

redes mais ativas a operar 
no Norte de Portugal e 
contou, na ação no terre-
no, com a colaboração da 
PSP, GNR e Instituto de 
Conservação da Natureza 
e das Florestas. Entretan-
to, o Tribunal de Instrução 
Criminal do Porto libertou 
os oito homens dado que o 
juiz considerou não existir 
prova forte para os indi-
ciar por associação crimi-
nosa, como era imputado 

pelo Ministério Público. 
Saíram com termo de 
identidade e residência 
e obrigados a apresenta-
ções periódicas na polícia 
da  área de residência. O 
MP, através do Departa-
mento de Investigação e 
Ação Penal Regional do 
Porto, deverá recorrer. Os 
arguidos estão indiciados 
de crimes de contrabando 
qualificado e de dano con-
tra a natureza. 

atividade de cerca de 50% 
da frota nacional, sendo 
que muitas dessas embarca-
ções são de cariz familiar e 
que será difícil a reconver-
são destes profissionais para 
outras atividades.

Os pescadores da zona 
das Caxinas estão indig-
nados e sentem-se traídos 
por quem os devia defen-
der, tendo exigido reuniões 
urgentes à Comissão Par-
lamentar de Agricultura e 
Pescas e ao Governo para 
obter respostas. 

EMBARCAÇÃO 
DE V. CONDE 
AJUDA CIENTISTAS 
QUE PROCURAM 
SARDINHAS

A embarcação “Deus não 

falta”, de Vila do Conde, 
está a participar numa 
campanha científica que, 
até ao final deste mês, pro-
cura estimar a biomassa de 
sardinha que está a deso-
var em parte da Península 
Ibérica, em concreto entre 
o Cabo Trafalgar, em Ca-
diz, até à fronteira Norte 
entre Portugal e Espanha. 
Segundo o Instituto Portu-
guês do Mar e da Atmosfe-
ra, que coordena o traba-
lho, o rastreio vai integrar 
o Quadro de Recolha de 
dados da União Europeia, 
no âmbito da Política Co-
mum de Pescas e contribui 
para o cálculo do “stock” 
da espécie e consequen-
temente na fixação das 
quotas disponíveis para 
captura. 

Pub
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OCORRÊNCIAS

Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde estiveram no 
epicentro de uma grande 
operação de combate ao 
crime de tráfico de droga. 
As autoridades fizeram 
9 detenções, 20 buscas 
e apreenderam mais de 
meio milhar de doses de 
estupefacientes no passa-
do sábado. A ação foi exe-
cutada pelo Dispositivo da 
Polícia de Segurança Pú-
blica do Comando Metro-
politano do Porto, através 
da Divisão de Investigação 
Criminal e com o apoio da 
Força Destacada da Uni-
dade Especial de Polícia 
– Corpo de Intervenção e 
Grupo Operacional Cino-
técnico, Equipas de Inter-
venção Rápida e binómio 
cinotécnico da GNR.

Foi visado um conjun-
to alargado de indivíduos 
que de forma organizada 
se dedicavam ao tráfico de 
estupefacientes nos dois 
concelhos. Em concreto, 
nas 17 buscas domiciliá-
rias e 3 buscas não domi-
ciliárias foram detidos 6 
homens e 3 mulheres com 
idades compreendidas en-
tre os 29 e os 37 anos de 
idade, todos residentes na 
Póvoa de Varzim e em Vila 
do Conde. Foram ainda 
identificados 30 cidadãos 
e apreendidas mais 500 
doses individuais de Co-
caína, Haxixe, Cannabis e 
MDMA. A polícia apreen-
deu ainda a quantia de 10 
mil euros e quatro balan-
ças de precisão. Os detidos 
foram presentes junto das 
Autoridades Judiciárias, 
mas não foram divulgadas 
as medidas de coação apli-

DETIDOS 9 SUSPEITOS DE TRÁFICO DE DROGA
cadas.

Esta nova investida da 
PSP segue-se a outra reali-
zada há cerca de dois me-
ses nesta mesma região. Na 
altura foram realizadas 49 
buscas que resultaram em 
18 detenções (14 homens e 
04 mulheres), tendo cinco 
elementos ficado em prisão 
preventiva. Essa operação 
visou desmantelar um gru-
po que se dedicava ao tráfi-
co de droga em eventos mu-
sicais e em estabelecimentos 
de diversão noturna. 

PRISÃO PREVENTIVA 
PARA SUSPEITO 
DE ROUBO E 
TRÁFICO DE DROGA

A GNR, através do Nú-
cleo de Investigação Crimi-
nal de Matosinhos, deteve 
um homem de 42 anos por 
roubo, posse de arma proi-
bida e tráfico de estupefa-
cientes na Póvoa de Varzim. 
A investigação durou cerca 
de um mês e culminou na 
passada quinta-feira com 
a identificação e detenção 
do suspeito. Durante uma 
busca domiciliária foi pos-
sível apreender 11 doses de 
heroína; 4 munições, uma 
arma branca e diversos ob-
jetos furtados. Ao detido, já 
com antecedentes criminais 
por ilícitos da mesma natu-
reza, foi aplicada a medida 

de coação de prisão preven-
tiva.

CASAL ACUSADO 
DE ROUBAR PEÇAS 
DE OURO NA RUA

O Ministério Público 
acusou um homem de 43 
anos e uma mulher de 38 
anos de três roubos, na Pó-
voa de Varzim, na primave-
ra de 2021. Segundo a acu-
sação, divulgada pelo CM, 
a dupla roubou peças em 
ouro a vítimas com quem se 
cruzavam na rua nos meses 
de abril e maio. Os bens ser-
viam para pagar uma dívida 
de 474 euros numa loja de 
penhores. A atuação dos 
larápios era “rápida, brusca 
e violenta”, arrancando as 
peças de ouro que as víti-
mas traziam ao pescoço. O 
homem também chegou a 
entrar num quiosque com 
uma pistola de plástico e 
ameaçou uma funcionária: 
“Ou me dás o dinheiro ou 
dou-te um tiro nos miolos.”

QUARTETO APANHADO 
A FURTAR PEÇAS NIKE

A Guarda Nacional Re-
publicana deteve em dois 
homens e duas mulheres, 
com idades entre os 20 e 
os 30 anos, por furto num 

estabelecimento comercial 
em Vila do Conde. Após re-
ceberem a denúncia de um 
furto no interior de uma 
loja num centro comercial 
do concelho, os militares 
deslocaram-se ao local e de-
tiveram os quatro suspeitos 
em flagrante delito.

Após terem sido revista-
dos foi possível detetar que 
estavam na posse de diver-
sos artigos de vestuário e 
material desportivo furta-
do, no valor estimado de 1 
136 euros. Os detidos fo-
ram constituídos arguidos 
e os factos comunicados ao 
Tribunal de Vila do Conde. 
Pela imagem e dados divul-
gados pela GNR, deduz-se 
que a situação tenha de-
corrido na loja da Nike no 
Outlet em Modivas no pas-
sado dia 12. 

DUPLA DETIDA 
EM FLAGRANTE 

A GNR de Vila do Con-
de deteve em flagrante duas 
mulheres, com 23 e 53 anos, 
que tinham furtado diver-
sos artigos de vestuário do 
interior de um estabeleci-
mento comercial na fregue-
sia de Mindelo. Os militares 
atuaram na passada terça-
-feira após receberem uma 
denúncia a informar que as 
duas suspeitas tinham fur-

tado essas peças de uma 
marca conceituada. Am-
bas foram intercetadas no 
parque de estacionamento 
e constatou-se que esta-
vam na posse de diversos 
artigos, cujo valor ronda 
os 21 600 euros, que foram 
recuperados e entregues 
ao legítimo proprietário. 
As detidas foram consti-
tuídas arguidas e os factos 
comunicados ao Tribunal 
de Vila do Conde.

PSP FEZ TRÊS 
DETENÇÕES 
DE MADRUGADA

A PSP efetuou três de-
tenções numa operação 
de prevenção criminal 
desenvolvida nas cida-
des de Vila do Conde e 
da Póvoa de Varzim. A 
ação começou na noite da 
passada segunda-feira e 
terminou na madrugada 
seguinte, tendo englobado 
fiscalizações rodoviárias 
e em estabelecimentos de 
restauração e bebidas. Os 
agentes detiveram um ho-
mem por tráfico de droga 
e dois por condução sob 
efeito do álcool. O primei-
ro foi apanhado na posse 
de 29 doses de haxixe e os 
outros ultrapassaram os li-
mites legais para conduzir. 
No total foram fiscalizados 
80 condutores e respetivas 
viaturas, sendo que 55 fo-
ram submetidos ao teste 
de álcool no sangue, tendo 
sido registadas 17 infra-
ções ao Código da Estrada 
e legislação rodoviária. Foi 
ainda detetada uma infra-
ção num estabelecimentos 
de diversão. 
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Pelo segundo ano con-
secutivo, o Município de 
Esposende está a promo-
ver a iniciativa “Lampreia 
& Companhia”. O evento 
gastronómico vai decor-
rer até 5 de março e conta 
com a adesão de 19 restau-
rantes do concelho, que 
apresentam à mesa varia-
das sugestões de pratos 
confecionados com este 
sazonal ciclóstomo. Do 
ponto de vista económico 
e turístico, a pesca da lam-
preia reveste-se de grande 
importância para a classe 
piscatória do concelho.

Os pratos mais tradi-
cionais em Esposende 
são o Arroz de Lampreia 
e a Lampreia à Bordalesa, 
surgindo ultimamente a 
lampreia assada no forno 
e em feijoada, sempre com 
o acompanhamento de 
um vinho verde tinto que, 
pelas suas características, 
proporciona uma perfeita 
harmonia. Aderem a esta 
edição os restaurantes Tiro 
no Prato, D. Quina, Came-
lo, Pedrinhas Praia, A Sal-
gueira, Água Pé, Casa Salé, 

O Buraco, Salitra, D. Sebas-
tião, Foz do Cávado, Tio 
Pepe, Mananita, Sra. Peli-
teiro, Cantinho dos Lírios, 
Rita Fangueira, Três Arcos, 
Zé dos Leitões, Bomfi m. 

A iniciativa “Lampreia 
& Companhia” antece-
de o evento gastronómico 
“Março com Sabores do 
Mar” que, durante todo o 
próximo mês, promove os 
pratos de peixe e mariscos 
da restauração esposenden-
se, bem como a doçaria e 
panifi cação produzidas no 
concelho, dando também 

REGIÃO 

LAMPREIA ESTÁ A CHAMAR A ESPOSENDE

destaque a outros produtos 
locais, associados ao projeto 
Eslocal.

