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EDITORIAL

Caros leitores,  

Ontem foi o Dia In-
ternacional da Mulher! 
Será que é mesmo pre-
ciso um dia da mulher 
para que ela seja glori-
ficada?!... A nossa mãe 
é a divindade que nos 
concebeu e nos deu o 
ser, não precisava de 
um só dia, pois todos 
os dias devem ser o dia 
da mulher e de todas 
as mães. Mãe é aque-
le ser indefeso que não 
precisa que seja procla-
mada a igualdade para 
ser amada. Vamos por 
isso proclamar todos os 
dias, o dia da Mãe.

A nossa Rádio, o nos-

so Notícias, não podia 
esquecer este dia, que 
quiseram que fosse um só 
dia. No tempo da minha 
avó as mulheres apren-
diam francês e a tocar 
piano, rer filhos e cuidar 
deles. No tempo da mi-
nha mãe, ela orgulhava-
-se de cuidar dos filhos 
e poder lavar os pés ao 
meu pai, quem diria!... E 
hoje, hoje, todos sabemos 
o que temos porque é o 
nosso tempo. 

Como não podia deixar 
de ser o Noticias, debru-
ça-se sobre a atualidade, 
local e regional. Gosta-
mos de noticiar sempre 

boas notícias!...
Entretanto, o nosso 

pedido aos assinantes 
para que liquidem as 
suas assinaturas está a 
ter resultados, pelo que 
vamos ainda esperar 
que façam a liquidação 
para o PT50 0045 1460 
4029 5375 0710 7  - Cai-
xa Agricola. Por isso 
ainda todos receberão 
este Noticias.

Despeço-me, até ao 
próximo número!

O diretor, 

José Gomes Alves  
(radioondaviva@sapo.pt)

NESTA EDIÇÃO

TAÇA DE FUTSAL JOGA-SE NA PÓVOA

POVEIROS AJUDAM PORTUGAL

PÁGINA 22

PÁGINA 25

SURPRESA COM LICENÇA DADA AO ATERRO
PÁGINA 3

PÓVOA ADERE A NOVA ENTIDADE
PÁGINA 4

MAIS FAMÍLIAS EM DIFICULDADE
PÁGINA 5

LANÇADO LIVRO SOBRE PESCA DO CERCO
PÁGINA 6

BOMBEIROS VÃO TER NOVOS MEIOS
PÁGINA 7

MINISTRA VISITOU CONSERVEIRA
PÁGINA 8

PLANTADAS CENTENAS DE ÁRVORES
PÁGINA 9

CARRO DE PSP INCENDIADO
PÁGINA 10

VARZIM JOGA FUTURO EM PAREDES
PÁGINA 19

FUTEBOL INTER-FREGUESIAS
PÁGINAS 20 E  21

PARCERIA AF PORTO E CÂMARA V.CONDE
PÁGINA 14

V.CONDE E ESPOSENDE NO EIXO ATLÂNTICO
PÁGINA 11

BARCELOS APROVA ACORDO DA ÁGUA
PÁGINA 12

TROFA DEDICOU FEIRA À AGRICULTURA
PÁGINA 13

ESTATUTO EDITORIAL
1. O Notícias Onda Viva é uma publi cação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.

2. O Notícias Onda Viva  dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do con celho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das popula ções onde se insere.

3. O Notícias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.

4. O Notícias Onda Viva tem como ob jetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e plu ralista.

5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deonto lógicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.

PASSATEMPOS

ÚLTIMA HORA

PÁGINAS 30 E 31

PÁGINA 32

OPINIÃO
PÁGINAS 28 E 29



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 9 MARÇO 2023 | 3

EM FOCO

O presidente da Câma-
ra da Póvoa de Varzim 
criticou a Comissão de 
Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Nor-
te pela decisão em relação 
ao aterro de Paradela: “É 
um dia negro para o am-
biente em Portugal ter-se 
licenciado uma instalação 
que não está a funcionar 
em condições e que causa 
um objetivo prejuízo para 
as populações envolven-
tes. Acho lamentável que 
CCDR-N tenha emitido 
a licença definitiva. Ire-
mos continuar a lutar nas 
instâncias judiciais”, disse 
Aires Pereira na passada 
sexta-feira.

Recorde-se que a au-
tarquia já fez entrar na 
Justiça, no passado dia 
27 de janeiro, uma provi-
dência cautelar para tra-
var o funcionamento do 
equipamento, tendo o edil 
considerado que, até haver 
uma decisão, a CCDR-N 
não deveria emitir a licen-
ça: “Com uma providência 
cautelar a decorrer, com as 
questões que ainda foram 
resolvidas, e com o protes-
to das populações devido 
ao cheio nauseabundo que 
a instalação continua a 
produzir, não percebo em 
que condições foi emiti-
da a licença”, acrescentou. 
Aires Pereira considerou 
que “o Estado Português 
e a CCDR-N, como seu 
representante, não estão a 
cumprir a missão” e pro-
meteu aumentar as ações 
de contestação: “Perante 
este cenário, é ainda mais 
importante talvez avançar 
com outro nível de parti-
cipações, já de um outro 
foro, porque alguma coisa 
de estranho se passa neste 
processo”, afirmou no pas-
sado dia 3.