BOMBEIROS 
APOIADOS

O Município aprovou 
a atribuição de um apoio 
fi nanceiro no valor de 50 

mil euros aos Bombeiros 
Voluntários de Esposende. 
A decisão foi tomada em 
reunião de Câmara e obte-
ve unanimidade. A verba 
destina-se a comparticipar 
os custos da aquisição de 
um veículo de transporte de 
doentes e da criação de uma 
estrutura de descontamina-
ção, através da aquisição de 
um módulo pré-fabricado e 
equipamentos de arruma-
ção dos materiais contami-
nados.

Na sessão foi também 
aprovada a atribuição de um 
apoio de 5 mil euros à Jun-
ta da União das Freguesias 
de Esposende, Marinhas e 
Gandra, para suportar as 
despesas inerentes à benefi -
ciação do Caminho da Mata 
Brava, melhorando a circu-
lação rodoviária e pedonal 
naquela via, sobretudo das 
condições de acesso aos 
terrenos agrofl orestais e ao 
Centro Hípico.

83 MIL EUROS PARA 
PARQUES INFANTIS

A Câmara de Esposende 

vai investir mais de 83 mil 
euros na requalifi cação de 
um conjunto de parques 
infantis de diversos esco-
las do concelho. Em causa 
está a instalação de novos 
equipamentos e a substi-
tuição dos pavimentos em 
borracha. As intervenções 
vão conte

mplar os equipamentos 
instalados no Jardim de 
Infância de Cepães-Mari-
nhas, no Centro Escolar de 
Forjães e nas escolas bási-
cas de Gandra, Fonte Boa, 
Góios-Marinhas, Rio Tin-
to e Curvos, devendo estar 
concluídas no prazo de 90 
dias. A ação da autarquia 
visa garantir as necessárias 
condições de segurança 
dos parques infantis, pos-
sibilitando que as crianças 
possam brincar em segu-
rança.



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 23 FEVEREIRO 2023 | 13

REGIÃO

Está fechado o novo 
acordo entre a Câmara 
de Barcelos e a empresa 
concessionária das redes 
de água e saneamento 
para evitar que o municí-
pio tenha de pagar “mais 
de 200 milhões de euros”, 
fruto da condenação que 
sofreu num processo ju-
dicial iniciado há 13 anos. 
O entendimento passou 
no executivo camarário 
com os votos favoráveis 
da maioria ‘Barcelos Mais 
Futuro’, que integra PSD, 
CDS e BTF (movimento 
independente), e também 
do vereador indepen-
dente Alexandre Maciel. 
Os quatro eleitos pelo PS 
votaram contra. Para ser 
efetivado, o acordo terá 
ainda de receber luz verde 
da Assembleia Municipal e 
da entidade reguladora, a 
Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resí-
duos.

ACORDO EM BARCELOS EVITA
INDEMNIZAÇÃO MILIONÁRIA

O acordo implicará o pro-
longamento da concessão à 
Águas de Barcelos por mais 
20 anos e o pagamento, a 
título de indemnização, de 
18 milhões de euros. Dos 
cofres autárquicos terão de 
sair também seis milhões 
para que o território tenha 
80 por cento de cobertu-
ra de saneamento. Por seu 
lado, a empresa vai investir 
32 milhões no desenvolvi-
mento de novos ramais. 

O presidente da Câmara 

Pub

considerou o momento 
“histórico” porque permi-
te “resolver um problema 
gravíssimo” – a condena-
ção de milhões de euros 
“que levaria à paralisação 
de todas as atividades e 
obras do município”. O 
social-democrata Mário 
Constantino salientou 
que, pela primeira vez, se-
rão criadas tarifas sociais 
de água e saneamento para 
famílias carenciadas e/ou 
numerosas. 
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VILA DO CONDE

EURODEPUTADA DO PS
ESTEVE DE VISITA

A Eurodeputada Isabel 
Santos passou por Vila 
do Conde na última se-
gunda-feira. A eleita pelo 
Partido Socialista veio até 
ao concelho vilacondense 
dar início em às gravações 
de uma nova rubrica que 
em breve estará disponí-
vel. 

Nas imagens já divul-

gadas foi possível observar 
Isabel Santos em visita às 
instalações da Santa Casa 
da Misericórdia, onde foi 
recebida pelo provedor Rui 
Maia e teve oportunidade 
de dialogar com responsá-
veis de algumas valências 
da instituição.

Aproveitando a vinda a 
Vila do Conde, a represen-

Vila do Conde foi palco 
de mais uma Feira do Fu-
meiro organizada pela Junta 
de Freguesia da cidade com 
o apoio da Câmara Muni-
cipal. O certame decorreu 
entre a passada quinta-feira 
e a terça-feira de Carnaval 

FEIRA DO FUMEIRO ANIMOU 
A AVENIDA JÚLIA GRAÇA

nos jardins da Avenida Jú-
lio Graça. A segunda edição 
deixou para trás a Praça de 
S. João em prol de um espa-
ço mais amplo e com me-
lhores condições. Por lá foi 
possível encontrar os me-
lhores fumeiros e diversos 

produtos regionais, além 
de muita animação para to-
das as idades. O presidente 
Isaac Braga realça que foi 
dada prioridade aos vende-
dores locais num trabalho 
conjunto com a Associação 
Comercial. 

tante do Grupo da Aliança 
Progressista dos Socialistas 
e Democratas no Parlamen-
to Europeu também passou 
nos Paços do Concelho. Aí a 
conversa foi com Vítor Cos-
ta, tendo o edil revelado que 
foram abordados assuntos 
relevantes para o município 
em diversas áreas de inter-
venção comunitária.
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PROJETO AMBIENTAL ‘MONSTRO LIXO’ 
CONQUISTA PRÉMIO A NÍVEL NACIONAL

O projeto ‘Monstro Lixo 
- Por um mundo susten-
tável’ recebeu o Prémio 
“Junta-te ao Gervásio”, 
classificando-se em se-
gundo lugar na categoria 
Entidade de Proximidade. 
A distinção da Sociedade 
Ponto Verde tem como 
objetivo destacar e pre-
miar projetos desenvolvi-
dos e implementados na 
área da reciclagem de em-
balagens e economia cir-
cular em Portugal. O ca-
ráter inovador do projeto, 

bem como o impacto eco-
nómico, social e ambiental, 
foram alguns dos critérios 
reconhecidos pelo ISCTE 
Executive Education e pelo 
júri. Nesta primeira edição 
foram inscritos mais de 170 
projetos de todo o país.

O “Monstro Lixo” foi um 
projeto de sensibilização 
ambiental da Associação 
Comercial e Industrial de 
Vila do Conde, Escola Pro-
fissional de Vila do Conde 
e Câmara Municipal de 
Vila do Conde, tendo apre-

sentado ao público uma 
exposição interativa com 
monstros clássicos que ater-
rorizaram gerações, criados 
em grandes proporções 
(2,5 a 3 metros de altura) 
com resíduos coletados 
pelos alunos da EPVC. A 
mostra foi preparada por 
Amauri Alves e desenvol-
veu-se durante o ano letivo 
2021/2022, tendo merecido 
agora um reconhecimento, 
para satisfação de Ricardo 
Santos, presidente da Asso-
ciação Comercial.
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A Câmara de Vila do 
Conde lançou o Projeto de 
Regulamento do Progra-
ma Municipal de Apoio 
Social ao Arrendamento 
Habitacional. Os desti-
natários são as pessoas 
e agregados familiares 
residentes no concelho 
em situações de carência 
económico-social e com 
dificuldades no acesso à 
habitação. Tendo em con-
ta a atual conjuntura, o 
município vilacondense 
decidiu adotar medidas 
sociais adicionais que vi-
sam minimizar o esforço 
das pessoas no acesso à 
habitação.

O documento encontra-
-se agora na fase de Con-
sulta Pública pelo período 
de 30 dias úteis e após este 
período será submetido a 
deliberação definitiva por 
parte da Assembleia Mu-
nicipal. A dotação orça-
mental prevista para 2023 
é de 150 mil euros. Face ao 
crescimento de situações 
de vulnerabilidade, a au-
tarquia liderada por Vítor 
Costa recorda que, dentro 
das atribuições e com-
petências no domínio da 
Habitação e Ação Social, 
lhe compete desenvolver 
medidas de apoio aos ci-
dadãos, sendo esta uma 
delas.

GALERIA JULIO 
INTEGRA REDE 
PORTUGUESA 
DE ARTE
CONTEMPORÂNEA

A Câmara de Vila do 
Conde obteve aprovação 
da candidatura da Galeria 

VILA DO CONDE

CÂMARA VAI AJUDAR A PAGAR A RENDA

Julio e Centro de Estudos 
Julio / Saul Dias à Rede Por-
tuguesa de Arte Contempo-
rânea da Direção Geral das 
Artes / Ministério da Cul-
tura.

O despacho do Ministro 
da Cultura, Pedro Adão 
e Silva, data de 15 de fe-
vereiro e nele se realça o 
cumprimento de todos os 
requisitos exigidos. A au-
tarquia salienta que este é o 
reconhecimento do traba-
lho já desenvolvido no sen-
tido de estudar, investigar, 
preservar e divulgar a obra 
do artista vilacondense. Re-
corde-se que por esta altura 
se assinalam os 120 anos do 
nascimento de Julio / Saul 
Dias.

O presidente Vítor Costa 
manifestou, em comunica-
do, o agrado pela aprovação 
da candidatura, realçando a 
importância deste passo na 
divulgação e promoção do 
artista. O edil considerou 
ainda que a Galeria adqui-
re novas ferramentas para 
o desenvolvimento, afirma-
ção e conquista de novos 
públicos.

ATENÇÃO AOS 
CONDICIONAMENTOS
 EM VIA IMPORTANTE 

O trânsito está por estes 
dias condicionado entre a 
Rotunda do Desporto e a 
Rotunda dos Fundadores, 
em Vila do Conde. A autar-
quia alertou que, no âmbito 
das obras do empreendi-

mento “BELAMAR”, em 
concreto para a conclusão 
das redes de águas pluviais 
e de iluminação pública, a 
circulação rodoviária está 
fechada numa das vias da 
Av. Mário Soares, no sen-
tido A28 – Vila do Conde. 
Também a circulação de 
peões está impedida nesse 
sentido no passeio norte. 
Estes condicionamentos 
devem durar até ao final da 
próxima semana. Os auto-
mobilistas devem ter aten-
ção ao plano de sinalização 
que irá apresentar alternati-
vas à entrada na cidade de 
Vila do conde e na orienta-
ção para a Póvoa de Varzim.

CAMPANHA 
“+AMOR +VIDA” 
ALERTA JOVENS 

A Câmara de Vila do 
Conde aproveitou o Dia de 
S. Valentim para lançar a 
Campanha de Prevenção 

do Conde tem novas mo-
dalidades para oferecer 
aos participantes. Boccia, 
Yoga e Dança são as ativi-
dades que passam a estar 
disponíveis com caráter 
regular em três locais do 
concelho. A inscrição é 
gratuita e obrigatória, de-
vendo ser efetuada junto 
dos professores das aulas 
de “ginástica”. 

Os participantes preci-
sam ter vínculo ao Progra-
ma Desporto Sénior, exis-
tindo um limite máximo 
de participantes definido 
em função da lotação do 
local da aula e das carate-
rísticas de cada atividade. 
A autarquia vilacondense 
realça que a prática orien-
tada de exercício físico 
chega atualmente a cerca 
de 1000 idosos, incenti-
vando a uma atitude posi-
tiva perante a vida e pro-
movendo bons hábitos de 
saúde.

Ora, o Boccia poderá 
seu usufruído na cidade, 
no Parque de Jogos, às sex-
tas-feiras; em Guilhabreu, 
na Casa da Juventude, às 
quartas-feiras; e em Vila 
Chã, no Pavilhão Munici-
pal, às quintas-feiras, sem-
pre às 14h15.

Também o Yoga está à 
espera dos utentes na ci-
dade, no Pavilhão Parque 
de Jogos, às sextas-feiras; 
em Gião, no Salão da Jun-
ta de Freguesia, às terças-
-feiras; e em Guilhabreu, 
na Casa da Juventude, às 
quintas-feiras, sempre às 
9h30.

Finalmente, a Dan-
ça pode ser aproveitada 
igualmente na cidade, no 
Pavilhão Parque de Jo-
gos, às segundas-feiras, às 
14h30; em Gião, no Salão 
da Junta de Freguesia, às 
quintas-feiras, às 14h30; e 
em Guilhabreu, na Casa 
da Juventude, as quartas-
-feiras, às 10h30.

e Combate à Violência no 
Namoro intitulada “+Amor 
+Vida”. O Presidente Ví-
tor Costa e a Vereadora da 
Educação, Carla Peixoto, 
assinalaram o arranque da 
iniciativa com uma visita 
às Escolas Secundárias José 
Régio e D. Afonso Sanches, 
à Escola Profissional de 
Vila do Conde e ao Polo II 
do Instituto Politécnico do 
Porto, onde funcionam as 
Escolas Superiores de Ho-
telaria e Turismo e de Me-
dia, Arte e Design. Nesses 
locais fizeram a entrega de 
flyers e crachás que alertam 
para um fenómeno que está 
a ganhar expressão entre os 
jovens.

Esta ação, inserida no 
Plano Municipal para a 
Igualdade e a Não Discri-
minação, tem como objeti-
vo alertar para a violência 
no namoro, um padrão de 
comportamento que se re-
pete ao longo do tempo e 
em que um dos elementos 
exerce o poder através da 
violência (física, psicológi-
ca, económica e/ou sexual), 
com o intuito de controlar, 
dominar e submeter o ou-
tro. O documento distri-
buído identifica comporta-
mentos caraterísticos dos/as 
agressores/as como forma 
de controlo e lembra que os 
mesmos não são aceitáveis e 
são sinais de alerta que não 
devem ser ignorados.

BOCCIA, YOGA
E DANÇA PARA 
OS SENIORES

O Programa Despor-
to Sénior promovido pela 
Câmara Municipal de Vila 
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As ruas da Trofa foram 
invadidas no passado do-
mingo por milhares de 
foliões num desfile que 
arrancou junto à Estação 
Ferroviária. Organizado 

TROFA ACOLHEU DESFILE DE CARNAVAL 
MAIS FAMILIAR DE PORTUGAL 

pela Câmara Municipal e 
pela Federação das Asso-
ciações de Pais das Esco-
las do Concelho, o desfile 
de Carnaval juntou mais 
de 1200 crianças e contou 

também com a participação 
das Escolas de Dança e As-
sociações do Concelho com 
os tradicionais carros ale-
góricos. Tendo os “Contos 
Infantis” como tema princi-

pal, milhares de pessoas as-
sociaram-se a uma tarde de 
diversão onde não faltaram 
um trio elétrico e escolas 
de samba. No final, a EB/JI 
de Bairros foi a vencedora 

com o tema Alibábá e os 
40 ladrões…Lambões. O 
edil Sérgio Humberto foi 
um espetador atento desta 
festa que mereceu elogios 
de quem viu e participou. 
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Depois de regressar às 
vitórias na receção ao Es-
toril, o Rio Ave perdeu, no 
passado sábado, no Está-
dio do Dragão, em jogo da 
jornada 21 da I Liga. 

Os rioavistas tudo fize-
ram para travar o favori-
tismo do Porto, mas não 
evitaram o desaire por 
uma bola a zero, tendo so-
frido o golo fatal mesmo 
em cima do intervalo, já 
depois de ter sido poupa-
da uma grande penalidade 
a favor dos verde e bran-
cos por falta de Pepe sobre 
Boateng. 

O treinador Luís Freire 
viu os pupilos lutarem até 
final em busca da igual-
dade que, no entanto, não 
chegou, apesar de obriga-
rem o adversário a sofrer. 
Essa postura em campo 
levou o técnico rioavista a 
considerar que o resultado 
mais justo teria sido o em-
pate. 

O Rio Ave manteve os 
24 pontos e na próxima 
jornada recebe o Chaves.

HOMENAGEM A ATSU

O jogo entre Porto e Rio 
Ave ficou marcado pela ho-
menagem a Christian Atsu. 
Sem minuto de silêncio, as 
duas equipas preferiram 
unir-se antes do início do 
jogo e mostrar respeito ao 
ganês, que representou os 
dois emblemas na carreira. 
Os capitães Pepe e Guga 
exibiram camisolas dos dois 
clubes com o nome de Atsu, 
que morreu na sequência 
dos sismos que abalaram a 
Turquia. O avançado este-
ve vários dias desaparecido, 
tendo sido encontrado sem 
vida pelas autoridades.

RIO AVE TUDO FEZ PARA PONTUAR NO DRAGÃO

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 23 FEVEREIRO 2023 | 19

FUTEBOL

Foi-se a tempestade e 
os dilúvios chuvosos, mas 
bonança é coisa rara nas 
hostes alvinegras. Depois 
de dispensada a equipa 
técnica liderada por Tiago 
Margarido, recaiu em Bru-
no China, que começou a 
época no Trofense, a esco-
lha para levantar a moral 
aos varzinistas, na busca 
das vitórias desejadas.

 “Rei morto, rei posto “ 
e já com uma semana de 
trabalho a decorrer às suas 
ordens, o novo técnico 
alvinegro apresentou em 
Guimarães uma equipa 
com algumas alterações. 
Ainda com ambas as for-
mações no chamado pe-
ríodo de estudo mútuo, 
o Varzim colocou-se em 
vantagem com um auto-
-golo de Martim Alberto. 
Ouro sobre azul, já que a 
vantagem permitiu algum 
conforto emocional à equi-
pa. Uma das novidades 
foi a colocação do extre-
mo João Vasco como um 
ponta de lança com muita 
mobilidade e variabilidade 
nos espaços a ocupar. Uma 
aposta quase ganha e quiçá 
determinante para o res-
to do jogo, já que o nº 21 
alvinegro conseguiu num 
lance (muito duvidoso) 
um segundo golo que foi 
anulado por pretenso fora 
de jogo. O intervalo che-
gou e o pesadelo iniciou-se 
logo ao minuto 2 do rea-
tamento. Geovani Júnior 
foi lançado nos vitorianos 
e logo em jogo de estreia 
marcou o golo do empa-
te. A partir daqui os alvi-
negros foram definhando 

no campo. Sem forças para 
reagir, pior ficaram quando 
Diogo Ramalho, no espaço 
de 4 minutos viu dois ama-
relos e o respetivo verme-
lho. Aproveitou a vantagem 
numérica o Vitória B, em-
balando para a procura de 
um segundo golo que lhe 
garantisse a segunda vitória 
no campeonato. Aos 72m, 
o brasileiro Patrick calou 
a massa adepta varzinista, 
que esteve em maior núme-
ro no Complexo Desportivo 
Gémeos Castro, com a ob-
tenção do golo da reviravol-
ta. 

PONTO DE SITUAÇÃO

Faltam 3 jornadas para o 
fim desta primeira fase na 
Liga3 e, embora o Varzim 
(ainda) esteja no 4º lugar, 
a diferença pontual para 
os perseguidores é cada 
vez menor. O já qualifica-
do Felgueiras (40 pontos) 
perdeu na receção ao Braga 
B por 3x1 e os bracarenses 
são agora quintos com 30 
pontos. O segundo, Vilaver-
dense, tem agora 36 pontos 
após empatar sem golos no 
reduto do sexto, o São João 
de Ver, que passou a totali-

VARZIM AFUNDA-SE COM 2ª VOLTA DESASTROSA
nalmente posse ao final da 
tarde da passada sexta-fei-
ra. Deste orgão consultivo 
do Varzim fazem parte 6 
ex-presidentes (Coelho e 
Castro, Manuel Vaz, Lídio 
Marques, Luís Oliveira, 
Lopes de Castro e Pedro 
Faria), os 3 líderes dos ór-
gãos sociais (Edgar Pinho, 
Moura Gonçalves e Pedro 
Casanova) e 10 sócios elei-
tos (Jorge Caimoto, Aires 
Pereira, Macedo Vieira, 
Manuel Milhazes, Jacin-
to Ribeiro, Carlos Costa, 
Lurdes Fangueiro, Edgar 
Torrão, Luís Graça e João 
Gomes). 12 destes 19 con-
selheiros marcaram pre-
sença (a negrito).