Antes, no final da últi-
ma reunião do executivo, 
Aires Pereira confirmara 
que os prazos para a Resu-
lima responder ao tribunal 
já terminaram e esperava a 
todo o momento a decisão 

“LAMENTÁVEL DECISÃO E DIA NEGRO 
PARA O AMBIENTE”, DIZ AIRES PEREIRA 
SOBRE LICENÇA ATRIBUÍDA AO ATERRO

do juiz, admitindo que a 
complexidade do processo 
esteja a provocar um atraso 
num caso que gera ansieda-
de. Esta demora foi também 
comentada pela oposição, 
com o vereador socialista 
João Trocado a desejar que 
a decisão seja rapidamen-
te divulgada e reiterado a 
opinião de que o recurso ao 
tribunal deveria ter surgido 
mais cedo.

MAIS UM PROTESTO, 
AGORA NA CCDR-N

No fim da passada sema-
na também decorreu mais 
uma ação de protesto. Re-
presentantes da Câmara da 
Póvoa de Varzim, entre eles 
os vereadores Luís Ramos e 
Sílvia Gomes da Costa, os 
líderes das Juntas de Rates, 
Laundos, Estela, Aguçadou-
ra e Navais e muitos mo-
radores dessas freguesias 
afetadas concentraram-se 
junto às instalações da CC-
DR-N. Protestando contra 
os odores e entoando pala-
vras de ordem como “A ‘Re-

sulixo’ fede!”, “Queremos ar 
limpo!”, ou “Queremos res-
pirar!”, os responsáveis exi-
giram que a entidade faça 
uso dos instrumentos que 
tem ao dispor para resolver 
os impactos dos odores so-
bre a população.

Após uma reunião entre 
as partes, a CCDR-N re-
conheceu a existência de 
problemas no aterro e que 
são necessárias alterações, 
tendo sido assegurado que 
irá haver uma fiscalização 
muito mais apertada ao 
funcionamento do aterro e 
à implementação das várias 
medidas corretivas já iden-
tificadas e que terão de ser 
concretizadas durante este 
ano, revelou o autarca ra-
tense Paulo João Silva. Em 
declarações à imprensa, a 
vice-presidente da CCDR-
-N, Célia Ramos, estimou 
que o problema dos odo-
res causados pelo aterro da 
Resulima, fique resolvido 
ainda em 2023: “Não tenho 
neste momento o prazo na 
cabeça, mas eu diria que até 
ao fim do ano a questão fica 

resolvida”. Até abril terão de 
ser apresentadas soluções e 
depois há mais 3 meses para 
serem apresentados os pro-
jetos das alterações.

INTERVENÇÕES 
NAS ASSEMBLEIAS

Primeiro foi na Póvoa, 
depois em Barcelos e em 
Esposende. O presidente 
da Junta de Laundos foi às 
assembleias municipais des-
ses dois concelhos repetir os 
alertas e os apelos para aca-
bar com os maus cheios que 
prejudicam as populações 
vizinhas do aterro em Para-
dela. Félix Marques apelou 
à união em torno de um 

problema comum às fre-
guesias barcelenses e es-
posendenses, pedindo aos 
autarcas vizinhos para agi-
rem em nome do bem-es-
tar social e ambiental. Em 
ambos os casos solicitou 
aos presidentes da Câmara 
para intercederem junto 
do conselho de adminis-
tração da Resulima para 
que o problema possa ser 
resolvido, nomeadamente 
através de um novo inves-
timento que o viabilize. 

SOLIDARIEDADE 
DE ESPOSENDE

No programa Grande 
Entrevista da Rádio Onda 
Viva, o presidente da Câ-
mara de Esposende tam-
bém falou sobre o aterro 
da Resulima. A entidade 
trata os resíduos do mu-
nicípio gerido por Benja-
mim Pereira e, segundo 
edil, a licença definitiva 
que recebeu surgiu com 
a “anotação” de que tem 
dois meses para apresen-
tar soluções técnicas para 
resolver o problema dos 
odores. Para ontem, dia 8, 
a gestora do espaço tinha 
agendado uma reunião 
para transmitir aos pre-
sidentes de junta da zona 
envolvente o que pretende 
fazer, com base nos con-
selhos da Universidade 
de Aveiro. O autarca reco-
nhece o eventual prejuízo 
para as populações com 
uma situação que tem de 
ser minorada o quanto 
antes. Sobre o possível 
encerramento, como no 
limite chega a ser pedido, 
Benjamim Pereira recorda 
que ali foi concretizado 
um investimento superior 
a 30 milhões de euros e, 
por isso, tal é “praticamen-
te impossível”. Todavia, se 
for chamado na Resulima 
a contribuir para um in-
vestimento em Paradela 
para eliminar os maus 
odores, o município de Es-
posende vai dar o seu voto 
favorável, garantiu o edil.
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A Póvoa de Varzim ade-
riu à Rede de Cidades e 
Vilas que Caminham de 
Portugal. Esta resulta de 
uma parceria entre o Ins-
tituto de Cidades e Vilas 
com Mobilidade e a Red 
de Ciudades que Caminan 
de Espanha. A decisão foi 
aprovada pelo executivo 
e o edil Aires Pereira es-
pera que traga mais-va-
lias ao concelho. “A rede 
preconiza a utilização da 
rua como espaço de so-
ciabilidades, recuperando 
o valor da vizinhança, a 
possibilidade de definir o 
regresso ao caminho das 
escolas, a proximidade de 
usos, funções e espaços 
coletivos nos entornos das 
zonas habitacionais, tendo 
no andar a pé a dimensão 
essencial da transforma-
ção urbana dos lugares no 
sentido da melhoria subs-
tancial da qualidade de 
vida e da saúde”.

O vereador socialista 
João Trocado espera que a 
Póvoa de Varzim aprenda 
com os bons exemplos de 
outros municípios ade-
rentes e não colocou ob-
jeções à adesão desde que 
esta não sirva apenas para 
hastear uma bandeira. O 
eleito do PS deseja que a 

autarquia faça mais pela 
mobilidade no concelho, 
um aspeto que considera 
estagnado, apesar de algu-
mas boas exceções como 
os passadiços, dando como 
exemplo a falta de passeios 
em ruas de freguesias.

Aires Pereira não con-
cordou com essa crítica da 
oposição e lembrou as con-
clusões do Plano de Mobi-
lidade Urbana Sustentável 
recentemente terminado. 
O presidente da Câmara 
admitiu que ainda há mui-
to por fazer num projeto 
em “permanente mudança 
e construção” que ajude a 
reverter a tendência das 
cidades “modeladas para o 
uso do automóvel”. Preci-
samente por isso, nos últi-
mos anos, a Póvoa de Var-

APROVADA ADESÃO A NOVA ENTIDADE
destacou o autarca povei-
ro, acrescentando que “a 
oferta de mais e melhores 
transportes, a horas que 
servem as pessoas, terá 
um grande impacto na 
forma como interligamos 
o nosso território”.

Nesta zona o vencedor 
do concurso lançado pela 
Área Metropolitana do 
Porto foi o agrupamento 
Auto Viação do Minho/
Transdev/Litoral Norte. 
Este tem sido um setor 
afetado nos últimos tem-
pos por várias greves de 
motoristas na região e até 
pela falta de mão de obra 
especializada, algo que 
preocupa Aires Pereira, 
que mesmo assim confia 
que as empresas irá en-
contrar uma estratégia 
para superar os constran-
gimentos.

zim “está a fazer o percurso 
inverso ao implementar 
meios suaves na zona urba-
na, ao fazer a ligação entre 
o percurso do mar, desde 
a zona de Aguçadoura até 
Navais e ainda ao dar conti-
nuidade deste passadiço até 
Laundos”. 

Aires Pereira reiterou 
também que continua des-
favorável a outro uso da 
antiga linha de comboio até 
Famalicão que não seja o 
pedonal e o ciclável. 

CIRCULAÇÃO 
COM TRANSPORTES 
PÚBLICOS TERÁ 
NOVIDADES NO 
SEGUNDO SEMESTRE

Aires Pereira acredita que 
em meados deste ano já es-

tará no terreno o novo con-
trato dos transportes públi-
cos para a Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde. A área do 
lote Norte Poente estará em 
funcionamento, previsivel-
mente a partir do segundo 
semestre, criando uma nova 
organização da circulação 
no concelho, nomeada-
mente com as freguesias, 

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 9 MARÇO 2023 | 5
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ENTIDADES RECEBERAM DINHEIRO E ALERTA
A Câmara da Póvoa de 

Varzim promoveu na passa-
da semana uma sessão con-
junta para a assinatura dos 
contratos-programa com 
dezenas de entidades locais 
nas áreas desportiva, cultu-
ral e social. 

No total foram atribuídos 
mais de 2,3 milhões de eu-
ros a clubes e associações 
que lidam com milhares 
de pessoas diariamente. A 
verba já tinha sido aprova-
da em reunião de executivo 
e foi agora confirmada no 
evento realizado nos Paços 
do Concelho.

Os presidentes das várias 
entidades apoiadas escu-
taram o presidente Aires 
Pereira justificar o avul-
tado investimento com o 
relevante papel que desem-
penham na sociedade po-

À semelhança do resto 
do país, também na Póvoa 
de Varzim estão a aumen-
tar as dificuldades de al-
gumas famílias em pagar 
as contas ao final do mês e 
fazer face aos aumentos do 
custo de vida. O edil Aires 
Pereira admitiu no final da 

AUTARQUIA NOTA MAIS FAMÍLIAS COM DIFICULDADES
última reunião do executi-
vo que os serviços de ação 
social da autarquia estão a 
notar uma maior procura 
de apoio no pagamento da 
renda e do Fundo Local 
de Emergência Social para 
pagar medicamentos, água 
ou eletricidade, por exem-

plo. Aires Pereira mostra 
preocupação com o atual 
cenário e teme que a situa-
ção possa piorar nos próxi-
mos meses, sobretudo com 
o agravar dos custos com os 
empréstimos à habitação. 
Para tentar acudir aos casos 
que vão surgindo e que ain-

da são do desconhecimento 
da Câmara, o autarca povei-
ro pediu já a colaboração 
das associações do conce-
lho que lidam mais de perto 
com as pessoas. Aires Perei-
ra fez questão de destacar 
que a prioridade será ajudar 
quem está em dificuldades.

veira. O edil aproveitou o 
momento para alertar que, 
além deste apoio monetá-

rio, será importante que 
quem quiser modernizar 
as respetivas instalações ou 

criar novos espaços, deve 
aproveitar este ano para fi-
nalizar os projetos a tempo 

de serem candidatados com 
sucesso aos fundos comuni-
tários disponíveis.