Jorge Caimoto, que foi 
reeleito presidente do 
Conselho Varzinista e 
terá Carlos Costa e Edgar 
Torrão como secretários, 
foi o porta-voz no final da 
sessão e não escondeu al-
guma preocupação com o 
atual momento desportivo 
e financeiro do clube. O 
encontro serviu essencial-
mente para analisar a nova 
proposta de alteração dos 
estatutos que será aprecia-
do em Assembleia Geral 
esta sexta-feira, dia 24, 
tendo recebido uma ava-
liação positiva na generali-
dade por parte dos conse-
lheiros. O documento que 
foi recentemente colocado 
à disposição dos associa-
dos será agora apreciado, 
pelas 20h30, no Diana Bar. 
A possível abertura para a 
criação de uma Socieda-
de Anónima Desportiva é 
um dos assuntos que mais 
preocupa os sócios.

zar 27 pontos, mais dois que 
o Canelas que foi empatar a 
Montalegre a dois golos e é 
sétimo classificado. A San-
joanense empatou na rece-
ção ao Paredes a um golo e 
tem agora 32 pontos no ter-
ceiro lugar.

PRESIDENTE 
CONTESTA

Edgar Pinho foi o por-
ta-voz do Varzim após o 
desaire em Guimarães. O 
presidente substituiu-se 
ao treinador nas declara-
ções no final do jogo, tendo 
Bruno China faltado à con-
ferência de imprensa em 
forma de protesto contra 
a arbitragem. Edgar Pinho 
afirmou-se “profundamen-
te triste” pelo que sucedeu 
em campo, mas admitiu 
que o clube estava alertado 
para algumas “incidências” 
à volta do jogo. O dirigente 
considerou que se regista-
ram “erros grosseiros”, de-
signadamente um golo mal 
anulado, defendendo que o 
Varzim está a ser vítima “do 
que não pode acontecer no 
futebol”. Os responsáveis 
alvinegros prometeram, 
em nota informativa, fazer 
uma “exposição detalhada 
dos lances de arbitragem” e 
apontar “a falta de critério e 
decisões que ditaram o re-
sultado final”.

CONSELHO 
VARZINISTA TOMOU 
POSSE E ANALISOU 
NOVOS ESTATUTOS

O novo elenco do Con-
selho Varzinista tomou fi-

Pub
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NOVOS LÍDERES EM BARCELOS
O campeonato de fute-

bol popular de Barcelos 
tem novidades na frente 

após a realização da 17ª jor-
nada. 

Na série A o líder Cara-

peços venceu o Oliveira por 
2x1.  

Na série B o comandante 

Macieira derrotou o Pere-
lhal por 2x0. 

Na série C o Bastuço ven-

ceu 3x1 em Feitos e é pri-
meiro com 38 pontos.  

 
 
 

RESULTADOS DA 3ª JORNADA 
 

Jogo Data Hora Campo Equipas Local Resultados 
  

13 

11/fev 

15:30 1 U.D. Vila Chã F.C. Marinhas 

Campo dos 

Sargaceiros 

de Apúlia 

1 / 5 
14 15:30 2 Esposende Surf Team Forjães S.C. 7 / 0 
15 16:30 1 A.D. Esposende CF Fão 5 / 4 
16 16:30 2 CSJ Mar A.D.R.C. Fonte Boa/Rio Tinto 1 / 1 
17 17:30 1 DR Estrelas do Faro Gandra F.C. 1 / 6  
18 17:30 2 G.D. Apúlia G.C.D.R. Gemeses 2 / 2 

 

CL Clubes J V E D Gol + Gol - Gol Av FC PONTOS 
1º CSJ Mar 3 2 1 0 13 5 8 0 8 
2º Esposende Surf Team 3 2 1 0 12 4 8 0 8 
3º FC Marinhas 3 2 1 0 11 4 7 0 8 
4º ADRC Fonte Boa / Rio Tinto 3 2 1 0 11 6 5 0 8 
5º CF Fão 3 2 0 1 13 7 6 0 7 
6º GD Apúlia 3 1 1 1 9 8 1 0 6 
7º A D Esposende 3 1 1 1 11 11 0 0 6 
8º Gandra FC 3 1 0 2 10 11 -1 0 5 
9º GCDR Gemeses 3 0 2 1 7 9 -2 0 5 

10º UD Vila Chã 3 1 0 2 6 12 -6 0 5 
11º DR Estrelas Faro 3 0 0 3 2 13 -11 0 3 
12º Forjães SC 3 0 0 3 2 16 -14 0 3 

 

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. 
 
 

QUARTETO NA LIDERANÇA EM ESPOSENDE
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ESTELA E ÁRVORE CONSERVAM LIDERANÇA
O Estela, que comanda 

isolado o Campeonato in-
ter-freguesias da Póvoa de 
Varzim, empatou em Ra-
tes a uma bola e viu apro-
ximar-se o Amorim, que 
venceu em Laundos por 
4-0. A diferença entre pri-
meiro e segundo é agora de 

dois pontos. Faltam seis jor-
nadas para o final da com-
petição e Estela e Amorim 
já jogaram entre si, tendo 
os estelenses vantagem no 
confronto direto porque 
venceram uma partida e 
empataram outra. Outros 
resultados da jornada: Re-

gufe 1 x 4 Aguçadoura, Ter-
roso 3 x 2 Navais,  Beiriz 4 x 
5 Leões da Lapa e folgou o 
Averomar.

Em Vila do Conde, o 
líder Árvore também só 
conseguiu empatar em casa 
do Fajozes a uma bola. O 
segundo, o Tougues, triun-

fou por 1-0 na receção ao 
Macieira e não deixou fu-
gir a oportunidade para se 
aproximar do primeiro. O 
fosso é agora de seis pontos. 
E atenção que na próxima 
jornada as duas equipas de-
frontam-se a 8 de março, às 
21 horas, do campo do Re-

torta. Outros resultados 
da jornada 22: Fornelo 3 
x Rio Mau 2, Vairão x La-
bruge (dia 1 de março),  
Arcos 2 x Gião 1, Mindelo 
2 x Retorta 1,  Touguinha 
1 x Aveleda 2, Malta 1 x 
Bagunte 1 e folgou o Vila 
Chã. 
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ANDEBOL COM SENSAÇÕES ANTAGÓNICAS
As equipas seniores do 

Póvoa Andebol Clube vi-
vem sentimentos antagó-
nicos no que concerne aos 
resultados alcançados nos 
respetivos campeonatos 
nacionais. 

Desde a primeira jorna-
da que a equipa liderada 
por Gabriel Pinto Ferrei-
ra tem sido uma surpresa 
positiva na série 1 do na-
cional da 2ª divisão. Uma 
mão cheia de vitórias, 
curiosamente interrom-
pida por um adversário 
que nem consegue estar 
no lote dos primeiros, 
mas logo recuperada para 
prosseguir uma perfor-
mance notável. 

O último embate foi 
contra o segundo classi-
ficado, o histórico Xico 
Andebol (antigamente 
denominado Francisco 
de Holanda), e a respos-
ta dos jovens poveiros foi 

fenomenal. Desempenhos 
individuais de ficar na reti-
na, como o do jovem Daniel 
Barge (ainda júnior), e um 
conjunto sólido e solidário 
a dominar um adversário 
que ainda na época passada 

jogava na primeira divisão. 
A união faz a força, e sem 

dúvida que estes meninos 
têm demonstrado o ver-
dadeiro sentido da palavra 
“família”, dentro e fora do 
campo.

A equipa sénior do Pó-
voa Futsal / Varzim voltou 
a perder na Fase de Subida 
ao escalão principal. Dos 
4 jogos realizados, os po-
veiros apenas venceram o 
Burinhosa e estão já muito 
afastados dos dois luga-
res de subida. No jogo da 
quarta jornada, a equipa 
poveira viajou até Fafe onde 
defrontou o Nun’ Alvares, 
acabando derrotado por 
5x3. Contudo, a incerteza 
no resultado manteve-se até 
escassos minutos do fim do 
jogo. Começaram melhor 
os fafenses, com 2 golos do 

AUDÁCIA DO PÓVOA FUTSAL NÃO FOI PREMIADA
reforço que se estreou, o ex-
-Caxinas Cássio, mas Paulo 
Ferreira amenizou a des-
vantagem ainda antes do in-
tervalo. No segundo tempo, 
a postura dos comandados 
de André Crud foi sempre 
de procurar a igualdade. No 
entanto, já na parte final, a 
equipa da casa conseguiu o 
terceiro golo. Foi tempo de 
arriscar e numa assenta-
da a equipa poveira sofreu 
2 golos sem guarda-redes. 
Ousadia do técnico dos po-
veiros, que reconheceu no 
final do jogo não ter tido a 
felicidade que procurava. 

A MALDIÇÃO DAS 
SEGUNDAS PARTES

A saga de maus resul-
tados na equipa principal 
continua e quase sempre da 
mesma forma. Entradas nos 

jogos a dominar e vanta-
gens entusiasmantes ao in-
tervalo. Porém, o jogo tem 
60 minutos e em Viseu a 
equipa liderada por Jorge 
Carvalho voltou a desper-
diçar uma vantagem de 5 
golos (9x14). Pior do que 
isso, perdeu contra um 
adversário do fundo da 
tabela. Ao recomeçar a 2ª 
volta e depois de derrotar 
o Avanca, a mensagem 
era de que o grupo esta-
ria preparado e motivado 
para dar uma nova e mais 
ganhadora imagem. Na 
próxima jornada, a equi-
pa volta a jogar fora, desta 
feita com a visita ao Giná-
sio de Santo Tirso, numa 
jornada invertida. Ganhar 
é fundamental e crucial 
para as aspirações povei-
ras, que não estão muito 
longe do 6º lugar, nem tão 
pouco dos dois lugares do 
fundo da classificação.

Sílvio Moreira e o capitão 
Felipe Simas diminuíram 
ainda a diferença no resul-
tado final no jogo de estreia 
do reforço Daniel Sousa. No 
próximo sábado, a equipa 
poveira recebe o Dínamo 

Sanjoanense.

VILACONDENSES COM
SORTES DISTINTAS

Ainda no futsal, mas na 
primeira divisão, o Caxinas 
foi goleado no Fundão por 
4x0 e conservou o oitavo lu-
gar com 21 pontos, sendo o 
Ferreira do Zêzere o próxi-
mo adversário. Finalmente, 
para a terceira divisão, o Rio 
Ave defendeu o segundo lu-
gar da série A (33 pontos) 
após vencer o Sangemil, por 
2x1, tendo agora pela frente 
o Mogadouro.

JOVENS NA SELEÇÃO

Três atletas do Caxinas, 
Raul Moreira, Rúben Tei-
xeira e Rodrigo Simão estão 
na seleção nacional sub 21 
de futsal que se concentrou 
em Sines para treinar e de-
frontar a Eslovénia em mais 
um estágio de preparação 
para os próximos confron-
tos internacionais. O trei-
nador José Luís Mendes 
chamou 14 atletas e na con-
vocatória esteve também 
Carlos Monteiro, do Benfi-
ca, que fez toda a formação 
no clube vilacondense. 