Pub



6 | 9 MARÇO 2023 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

SOCIEDADE

LANÇADO LIVRO SOBRE A PESCA DA SARDINHA 
O livro “Sardinha - o 

sem fim da pesca do cer-
co” já está disponível para 
venda ao público através 
do site da Bluebook, que 
detém a distribuição da 
obra da autoria do povei-
ro Hélder Luís. O livro de 
322 páginas custa 35 euros 
e pode ser encomendado 
via online à empresa por-
tuense enquanto não está 
à venda em lojas físicas.

Recorde-se que “Sardi-
nha - o sem fim da pesca 
do cerco” foi apresentado 
recentemente no Diana-
-Bar, em concreto no dia 
25 de fevereiro, sendo um 

LEMBRADA TRAGÉDIA PISCATÓRIA DE 1892
A 27 de fevereiro de 

1892 ocorreu a grande 
tragédia marítima que 
enlutou a comunidade po-
veira (perderam a vida 70 
pescadores que deixaram 
50 viúvas e 121 órfãos) 
e da Afurada (perece-
ram 35 homens do mar). 
A tragédia foi lembrada 
numa cerimónia simbóli-
ca, organizada pelo Cen-
tro Ocupacional da Lapa, 
que contou com vários 
momentos comoventes: a 
recriação do luto, a atua-
ção do Coro Capela Mar-
ta, a declamação de um 
poema de António Nobre 
por Aurelino Costa e a 
pintura em tempo real de 

um quadro alusivo à tragé-
dia por Marcelino Benta.  
A Igreja da Lapa tornou-se 
pequena para a quantidade 
de poveiros que, com sen-
timento de pesar e muita 
emoção, quiseram prestar 
homenagem às vítimas. Foi 
por causa dessa catástrofe 
que a rainha D. Amélia or-
denou a criação do Instituto 
de Socorros a Náufragos, os 
barcos passaram a ser regis-
tados e houve a reativação 
de faróis. Esta data – e os 
dias de luto e miséria que se 
sucederam à morte de mais 
de 100 pescadores no mar 
– continua a ser um marco 
doloroso na história da co-
munidade piscatória local. 

documento único e por isso 
importante sobre a ativida-
de piscatória nas comunida-
des da Póvoa de Varzim e de 
Vila do Conde. A obra apre-
senta relevantes pormeno-
res sobre a pesca da sardi-
nha e é apoiada em dezenas 
de fotografias, textos, info-
grafias e ilustrações, tendo 
recebido o apoio científico 
de Diana Feijó (IPMA).

O vice-presidente Luís 
Diamantino esteve presen-
te no lançamento do livro, 
sendo um dos autores do 
prefácio na companhia de 
Álvaro Garrido. De resto, 
o livro tem edição e apoio 

institucional da Câma-
ra Municipal da Póvoa de 
Varzim, tendo sido im-
presso na NORPRINT do 
poveiro Lopes de Castro.

“Sardinha - o sem fim 
da pesca do cerco” foi con-
cebido ao longo de quatro 
anos graças à dedicação 
de Hélder Luís, reunindo 
a colaboração de dezenas 
de pescadores, mestres e 
armadores. O autor per-
correu a costa portuguesa 
a bordo de várias embarca-
ções, a partir de quase todos 
os portos do país, acom-
panhando a vida no mar 
de muitas tripulações.

Pub
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O comandante dos 
Bombeiros Voluntários 
da Póvoa de Varzim reve-
lou na Rádio Onda Viva 
que, no passado mês, foi 
possível iniciar a forma-
ção de mais 35 elementos. 
Trata-se de um número 
bastante elevado e que não 
tem sido nada comum na 
corporação poveira nem 
noutros locais nos últi-
mos anos. Joaquim Mo-
reira destacou o interesse 
que a escola de bombeiros 
está a gerar também em 
imigrantes, sobretudo de 
nacionalidade brasileira. 
A formação vai durar um 
mês e vai qualificar novos 

elementos para entrar em 
funções, mas entretanto fi-
cará concluída outra para 
nove novos bombeiros.  

Entretanto, a associação 
humanitária referiu no pla-
no de ação para este ano a 
necessidade de reforçar os 
meios de socorro da insti-
tuição. Por exemplo, estão 
a fazer falta dois veículos de 
combate a incêndios urba-
nos (um é um auto-tanque) 
e também é precisa uma 
ambulância, além de três 
viaturas de transporte de 
doentes. 

São anseios que também 
foram partilhados pelo co-
mandante no programa 

BOMBEIROS VÃO CRESCER EM MEIOS E ELEMENTOS

Vai ser criada a Unidade 
Local de Saúde da Póvoa 
de Varzim / Vila do Conde, 
adiantou Fátima Fonseca, 
responsável pelos cuida-
dos de saúde primários 
na Direção Executiva do 

SAÚDE NA PÓVOA / V. CONDE VAI TER NOVO MODELO DE GESTÃO
SNS – Serviço Nacional de 
Saúde. Trata-se de um mo-
delo de gestão que tem um 
conselho de administração 
que lidera uma estrutura, 
com autonomia financeira, 
onde estão agregados servi-

O Trofa Saúde Hospital 
Central foi palco no pas-
sado sábado do I Congres-
so da Obesidade, a doença 
considerada como a “gran-
de pandemia do século” 
pelo seu carácter perma-
nente, sobretudo nas socie-
dades ocidentais. 

O auditório da unidade 
situada em Touguinhó, Vila 

HOSPITAL TROFA SAÚDE ORGANIZOU UM
CONGRESSO SOBRE OBESIDADE EM TOUGUINHÓ

Grande Entrevista. Foi lá 
que Joaquim Moreira disse 
que está para breve a che-
gada de um novo VUCI, 
Veículo Urbano para Com-
bate a Incêndios, que nes-
te momento só falta estar 
devidamente apetrechado 
com meios técnicos. De 
igual forma, também está 
em marcha a aquisição de 
um meio para a emergência 
pré-hospitalar, aumentando 
a resposta a este tipo de ser-
viço. A previsão é que este 
ano sejam transportados 28 
mil doentes, daí a necessi-
dade de novas viaturas para 
colmatar o desgaste elevado 
das existentes. 

do Conde, que nasceu como 
Hospital Senhor do Bonfim, 
encheu-se com profissio-
nais de saúde que, durante 
várias horas, ouviram as in-
tervenções de duas dezenas 
de especialistas. 

Cerca de 400 interessados 
inscreveram-se no evento 
que decorreu no Dia Mun-
dial da Obesidade e apon-

tou caminhos para tratar a 
doença. 

Gil Faria, responsável 
pela cirurgia da obesida-
de no grupo Trofa Saúde, 
entidade organizadora, fez 
um balanço positivo do 
congresso e defendeu que a 
última solução para resolver 
o problema deve ser a inter-
venção cirúrgica.  

O problema é que os in-
vestimentos são elevados e 
têm de ser feitos com pon-
deração porque há outros 
materiais que também são 

precisos, nomeadamente 
equipamentos individuais 
como capacetes, botas, fa-
tos e aparelhos respirató-
rios.

ços hospitalares, centros de 
saúde (USF incluídas) e cui-
dados continuados. À ima-
gem do que já acontece em 
Matosinhos, por exemplo.

Além da ULS Póvoa / V. 
Conde vai surgir uma tam-

bém para a região do Mé-
dio Ave (com epicentro no 
hospital de Vila Nova de Fa-
malicão) e outra em Braga. 
A ideia, referiu a gestora à 
Agência Lusa, é que os ser-
viços possam ser organiza-

dos “ de forma diferente, 
integrada e centralizada 
no utente e no seu percur-
so” , evitando por exemplo 
a repetição de atos clínicos 
e “maximizando o acesso e 
a eficiência do SNS”.
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FREGUESIAS

A Fábrica de Conser-
vas ‘A Poveira’ recebeu a 
Ministra da Agricultura 
e da Alimentação, Maria 
do Céu Antunes. A gover-
nante fez-se acompanhar 
da Secretária de Estado 
das Pescas, Teresa Coelho, 
e do presidente da Câma-
ra Municipal da Póvoa de 
Varzim, Aires Pereira.

A comitiva visitou a em-
presa situada na Zona In-
dustrial de Laundos, que 
é uma das principais em-
pregadoras e divulgadoras 
do concelho, apresentando 
um crescimento susten-
tado nos últimos anos. ‘A 
Poveira’ tornou-se mesmo 
na primeira conserveira 
portuguesa a conseguir 

posicionar-se no mercado 
por forma a ultrapassar, 
ainda este ano, os 100 mi-
lhões de euros de faturação. 
O administrador António 
Cunha mostrou aos visitan-
tes o trabalho diariamente 

MINISTRA VISITOU ‘A POVEIRA’ EM LAUNDOS

A Escola Básica de Agro 
Velho foi palco do arran-
que de uma iniciativa que 
pretende levar o Póvoa 
Andebol e a modalidade 
a várias escolas poveiras. 
Cerca de meia centena de 
alunos conviveram com 
dois atletas da equipa A 
que milita no escalão prin-
cipal. Depois de algumas 
explicações e respostas às 
curiosidades dos mais jo-
vens, a ação passou para 
o exterior para jogar o 
desporto que está a ser ex-
plorado neste período na-
quele estabelecimento de 
ensino situado na vila de 
Aver-o-Mar. Captar novos 
talentos para os escalões de 
formação é um dos propó-
sitos da iniciativa.