Pub
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CDP VENCE MAS NÃO CONHECE DESTINO
A equipa sénior de bas-

quetebol do Clube Des-
portivo da Póvoa venceu a 
Oliveirense por 71x61 no 
jogo da última jornada da 
fase regular na Liga, mas 
ainda não sabe em que 
série irá jogar. Isto devido 
ao adiamento do jogo Lu-
sitânia dos Açores x CAB 
Madeira, que entra nas 
contas que definirão o 6º 
classificado. Se os açoria-
nos perderem, a equipa 
poveira garante presença 
nos lugares de apuramen-
to do campeão e conse-
quentemente a terceira 
presença na Liga na próxi-
ma época. Caso contrário, 
a equipa poveira terá que 
jogar com 5 adversários e 
garantir uma posição fora 
das duas últimas posições 
para se manter no escalão 
principal, podendo ainda 
apurar-se para o playoff 
do título se ficar nos dois 
primeiros postos desse 
grupo.

Mais uma vez o pavi-
lhão poveiro engalanou-se 
para uma verdadeira festa 
de basquetebol e de apoio 
à equipa azul e branca. A 

aproveitaram uma arbitra-
gem de critério duvidoso, 
foi fazendo mossa nas po-
veiras e o marcador foi-se 

VOLEIBOLISTAS POVEIRAS PERDEM NA NEGRA
Na deslocação a Gaia, 

a equipa sénior feminina 
de voleibol do Clube Des-
portivo da Póvoa voltou a 
perder. 

Em 3 jornadas, a equipa 
poveira soma apenas uma 
vitória e viajou até ao redu-

to do Sporting Clube de Ar-
cozelo à procura da segun-
da. O 1º set deu bons sinais, 
já que as pupilas do pro-
fessor Tó Ferreira domina-
ram e venceram por 18x25. 
Contudo, a equipa da casa 
renasceu das cinzas e ven-

Foi com uma postura 
de “olhos nos olhos” que 
a equipa sénior de hó-
quei em patins recebeu 
o primodivisionário Fa-
malicense em jogo dos 
oitavos de final da Taça 
de Portugal. Coerente e 
fiel aos seus princípios, 
Ruben Fangueiro confiou 
a titularidade da baliza 
a Vítor Braga, deixando 
no banco o titularíssimo 
Rodolfo Sobral. Nos pri-
meiros 25m, o jogo foi-se 
desenrolando com ambas 
as equipas a procurarem a 
vantagem. Nas várias oca-

GOLOS A MAIS PARA POUCA DIFERENÇA

exibição foi bem melhor 
do que a registada contra o 
Imortal de Albufeira (3 dias 
antes) e no final o técnico 
José Ricardo não teve dú-
vidas: “independentemente 
do que acontecer no jogo 
do Lusitânia, esta equipa já 
conseguiu mais uma vitória 
do que na época passada 
e consegue ombrear com 
qualquer adversário. Gos-
taríamos de estar na série 
dos primeiros, mas estamos 
preparados para qualquer 
que seja o cenário que te-
remos que jogar. Os nossos 
jogos em casa, têm sido um 
exemplo para a modalida-

de. Temos adeptos que per-
cebem o jogo, participando 
com um apoio de fazer in-
veja aos maiores clubes. Te-
mos orgulho do que somos 
e de onde somos e por isso 
cantamos a uma só voz a 
Póvoa Terra Querida”.

 
EQUIPA FEMININA 
TROPEÇA NA
ESTREIA

Contra o CPN, a equipa 
feminina do CDP não foi 
capaz de contrariar o po-
derio da forte equipa por-
tuense. Uma postura mais 
física das visitantes, que 

Ruben Fangueiro abriu 
brechas na defesa, que fo-
ram aproveitadas para os 
visitantes voltarem à van-
tagem. Ao terceiro golo a 
equipa poveira ruiu, física 
e animicamente, até por-
que se tratava de um jogo 
a eliminar. Foi o adeus a 
uma prova cuja vontade 
seria fazer história e estar 
no lote das equipas da Fi-
nal Four. Não aconteceu e 
agora os holofotes voltam-
-se para um campeonato 
da segunda divisão que até 
agora tem sido de grande 
brilhantismo. 

dilatando. Mais limitada 
nas opções, com a poste 
Teresa Santos em visí-
vel sofrimento ao ponto 
de ter que sair do jogo, a 
equipa do Desportivo da 
Póvoa foi-se agarrando a 
alguns triplos e ao apoio 
dos fervorosos adeptos. “ 
O caminho faz-se cami-
nhando” e, como afirmou 
no final o técnico Pedro 
Dias, “este é um cami-
nho longo que temos que 
percorrer. Estamos a dar 
passos importantes e que-
remos continuar a fazê-lo 
confiantes de que estamos 
a melhorar jogo a jogo.”

ceu os 2 sets seguintes por 
25x22 e 25x23. Havia que 
ripostar e as poveiras volta-
ram a impor a sua superio-
ridade, empatando o jogo 
com um conclusivo 15x25. 
Estando por cima, seria de 
esperar a vitória na negra, o 

siões, foram dos poveiros as 
mais perigosas e as que mais 
frisson criaram nos adeptos 
que praticamente lotaram o 
Fernando Linhares de Cas-
tro. Contudo, contra a cor-
rente do jogo, os famalicen-
ses abriram as hostilidades, 
com o jovem Vítor Braga a 
não ficar bem na fotografia. 
A equipa reagiu e Luís Melo 
conseguiu de grande pe-
nalidade a igualdade antes 
do intervalo. Na segunda 
metade, tudo foi diferente e 
para pior. Não conseguindo 
a eficácia ofensiva deseja-
da, a equipa liderada por 

que acabou por não acon-
tecer, com as gaienses a 
vencerem por 15x13. Na 
próxima jornada, a equipa 
poveira recebe a Associa-
ção Académica de Espi-
nho, que soma 2 vitórias 
em 3 jogos realizados.
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ATLÉTICO QUER VER REPOSTA A VERDADE 
DESPORTIVA NO NACIONAL DE CLUBES

O Atlético da Póvoa 
foi do sonho ao pesadelo, 
de uma grande alegria a 
uma profunda revolta na 
Final de Clubes do Cam-
peonato Nacional de Pista 
Coberta. O clube poveiro 
alcançou um grande feito 
com a equipa feminina ao 
obter o sexto lugar na pri-
meira divisão. Uma proe-
za semelhante ia também 
conseguir a formação 
masculina ao conquistar o 
título nacional do segun-
do escalão, mas a desqua-
lificação da estafeta atirou 
os verdinhos para fora do 
pódio e para o quarto lu-
gar final.

A organização alegou 
uma irregularidade no 
calçado de um atleta para 
castigar o Atlético, mas o 
clube sente ter a legisla-
ção do seu lado, já para 
não falar da autorização 
dada pelo juiz, revelou o 
presidente Filipe Novo, 
descontente com a incoe-
rência registada e com a 
injustiça que o clube foi 
alvo.  O dirigente gostava 
de ver a verdade despor-
tiva reposta e tem espe-
rança que este protesto 
provoque mudanças na 
Federação. Filipe Novo la-
mentou que este inciden-
te tenha provocado uma 
sensação agridoce perante 
o resultado protagonizado 
pelas mulheres que se tor-
naram as sextas melhores 
do país, confirmando o 
estatuto de campeãs nor-
tenhas Agora aguarda-se 

o parecer do Conselho de 
Justiça quanto à decisão da 
atribuição do título à equi-
pa masculina.

CLUBE FAZ HISTÓRIA 
NO CAMPEONATO 
DE PORTUGAL

Rubem Miranda sagrou-
-se campeão de Portugal de 
pista coberta ao serviço do 

Atlético da Póvoa. O atleta 
venceu a prova de salto com 
vara na competição reali-
zada em Pombal. Ao regis-
tar a marca de 5,20metros, 
tornou-se no primeiro ele-
mento do clube a ser galar-
doado com o título máximo 
nacional, ultrapassando os 
adversários do Sporting e 
do Benfica.

Outro campeão ao servi-
ço dos verdinhos foi Miguel 
Azevedo na prova de 1500 
metros T20 (adaptado). En-
tre as mulheres o destaque 
recaiu em Cátia Pereira, que 
subiu ao pódio na prova fe-
minina de salto com vara, 
neste caso atingindo a fas-
quia de 3,85 metros, sagran-
do-se vice-campeã de Por-
tugal numa luta com duas 
adversárias do Sporting.

PÓDIOS NO
 CORTA-MATO

O Atlético da Póvoa exi-
biu-se em bom plano em 
provas regionais realizadas 

A União Desportiva de 
Beiriz comemorou este 
mês o 38° aniversário. O 
programa de festivida-
des arrancou no dia 8, 
data oficial da fundação, 
com uma deslocação ao 
Cemitério de Beiriz para 
homenagem aos sócios fa-
lecidos, seguida de hastear 
de bandeiras no Comple-

UD BEIRIZ ASSINALOU 
O 38º ANIVERSÁRIO

xo Desportivo de Beiriz e 
terminando com um mis-
sa na Igreja Paroquial. Nas 
cerimónias participaram o 
vice-presidente da Câmara 
da Póvoa de Varzim, Luís 
Diamantino, e o presidente 
da Junta, Ricardo Silva, cor-
respondendo ao convite do 
atual presidente do clube, 
Cláudio Fonte. O ponto alto 

chegou no dia 11, um sába-
do que ficou marcado pela 
realização de um jantar de 
aniversário, nas instalações 
do Centro Social de Beiriz, 
que reuniu dezenas de pes-
soas e mostrou a vitalida-
de no emblema beirizense, 
sendo o regresso deeste 
evento depois da paragem 
durante a pandemia.

no fim de semana passado. 
No corta mato regional que 
decorreu em Felgueiras, o 
destaque vai para a sénior 
Patrícia Oliveira ao sagrar-
-se campeã absoluta, tendo 
aindo sido obtidos outros 
pódios: Dinis Magalhães 
foi segundo em benjamins 
A, a infantil Ana Moreira 
também foi segunda, a sub-
23 Bárbara Magalhães foi 
terceira e a equipa absolu-
ta feminina foi segunda. O 
Clube Desportivo da Póvoa 
também subiu ao pódio 
nesta competição através de 
Vitória Silva (segunda em 
benjamins B) e das equipas 
femininas de infantis e ve-
teranas. 