PÓVOA ANDEBOL FOI 
À ESCOLA DE AVER-O-MAR

realizado e a ampliação 
das atuais instalações, ten-
do expressado os agrade-
cimentos ao apoio e dispo-
nibilidade constantes por 
parte da autarquia.

Aproveitando a passa-

gem pela Póvoa de Varzim, 
a ministra garantiu que está 
a acompanhar “com muita 
sensibilidade” as preocupa-
ções dos pescadores sobre 
a criação cinco de áreas 
para parques eólicos no 
mar nacional. Recorde-se 
que as associações de pesca 
rejeitam a implementação 
destes projetos de energia 
renovável fl utuante, entre 
Viana do Castelo e Sines, 
queixando-se de não terem 
sido ouvidas e de verem 
comprometida a atividade 
das embarcações. Em breve 
haverá uma reunião com 
representantes do setor para 
abordar o tema que está em 
consulta pública até 10 de 
março.

Entretanto, Maria do 
Céu Antunes mostrou-se 
também “confi ante” de que 
a quota de pesca de sardi-
nha, para Portugal, este 
ano, seja superior a 30 mil 
toneladas, superando os 
valores de 2022, sendo a 
decisão fi nal, da União Eu-
ropeia, conhecida em abril. 
Refi ra-se ainda que nesta 
altura está em fase de con-
clusão o processo de cer-
tifi cação MSC que irá, em 
breve, valorizar ainda mais 
a sardinha, tal como está 
iminente um acordo entre 
os pescadores do cerco e as 
conserveiras para que um 
terço das capturas sejam 
canalizadas para a indús-
tria transformadora.

Por estes dias a Junta da 
União de Freguesias da Pó-
voa de Varzim, Beiriz e Ar-
givai está a colocar em ação 
a atividade de março da Es-
cola das Tradições Poveiras. 

O tema deste mês é a 
‘Lancha Poveira’, apresen-
tando, com recurso a um 
kit de construção em papel, 
um modelo do barco tradi-
cional. 

LANCHA POVEIRA EM CONSTRUÇÃO NAS ESCOLAS
A iniciativa já passou, 

por exemplo, pelas escolas 
de Beiriz e do Desterro, na 
cidade, onde o presidente 
da Junta, Ricardo Silva, fez 
questão de participar. Todos 
os alunos do primeiro ciclo 
do ensino básico das três 
freguesias vão ter a opor-
tunidade de construir uma 
réplica deste importante 
ícone poveiro.
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A vila de S. Pedro de Ra-
tes, em concreto uma zona 
próxima ao Parque Verde, 
foi palco, no passado sá-
bado, de uma grande ação 
de plantação de árvores. A 
iniciativa foi promovida 
no âmbito do ‘FUTURO 
– projeto das 100 mil ár-
vores’ do Centro Regional 
de Excelência em Educa-
ção para o Desenvolvi-
mento Sustentável da Área 
Metropolitana do Porto 
(CRE.Porto), que forneceu 
a matéria-prima.

O objetivo foi recon-
verter uma área privada 
e onde predominava o 
eucalipto, com cerca de 1 
hectare, num bosque na-
tivo, através da plantação 
de mais de oito centenas 
de árvores/arbustivas car-
valho-alvarinho, medro-
nheiro, amieiro, bétula, 
aveleira, gilbardeira, entre 
outras espécies nativas 
características dos habita-
ts florestais e de linhas de 
água.

O ambientalista Pedro 
Macedo, cuja família é 
dona do terreno e irá agora 
zelar pelo espaço, destacou 
que esta iniciativa também 
se insere num novo proje-
to que está a surgir, intitu-
lado ‘Póvoa em Transição’, 
que prepara o concelho 
para um futuro mais sus-

tentável.
Esta intervenção em 

Rates, que contou com o 
apoio da Câmara da Póvoa 
de Varzim, foi considerada 
essencial para atrair mais 
fauna e flora nativa, melho-
rar a condição do solo e po-
tenciar todos os benefícios 
dos bosques nativos para 
as futuras gerações, contri-
buindo com mais um passo 
para recuperar a paisagem 
e promover o equilíbrio do 
ecossistema da região.

A vereadora com o pelou-
ro do ambiente, Sílvia Cos-
ta, aproveitou para revelar 
quando vão ocorrer as pró-
ximas iniciativas do género: 
no dia 19, na antiga lixeira 
de Laundos, para assinalar 
o Dia do Pai numa parceria 
com os Bombeiros, e depois 
a 21 de março, Dia Mundial 
da Árvore, nos jardins da 

EM RATES JÁ CRESCEM NOVAS ÁRVORES

A Junta da União de 
Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai 
lançou um projeto que 
pretende dar novos leitores 
aos livros usados. 

JUNTA DA PÓVOA, BEIRIZ E ARGIVAI LANÇA APELO 
A QUEM TEM LIVROS USADOS E JÁ NÃO OS QUER

“Os livros não são lixo” é 
o mote para a nova campa-
nha que apela a quem tenha 
livros em casa e já não os 
queira a não os deitar fora. 
A junta pede que sejam en-

Escola Secundária Eça de 
Queirós.