No Triatlo Juvenil realiza-
do na Maia a protagonista 
foi Filipa Craveiro ao sa-
grar-se campeã regional na 
prova que engloba o salto 
em comprimento, 60 me-
tros e lançamento de peso. 

AGUÇADOURENSE 
VENCE NO PPA 
EM ARGIVAI

O Grupo Cultural e Re-
creativo Aguçadourense 
foi o vencedor coletivo da 
segunda prova de estrada 
do Plano de Promoção do 

Atletismo da Póvoa de 
Varzim. A freguesia de 
Argivai foi palco de mais 
uma competição bastan-
te emotiva e participada. 
Depois da vitória na Este-
la, o Centro Desportivo e 
Cultural de Navais teve de 
resignar-se com a segunda 
posição num evento que 
reuniu 391 atletas de uma 
dezena de associações. O 
Clube Desportivo da Pó-
voa fechou o pódio entre 
as restantes equipas parti-
cipantes (Atlético, CAPV, 
Belém, Terroso, MAPADI, 
Argivai e Tricanas Povei-
ras).

Os vencedores indi-
viduais foram: Catarina 
Courela e José Silva (Na-
vais) no escalão A, Vitó-
ria Silva (CDP) e Leandro 
Fernandes (Navais) no 
escalão B, Ana Moreira e 
Diogo Lyubera (Atlético) 
no escalão C, Gabriela 
Duarte (Atlético) e Tia-
go Dourado (Navais) no 
escalão D, Beatriz Pires 
(Atlético) e Tiago Costa 
(CDP) no escalão E, Eva 
Costa (Terroso) e José 
Fontes (Aguçadourense) 
no escalão F, Lúcia Rodri-
gues (Navais) e Américo 
Moreira (CDP) no escalão 
G e Ana Neves (CDP) e 
César Vilas-Boas (Navais) 
no escalão H.

A próxima etapa irá 
acontecer já no sábado, 
dia 25 de fevereiro, no Es-
tádio Municipal da Póvoa 
de Varzim, sendo a pri-
meira na vertente de pista.
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NAVAL É PENTA-
-CAMPEÃO 
NACIONAL

O Naval Povoense - 
Casa Favais sagrou-se 
pentacampeão nacional 
de clubes de pesca despor-
tiva em barco fundeado. 
A equipa poveira venceu 
a competição de alto mar 
pelo quinto ano consecu-
tivo e voltou a garantiu o 
acesso direto ao Campeo-
nato do Mundo da espe-
cialidade, que vai decorrer 

entre 13 e 20 de maio em 
Setúbal. O feito histórico 
foi alcançado na derradeira 
prova do campeonato na-
cional, em Peniche, palco 
onde foi feita a festa e a con-
sagração do quinteto cam-
peão. Para esta proezo fo-
ram decisivas as prestações 
de Juan Pato, Pedro Ferrei-
ra, Sílvio Santos, Mário Bar-
radas e Manuel Neves. 

RUI COSTA SOMA PONTOS NA FIGUEIRA 
CLASSIC E NA VOLTA AO ALGARVE

Rui Costa acabou a Vol-
ta ao Algarve em Bicicleta 
no décimo lugar da classi-
ficação geral. O ciclista de 
Aguçadoura alcançou o 16º 
melhor tempo no contra-
-relógio que tudo decidiu 
no passado domingo. O 
corredor da Intermarché 
– Circus – Wanty concluiu 
a ‘Algarvia’ a um minuto e 
seis segundos do camisola 
amarela, tendo sido bas-
tante regular ao longo das 
cinco etapas, com desta-
que para o terceiro posto 
no Alto da Fóia. Rui Costa 
somou mais 45 pontos para 
o ranking da União Ciclista 

Internacional e totaliza ago-
ra 505 pontos, ocupando a 
posição 147. 

Refira-se que o regresso 
do poveiro às estradas na-
cionais tinha sucedido na 
primeira edição da Figueira 
Champions Classic, na qual 
foi quarto classificado, no 
dia 12. O ciclista poveiro era 
um dos favoritos e integrou 
o restrito lote que discutiu 
o sprint final, tendo ficado 
perto de somar mais um 
pódio neste início de tem-
porada e somado 60 pontos 
UCI.

O regresso à competição 
vai agora suceder no pró-

ximo fim de semana com a 
participação em duas clás-
sicas em França, Faun-Ar-
dèche e Faun Drôme, antes 

PORTUGAL 
VOLTA A 
CHAMAR 
POVEIRO

Diogo Brito foi nova-
mente chamado à sele-
ção nacional de basque-
tebol. O poveiro faz parte 
da lista de 13 convocados 
para os últimos dois jo-
gos de pré-qualificação 
para o FIBA EuroBasket 
2025. O jogador que esta 
época alinha nos espa-
nhóis do Força Lleida vai 
estar ao serviço de Portu-
gal nos jogos em Chipre 
(hoje, dia 23) e Bulgária 
(, domingo, dia 26).

de uma incursão dupla em 
Itália no início de março: 
Trofeo Laigueglia e Strade 
Bianche.
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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 
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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

DIVERSOS

MOSTRA DE PINTURA DE JOSÉ ROSINHAS 
PARA APRECIAR NA ORTOPÓVOA ATÉ MAIO

‘Descorrenta’ é o título 
da 28ª exposição da Ga-
leria d’Arte Ortopóvoa, 
situada mesmo ao lado do 
Museu. A mostra de pintu-
ra da autoria do artista José 
Rosinhas, com curadoria 
da responsabilidade de 
Isabel Patim, estará paten-
te ao público durante três 
meses, ou seja pode ser 
apreciada até 19 de maio. 
Os 28 trabalhos em ex-
posição concebem quatro 
narrativas de um mesmo 
volume conceptual que o 
desenho e a pintura redi-
gem. A inauguração de-
correu durante a realização 

do Correntes d’Escritas e 
teve como anfitrião Afonso 

Pinhão Ferreira, presidente 
da Assembleia Municipal 

e responsável pelo espaço, 
merecendo também a visita 

do edil Aires Pereira, entre 
outros ilustres convidados. 
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RÁDIO

No último 13 de feverei-
ro, Dia Mundial da Rádio, 
a Onda Viva viveu uma 
segunda-feira cheia de 
movimento nos estúdios. 
Além de alguns ouvintes, 
por cá passaram, durante 
a manhã e a tarde, deze-
nas de crianças que fre-
quentam as valências do 
Centro Social Monsenhor 
Pires Quesado da Matriz 
e também alguns utentes 
da unidade We Care Saú-
de. Com todos partilha-
mos a nossa experiência 
de trabalho e ainda hou-
ve tempo para um direto 
com o programa Praça da 
Alegria da RTP. O locutor 
Joaquim Senra conversou 
com Joana Teles e Jorge 
Gabriel e destacou a im-
portância social do nosso 
órgão na região.  

DIA MUNDIAL DA RÁDIO VIVIDO COM 
OUVINTES, CRIANÇAS, IDOSOS E RTP

ESTADO CRITICADO EM CONGRESSO 
O campeonato de fu-

tebolA administração da 
Onda Viva esteve presen-
te em Porto de Mós, em 
meados deste mês, no 
15.º Congresso organiza-
do pela Associação Por-
tuguesa de Radiodifusão 
(APR). Aliás, a estação ra-
diofónica poveira foi uma 
das “patrocinadoras” do 
evento que já não aconte-
cia desde 2017.

130 estações debateram 
o estado do setor e, segun-
do um comunicado emiti-
do pela APR para resumir 
o que se passou, o presi-
dente Luís Mendonça ex-

plicou que “o evento serviu 
para mostrar que as rádios 
portuguesas estão unidas e, 
apesar de estarem preocu-
padas com o seu futuro, es-
tão a procurar acompanhar 
a evolução tecnológica”.

O dirigente acrescentou 
que as empresas radiofóni-
cas “estão com muitas difi-
culdades de financiamento” 
e o Estado “não tem acom-
panhado esta preocupação 
das rádios” que anseiam, 
por exemplo, “ter direito a 
tempos de antena em todas 
as eleições (e não apenas nas 
Autárquicas e nos Referen-
dos)”e a receberem “publi-

cidade institucional” estatal.
As rádios querem tam-

bém ser reconhecidas como 
“produtoras de conteúdos”, 
o que lhes daria acesso “a 
uma percentagem da verba 
anual da Lei da Cópia Pri-
vada que, no último ano, 
ultrapassou os 33 milhões 
de euros”. 

No entanto, Sérgio Go-
mes da Silva, em representa-
ção do Ministro da Cultura 
não abordou essas reivindi-
cações, mas, de acordo com 
o mesmo comunicado da 
APR, ressalvou o “impor-
tante papel” das rádios “na 
Cultura e na democracia”.
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DANIEL SÁ FERREIRA
los 

Que tocam o coração da 
alma

Então, nesta jornada da 
vida 

Vou escrevendo meus ver-
sos com amor 

Em homenagem a Afonso 
Reis Cabral 

E a todos os poetas do 
mundo com fervor.”

Tentando enganar e em-
baraçar o meu interlocutor 
pedi-lhe:

Faz-me uma piada como 
Onésimo Teutônio Pereira 
faz no Correntes d’Escritas.

“Vou tentar fazer uma 
piada estilo Onésimo Teu-
tônio Pereira, espero que 
goste:

Sabes por que o livro de 
matemática está sempre 
triste? Porque tem muitos 
problemas para resolver!

Espero que tenha gostado 
da piada e que tenha arran-
cado pelo menos um sorri-
so :)”

Corrigindo, insisti:
E uma piada como Onési-

mo Teotónio Almeida?
“Claro, aqui vai uma ten-

tativa de piada no estilo de 
Onésimo Teotónio Almei-
da: Por que é que o cão não 

OPINIÃO

UMA CONVERSA COM O CHAT GPT 
SOBRE O CORRENTES D’ESCRITAS

A VENEZUELIZAÇÃO DE ANTÓNIO COSTA

pode mandar mensagens? 
Porque ele só tem o latim! 
Espero que tenha gostado 
da piada, e desculpe se não 
fi cou tão engraçada quanto 
as do grande Onésimo Teo-
tónio Almeida.”

De facto, o Chat GPT é 
não só um tipo simpático, 
também é realista. 