Muito feliz com o suces-
so do evento mostrou-se 
o presidente da junta de 
Rates, Paulo João Silva, 
que destacou o empenho 
da família Macedo nesta 
parceria importante para o 
desenvolvimento ambien-
tal da vila. A empresa Ir-
mãos Craveiro, localizada 
em Rates, foi outra parcei-
ra fundamental do projeto 
ao fornecer as estacas para 
as árvores que foram plan-
tadas.

Nesta ação participaram 
dezenas de voluntários de 
todas as idades, com desta-
que para os muitos jovens, 
nomeadamente escuteiros, 
que fizeram questão de 
se associar a este gesto de 
cidadania ativa. Algo que 
muito alegrou o anfitrião 

Pedro Macedo por ver na 
juventude as sementes para 
uma mudança de compor-
tamentos que é necessária.

ARRANCAM AS 
ESPERADAS OBRAS 
NA SEDE DOS 
ESCUTEIROS 
DE RATES

Começaram no passado 
dia 2 as obras de requalifi-

cação na sede de escuteiros 
de S. Pedro de Rates. Esta 
ocupa o edifício onde em 
tempos funcionou a esta-
ção da linha de comboio 
Póvoa de Varzim - Vila 
Nova de Famalicão, agora 
transformada na ecopista. 
As obras no imóvel têm 
um prazo de execução de 
três meses e vão custar à 
Câmara Municipal cerca 
de 27 mil euros.

O Agrupamento 1072 – 
Rates foi fundado em 15 de 
outubro de 1995. A junta 
de freguesia liderada por 
Paulo João Silva sublinha 
ser “muito gratificante ver 
recuperar este edifício e 
melhorar as condições de 
trabalho desta magnifica 
casa de formação”, agrade-
cendo à Câmara Municipal 
“o investimento e o perma-
nente apoio”.

tregues em qualquer dele-
gação da Póvoa de Varzim 
(Matriz, Norte ou Sul), no 
Parque de Nova Sintra ou 
nas sedes de Beiriz e de Ar-
givai. 

A ideia é fazer depois uma 
triagem e os livros serem 
reutilizados num “Banco de 
Trocas” nas três freguesias 
ou entregues a instituições 
de solidariedade social.
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A Polícia Judiciária está 
a investigar as circunstân-
cias e a origem do fogo que 
consumiu completamente 
o carro particular de um 
oficial da Polícia de Se-
gurança Pública. O carro 
encontrava-se estacionado 
junto à residência do ofi-
cial, na Póvoa de Varzim, 
tendo o alerta sido dado 
por volta das 5h30 do pas-
sado dia 25. 

O comissário, que lidera 
a 8ª Esquadra de Investi-
gação Criminal, localizada 
em Vila do Conde, esteve 
envolvido numa investiga-

IDOSO DETIDO POR POSSE DE ARMA PROIBIDA
A GNR de Vila do Con-

de deteve um homem de 
75 anos por posse de arma 
proibida e dano contra a na-
tureza. 

No âmbito de um inqué-
rito por posse de arma proi-
bida, os militares deram 
cumprimento a um man-
dado de busca domiciliária 
que culminou na apreensão 
de uma arma de fogo, sete 
munições e um bastão im-
provisado. 

No decurso da ação, rea-
lizada no passado dia 1, fo-
ram detetados dois pintas-

CARRO DE COMISSÁRIO DA PSP 
INCENDIADO POR ‘VINGANÇA’ 

e de intimidação. Apesar do 
aviso, o responsável da PSP 
não se deixará abalar, reve-
lou fonte próxima. 

MAIS UM DETIDO

A PSP deteve em Vila do 
Conde, no passado sábado 
às 17h40, um jovem que 
tinha na posse 16 doses de 
haxixe. A detenção ocorreu 
na rua 5 de outubro e a ação 
foi realizada por agentes da 
esquadra local. O detido 
tem 21 anos de idade, está 
desempregado e reside em 
Vila do Conde.

ção que, nos últimos tem-
pos, conduziu à apreensão 
de elevadas quantidades 
de droga e dinheiro, assim 
como à detenção de vários 
alegados traficantes nos 
dois concelhos vizinhos, al-
guns deles ainda em prisão 
preventiva. 

A PJ está a tentar esta-
belecer a ligação entre o 
sucedido na viatura e a ati-
vidade profissional do pro-
prietário, estando convicta 
que o incêndio destruidor 
foi provocado como tenta-
tiva de retaliação de crimi-
nosos, num ato de vingança 

Os últimos dias foram 
pródigos em acidentes na 
região que provocaram 
duas mortes e alguns fe-
ridos. 

ATROPELAMENTO 
FATAL NA 
PASSADEIRA

Um homem com 78 
anos faleceu, na manhã da 
passada terça-feira, após 
ter sido atropelado na 
Avenida Mouzinho de Al-
buquerque. O senhor foi 
colhido numa passadeira 
em frente ao Café Cara-
vela e, depois de assistido 
no local pelas equipas de 
socorro, nomeadamente a 
ambulância SIV do Cen-

ACIDENTES CAUSAM MORTES E FERIDOS
tro Hospitalar, foi trans-
portado para a urgência 
da Póvoa de Varzim com 
ferimentos considerados 
bastante graves. Apesar 
dos esforços para evitar a 
morte, a vítima acabou por 
não resistir às consequên-
cias do atropelamento. O 
alerta foi dado às 8h52 e a 
PSP tomou conta da ocor-
rência, estando a averiguar 
as circunstâncias em que 
sucedeu. 