PS. Vou dispensar fazer 
todos os elogios que a orga-
nização do Correntes mere-
ce, porque por certo alguém 
os fará melhor do que eu, 
gostava só de fazer alguns 
reparos: 

1. Adorei a participação 
numa das mesas do sota-
que deliciosamente povei-
ro de José Manuel Postiga. 
Com toda a projecção que 
o Correntes tem, talvez já 
fosse tempo de começar a 
incluir mais poveiros nas 
mesas com consagrados, 
que sejam igualmente me-
recedores. 

2. O local onde fi cou este 
ano a livraria pareceu-me 
mal escolhido: no registo 
bunker, demasiado aperta-
do e, por exemplo, impos-
sibilitando a utilização de 
multibanco.

direitos de propriedade pri-
vada podem levar à queda 
de uma sociedade democrá-
tica. Nos primeiros anos de 
seu mandato, Hugo Chávez 
implementou uma série de 
medidas destinadas a re-
distribuir riqueza e poder 
no país. Essas medidas in-
cluíram a nacionalização de 
várias indústrias-chave e a 
implementação de reformas 
agrárias que visavam redu-
zir a concentração de pro-
priedade de terras nas mãos 
de alguns indivíduos ricos.

Na época, muitos ve-
nezuelanos receberam es-
sas reformas como uma 
maneira de abordar as de-
sigualdades econômicas e 
sociais de longa data que 
haviam assolado o país por 
gerações. No entanto, com 
o tempo, fi cou claro que 
essas medidas não eram 
sufi cientes para abordar as 

causas profundas da pobre-
za e da desigualdade no país.

À medida que o governo 
continuou a implementar 
medidas cada vez mais radi-
cais, incluindo a expropria-
ção de propriedade privada 
e a supressão da liberdade 
de expressão, a economia da 
Venezuela começou a ruir. 
Hoje, o país está no meio de 
uma profunda crise econô-
mica, com hiperinfl ação, es-
cassez de bens básicos e po-
breza e fome generalizadas.

O respeito dos direitos 
de propriedade privada é 
fundamental para o desen-
volvimento social e eco-
nômico. Propriedade pri-
vada é um incentivo para 
investimentos, gera riqueza 
e, em última análise, pro-
move a liberdade individual.

A proposta do governo 
português abre a possibili-
dade de o Estado determi-

3. Como foi dito por uma 
interveniente numa das ses-
sões, será de pensar a dis-
ponibilização de tradução 
simultânea para língua ges-
tual, reforçando o carácter 
de evento inclusivo.

4. Da mesma forma, não 
compreendo porque não 
há transmissão simultânea 
das mesas do evento no site, 
ou nas páginas de redes so-
ciais da Câmara Municipal. 
Por certo, muitos que se 
encontram em horário de 
trabalho, mas que pela na-
tureza do ofício podem ir 
escutando o que se vai por 
lá passando, fi cariam agra-
decidos.  

5. Um último aspec-
to, mais delicado, que me 
ocorreu durante uma ses-
são muitíssimo concorrida 
na sala de ensaios: não sei 
até que ponto não será um 
risco de segurança inacei-
tável permitir aquele tipo 
de concentração de pessoas 
naquela sala. Nada correu 
mal e esperemos que nunca 
corra, mas, não sendo um 
assunto sobre o qual possa 
reclamar particular conhe-
cimento, não pude deixar 
de reparar. 

nar arbitrariamente o que é 
considerado uma casa deso-
cupada e partir para o con-
fi sco da mesma em último 
caso. Com esta abordagem 
destruirá um dos principais 
direitos de um Estado de 
Direito democrático e des-
truirá também a economia 
aumentando a insegurança 
jurídica e o obviamente o de-
sestímulo ao investimento.

Em última análise, a pro-
posta do governo português 
é uma ameaça à liberdade 
individual pois os direitos 
de propriedade privada são 
fundamentais para o desen-
volvimento de uma socieda-
de livre e próspera. É nossa 
obrigação lembrar os trági-
cos exemplos do passado, 
olhar para o estado em que 
está a Venezuela e resistir fi r-
memente a todas estas inicia-
tivas neomarxistas do nosso 
Antonio “Bolivar” Costa.

tados foram invariavelmente 
desastrosos. Países como a 
China, a União Soviética, 
o Camboja e Cuba teste-
munharam seus governos 
massacrar milhões de seus 
próprios cidadãos. Tudo 
isso começou com a toma-
da de propriedade privada 
e a anulação dos direitos de 
propriedade. Essas medidas 
são frequentemente justi-
fi cadas com a ideia de que 
são necessárias para alcan-
çar objetivos coletivos, mas 
o resultado fi nal é sempre o 
mesmo: a opressão do povo 
e o declínio econômico.

Para regimes autoritá-
rios, a propriedade é fre-
quentemente vista como 
um obstáculo ao poder do 
Estado e, portanto, deve ser 
controlada pelo governo.

Nos últimos anos, a Ve-
nezuela tem sido um exem-
plo de como os ataques aos 

çamentos de livros, sessões 
de autógrafos, entre outras 
atividades. É, sem dúvida, 
um evento de grande im-
portância para a promoção 
e valorização da literatura 
em língua portuguesa.”

Mmm… Pensando na 
intervenção de Afonso Reis 
Cabral, que o referiu, pedi 
ao Chat GPT:

Faz-me um poema como 
Afonso Reis Cabral. 

“Sobre a vida e sobre o 
amor 

Minha pena escreve em 
tom suave 

Como Afonso Reis Cabral 
E suas palavras tão chave
A vida é uma estrada longa 
Com muitas curvas e des-

vios 
Mas a beleza está nas pai-

sagens 
E nos encontros inespera-

dos
O amor é como um jardim 
Que precisa de carinho e 

atenção 
Cuidado com esmero e zelo 
Para fl orescer com paixão
Afonso Reis Cabral, meu 

mestre 
Ensinou-me a ver o mundo 

de outra forma 
Com seus versos tão singe-

JÚLIO ALVES

António Costa ao anun-
ciar que o direito à habitação 
se deveria sobrepor ao direi-
to à propriedade privada, fe-
z-me pensar que brevemen-
te haverá uma nova lei que 
permitirá ao Estado confi s-
car casas desocupadas para 
depois as arrendar… Fez-me 
também esse anúncio recor-
dar que a história mostra que 
ataques aos direitos de pro-
priedade privada têm sem-
pre graves consequências.

Durante a história, vários 
países viram seus regimes 
governamentais optarem 
por atacar os direitos de pro-
priedade privada. Os resul-

Chat GPT, o que pensas 
sobre o Festival Literário 
Correntes d’Escritas?

“Como uma inteligên-
cia artifi cial, eu não tenho 
sentimentos ou opiniões 
pessoais, mas posso lhe di-
zer que o Festival Literário 
Correntes D’escritas é um 
evento muito importante 
no panorama cultural de 
Portugal e da literatura em 
língua portuguesa.

O festival reúne escri-
tores, editores, críticos li-
terários e leitores em um 
ambiente de diálogo e re-
fl exão sobre a literatura, 
promovendo o intercâmbio 
cultural e a divulgação da 
produção literária em lín-
gua portuguesa. O festival 
também proporciona uma 
oportunidade única para 
descobrir novos autores e 
obras, além de discutir te-
mas relevantes para a litera-
tura e a sociedade.

Além disso, o Correntes 
D’escritas tem uma progra-
mação variada, com deba-
tes, mesas-redondas, lan-
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UMA VEZ MAIS…

LIXO
- O NOSSO E O DOS OUTROS (2)UM PÉ NA TERRA, 

OUTRO NO MAR

OPINIÃO

se não cansaram de pro-
testar – de nada lhes va-
leu, mesmo tendo levado a 
questão (também) a tribu-
nal. É, pois, pertinente ter 
em consideração que, como 
aqui disse em anterior escri-
to, os municípios associa-
dos na RESULIMA sabiam 
muito bem o que estavam 
a fazer – e foi por isso que 
trataram de colocar este 
equipamento o mais longe 
possível dos seus centros 
urbanos, mesmo tendo que 
suportar grandes distâncias 
e os seus consequentes cus-
tos. Estamos, pois, perante 
um ato deliberado de má 
vizinhança, animada pela 
portuguesinha xicoesperti-
ce de colocar o lixo à porta 
do vizinho.

Podemos até ver nisto 
uma forma de agressão 
– de municípios que op-
taram por uma forma ba-
rata de “tratar” resíduos, 
contra um município que, 
pretendendo oferecer às 
suas populações elevados 
padrões de qualidade de 
vida, assume (com os seus 
parceiros), na LIPOR, ou-
tro modelo de tratamento, 
suportando o inerente (e 
bem pesado) custo. 

Querem números? – Eles 
aqui estão: enquanto o 
aterro que a RESULIMA 
implantou em Paradela 
custou 28 milhões de eu-
ros, dos quais 19,8 vindos 
da União Europeia), a nova 
central que a LIPOR vai 
construir custa(rá) 64 mi-
lhões. O que explica a dife-
rença? – o modelo de tra-
tamento que uma e outra 
praticam: o da RESULIMA 

é o que se vê – concreta-
mente, pelos cheiros insu-
portáveis, sentidos à distân-
cia de quilómetros; o nosso 
não incomoda ninguém – 
nem os vizinhos, que aliás 
atrai. (Veja-se a quantidade 
de empreendimentos que se 
construíram à sua volta, em 
Baguim do Monte/Gondo-
mar). 

Querem outro número? 
– Enquanto nós, povei-
ros, pagamos na LIPOR 64 
euros pelo tratamento de 
cada tonelada dos resíduos 
(indiferenciados) que lá en-
tregamos, os municípios da 
RESULIMA estão a pagar 
26,49 euros por tonelada e 
vêm agora, aflitos, protestar 
pelo anunciado aumento 
para 43,82 euros/tonelada 
em 2023 (ano em curso) e 
66,17 euros/tonelada para 
2024, custos que (dizem) 
são insustentáveis e impra-
ticáveis.

E, a finalizar o comuni-
cado em que contestam os 
“novos tarifários pela pres-
tação do serviço de gestão 
[quero sublinhar este ter-
mo: gestão] de resíduos”, fa-
lam na “necessidade de ser 
efetuada uma séria [volto a 
frisar este adjetivo: séria] e 
urgente reflexão sobre a ca-
pacidade de a sociedade su-
portar os crescentes encar-
gos com as exigentes [fixem 
também: exigentes] metas 
ambientais definidas para 
o país”, apelando depois ao 
“aumento da comparticipa-
ção [do Estado] nos investi-
mentos realizados e a reali-
zar [oxalá…] na construção 
da unidade de Paradela da 
RESULIMA…”

São exigentes as metas 
ambientais a que estamos, 
enquanto país, obriga-
dos? – São, mas nós, na 
área da LIPOR, estamos a 
cumprir, até a liderar, de-

signadamente em matéria 
de reciclagem, que é a única 
forma de diminuirmos (ou 
eliminarmos) os tais “in-
diferenciados” cujo trata-
mento nos custa, já, 64 eu-
ros por tonelada. Porque se 
queixa a RESULIMA, que 
ainda só paga, por tonelada, 
26,49 euros? – É porque re-
cicla pouco… 

Em resumo: com este 
equipamento (que foi apre-
sentado como “Unidade de 
Confinamento, Preparação 
e Tratamento” de resíduos, 
mas que é, notoriamente – e 
como se sabia – incapaz de 
produzir os resultados que 
a entidade gestora propa-
gandeia) e com tão baixos 
índices de reciclagem (ou, 
na inversa, com tão eleva-
dos volumes de resíduos a 
depôr em aterro) – o que 
esperaria a RESULIMA? 
Nada muito diferente dis-
to! 

Poderá, agora, “remediar” 
o problema, ao ponto de a 
situação vir a tornar-se acei-
tável? Face à experiência de 
Vila Fria, permito-me du-
vidar. Tenho, no entanto, a 
esperança de que a pressão 
comunitária (e só ela – por-
que a nossa “justiça” já disse 
que não sabe medir odores) 
nos ajudará, sob a ameaça 
de exigir a devolução do 
dinheiro comunitário aqui 
investido. (É por isso, ou 
com medo disso, que os 
municípios falam em pedir 
ao Estado mais dinheiro 
para resolver o problema de 
Paradela).

P.R.

A manifestação contra os 
odores do aterro da RESU-
LIMA, na vizinha fregue-
sia barcelense de Paradela, 
reuniu algumas centenas 
de moradores das 11 fre-
guesias que ali decidiram 
protestar. E, pelos vistos, no 
meio dos populares, mar-
caram igualmente presença 
deputados do PCP e do BE. 
(Aliás, os 2 eurodeputados 
deste partido questionaram 
recentemente a Comissão 
Europeia, que financiou a 
construção do aterro, sobre 
as condições de funciona-
mento do mesmo). Ainda 
no campo partidário, o PS 
de Barcelos (que era poder 
no município aquando da 
construção deste equipa-
mento) reuniu com a RE-
SULIMA e entende (agora 
– resta perguntar porquê 
só agora, e não aquando 
da construção) que os mu-
nicípios (Barcelos e Póvoa 
de Varzim) devem dialogar 
para ultrapassar o proble-
ma.

Aqui é que está a questão: 
o problema é ultrapassá-
vel?; tem solução? É que 
– e valendo-me do edito-
rial do Barcelos Popular, 
semanário que fez excelente 
cobertura da “nossa” ma-
nifestação – esta situação 
não é nova, aliás repete o 
problema (nunca resolvi-
do) do anterior aterro da 
RESULIMA, na freguesia 
de Vila Fria, em Viana do 
Castelo, cujas populações 
(daquela freguesia e vizi-
nhas) suportaram durante 
23 anos (1998 a 2021) os 
maus cheiros que esse ater-
ro libertava. E também lá 
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AS ANEDOTAS
Conversa entre alentejanos:
- Compadre, ouvi dizer que vossemecê foi ao dentista…
- É verdadi… – responde o outro alentejano.
E diz o primeiro:
- E ouvi dizer que você arrancou dois dentes no mesmo dia. Porquê?
Explica o segundo:
- Eram cinquenta euros cada extracção, mas o dentista não tinha troco 
de 100 euros…

Um homem, a voar num balão, dá conta que está perdido. Avista um 
homem no chão, baixa o balão e aproxima-se:
- Pode ajudar-me? Fiquei de encontrar-me com um amigo às duas da 
tarde, já tenho um atraso de mais de meia hora e não sei onde estou…
- Claro que sim! – responde o homem – O senhor está num balão, a uns 
20 metros de altura, algures entre as latitudes de 40 e 43 graus Norte e 
as longitudes de 7 e 9 graus Oeste.
- É consultor, não é? – perguntou o primeiro homem.
Responde o segundo:
- Sou sim senhor! Como foi que adivinhou?
Explica o primeiro:
- Muito fácil: deu-me uma informação tecnicamente correcta, mas 
inútil na prática. Continuo perdido e vou chegar tarde ao encontro 
porque não sei o que fazer com a sua informação…
Diz prontamente o segundo homem:
- Ah! Então o senhor é politico socialista!
- Sou! Como descobriu? – pergunta intrigado o politico.
Explica o consultor:
- Muito fácil: O senhor não sabe onde está, nem para onde ir, assumiu 
um compromisso que não pode cumprir e está à espera que alguém lhe 
resolva o problema. Com efeito, está exactamente na mesma situação 
em que estava antes de me encontrar. Só que agora, por uma estranha 
razão, a culpa é minha…

Numa consulta, a mulher queixa-se do marido:
- Ó doutor, não aguento mais e preciso muito da sua ajuda! O meu 
marido está mesmo maluco, lá em casa é uma confusão. Ele tem lá 
dentro mais de quarenta cães e o mau cheiro é insuportável com as 
janelas fechadas…
Interrompe o médico:
- Janelas fechadas? Mas porque é que não abre as janelas?
Diz a mulher:
- O quê? Nem pensar em abrir as janelas! Se eu � zer isso os 240 pombos 
da minha criação fogem todos…
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23 fevereiro, quinta

‘Quaresma e Semana 
Santa: Património no 
norte de Portugal e da 
Galiza’, conferência, no 
Museu da Póvoa, às 21h

‘Broker - Intermediá-
rios’, filme da sessão 
Octopus, às 21h45, no 
Cine-Teatro Garrett

‘Villa Sessions - Vila do 
Conde Blues Festival’, 
espetáculos até dia 26, 
às 21h30, no Teatro 
Municipal

O Chefe de Estado-Maior-
-General das Forças Arma-
das  esteve ontem na Póvoa 
de Varzim para participar 
no último ato oficial nessas 
funções no nosso país. O 
Almirante Silva Ribeiro co-
meçou a manhã no Museu 
Municipal, onde fez a Doa-

ALMIRANTE SILVA RIBEIRO 
VOLTOU À PÓVOA DE VARZIM

25 fevereiro, sábado

‘Porta Aberta’, visita 
guiada aos Paços do 
Concelho de V.Conde, 
orientada por Eliana Mi-
randa Sousa, às 10h30

‘Sardinha, o sem fim 
da pesca do cerco’, 
lançamento do livro de 
Hélder Luís, no Diana-
-Bar, às 21h

‘EMPV visita … Aver-o-
-Mar’, concerto, Igreja 
Paroquial Nossa Senho-
ra das Neves, às 21h30

‘500 Anos da Fundação 
do Convento de Nossa 
Senhora da Encarnação’, 
apresentação de livro, 
no Centro de Memória 
de V. Conde, às 15h

26 fevereiro, domingo

‘Os jovens amantes’, fil-
me, no Teatro Municipal 
de V.Conde, às 16h e 21h

ção de Farda de CEMGFA 
ao Município. À tarde, no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, foi interveniente 
na Roundtable “Nato e as ci-
dades costeiras: O papel na 
coesão transatlântica”, que 
também teve a participação 
do edil Aires Pereira, do 

Ontem, dia 22 de feve-
reiro, passaram 100 anos 
do nascimento de Albino 
Aroso. A data foi assina-
lada pela Câmara  de Vila 
do Conde e pela União de 
Freguesias de Malta e Ca-
nidelo com uma homena-
gem ao médico e político 
considerado como o “pai 
do planeamento familiar” 
em Portugal.  

Albino Aroso Ramos 
nasceu em Canidelo e teve 
uma vida cheia: foi Secre-
tário de Estado por duas 
vezes, responsável pela 
produção da principal le-
gislação que contribuiu 

MÉDICO ALBINO AROSO FOI
HOMENAGEADO NA TERRA NATAL

para reduzir drasticamente 
os índices de mortalidade 
materno-infantil em Portu-
gal, foi um dos fundadores 
da Associação Portuguesa 
para o Planeamento Fami-
liar e presidente da Socie-
dade Portuguesa de Obs-
tetrícia e Ginecologia. O 
programa evocativo en-
globou uma eucaristia, ro-
magem ao cemitério e des-
cerramento de uma placa 
alusiva na casa onde nasceu, 
na Rua de Caracoi, em Ca-
nidelo. 

Até final do ano irão de-
correr mais iniciativas para 
comemorar o centenário 

24 fevereiro, sexta

‘Sexta às 7’, concerto 
com Isabel Calado, no 
Centro de Juventude de 
V.Conde, às 19h

‘Natureza’, exposição 
de pintura de Mário 
Pires de Lima, no Diana-
-Bar até 24 de março 

‘Venha conversar 
connosco’, com Luís 
Portela, na Filantrópica, 
às 21h30

de um vilacondense consi-
derado “o primeiro médi-
co ginecologista português 

Coordenador do Interna-
tional Studies Programme 
da Universidade Católica 
do Porto, Azeredo Lopes, e 
do Presidente da Associação 
da Juventude Portuguesa 
do Atlântico (AJPA/YATA 
PORTUGAL), Manuel Ma-
tos dos Santos. 

a lutar pelos direitos das 
mulheres em geral e pelo 
direito à contraceção”.

Em Esposende ontem foi 
dia de apresentação da 24.ª 
edição da iniciativa “Março 
com Sabores do Mar”. 

O Salão Nobre dos Paços 
do Concelho foi palco da 
divulgação dos principais 
pormenores sobre o evento. 
Este é promovido pela Câ-
mara, presidida por Benja-
mim Pereira, em parceria 
com dezenas de unidades 
do setor da restauração e 
outros agentes económicos 
do concelho. 

O projeto volta a avançar 

MARÇO VAI SER DELICIOSO EM ESPOSENDE
com o duplo objetivo de 
combater a sazonalidade 
e de promover a gastrono-
mia atlântica e os produtos 
locais, decorrendo ao longo 
do próximo mês de março, 
agregando simultaneamen-
te um conjunto alargado 
de atividades de âmbito 
educacional, cultural e am-
biental. 

14 restaurantes  candida-
tam-se ao concurso gastro-
nómico que tem como lema 
‘Há um Mar(ço) de sempre 
que chama por ti...”..