TRÊS FERIDOS 
EM ACIDENTE
 NA A28

Três pessoas ficaram fe-
ridas ao início da manhã 
do último domingo após 

uma colisão provocou na 
A28 em Vila do Conde. O 
alerta para o acidente foi 
dado às 06h37, tendo os 
bombeiros locais prestado 
o socorro inicial às vítimas 
e depois feito o transporte 
para o Hospital da Póvoa 
de Varzim, onde deram en-
trada no serviço de urgên-
cia com ferimentos leves.

CHOQUE FRONTAL 
PROVOCA 
DOIS FERIDOS

Um choque frontal en-
tre um carro e uma mota 
marcou o início da noite 
do passado dia 28 de feve-
reiro na Póvoa de Varzim. 
O acidente sucedeu na 

Rua Engenheiro Ezequiel 
de Campos, pelas 19h55, 
tendo resultado em feri-
mentos graves no jovem 
motociclista de 19 anos e 
num ferido leve que seguia 
na viatura. Os Bombeiros 

prestaram socorro às ví-
timas, que foram trans-
portadas para a Urgência 
do hospital poveiro para 
receberem tratamento.

JOVEM MORREU 
EM ACIDENTE 
EM MATOSINHOS

Era de natural de S. Pe-
dro de Rates, na Póvoa 
de Varzim, mas residen-
te em Junqueira, em Vila 
do Conde, o condutor do 
carro que se despistou ao 
princípio da manhã do 
dia 24 na A28, em Mato-
sinhos. João Manuel Fer-
nandes tinha 26 anos de 
idade e foi a única vítima 
mortal do sinistro. 

silgos que foram restituídos 
à liberdade.

O detido foi constituído 
arguido e os factos comu-
nicados ao Tribunal Judicial 
de Vila do Conde. 

A GNR relembra que 
quem capturar, destruir 
ou eliminar exemplares de 
espécies protegidas da fau-
na ou da flora selvagens, 
com recurso à utilização de 
meios e processos não auto-
rizados, incorre num crime 
de danos contra a natureza 
e é punido com pena de pri-
são até cinco anos. 

MOTOR DE BARCO 
RECUPERADO 
EM ESPOSENDE

Foi em Esposende que 
a GNR recuperou ontem 
o motor de uma embarca-
ção que tinha sido furtado 
em dezembro em Baião. O 
equipamento tinha sido le-
vado do interior de um ane-
xo das instalações de um 
clube náutico e os militares 
do Núcleo de Investigação 
Criminal de Amarante de-
senvolveram diligências 
que permitiram encontrá-lo 

em Esposende. O motor re-
cuperado foi já entregue à 
proprietária e os factos co-
municados ao Tribunal.
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Vila do Conde e Espo-
sende aderiram ofi cial-
mente ao Eixo Atlântico 
do Noroeste Peninsular. 
A adesão foi aprovada na 
Assembleia-Geral da enti-
dade realizada em Lugo no 
último fi m de semana de 
fevereiro. 

O vilacondense Paulo 
Vasques e o esposendense 
Sérgio Mano representa-
ram os dois municípios 
no evento que marcou 
também a inauguração do 
programa da Capital da 
Cultura de 2023. A cida-
de galega sucede a Braga 
nesta designação e irá pro-
mover mostras de teatro, 
cinema, concertos e expo-
sições até novembro.

ESPOSENDE E VILA DO CONDE JUNTAM-SE 
À PÓVOA NO EIXO ATLÂNTICO

Além dos vereadores re-
feridos, na sessão também 
esteve a poveira Lucinda 
Campos Amorim. São ago-
ra 41 os municípios que fa-
zem parte do Eixo Atlântico 
do Noroeste Peninsular, que 
reúne concelhos do norte 
de Portugal e da Galiza. 

A entidade tem como 
objetivo promover o cres-
cimento científi co, tecno-
lógico, económico, cultural 
e social das duas regiões, 
através do desenvolvimen-
to de projetos em diversas 
áreas, como o turismo e a 
proteção do meio ambiente, 
entre outros, chamando a 
atenção da União Europeia 
para que sejam providen-
ciados apoios.

O PCP voltou a tentar 
acabar com as portagens 
na A28 entre Angeiras 
(Matosinhos) e Darque 
(Viana do Castelo). 

Os comunistas levaram 
novamente o tema à As-
sembleia da República, 
apresentando uma “pro-
posta para que se faça 
justiça para com as po-
pulações da região e que 
se acabe de uma vez por 
todas com este inaceitável 
regime de portagens que 
vem penalizar de forma 

COMUNISTAS INSISTEM NO FIM DAS PORTAGENS NA A28
brutal todos os que vivem e 
trabalham na região”.

O projeto de lei do PCP 
acabou chumbado com vo-
tos contra de PS e PSD, mais 
as abstenções de Chega, Ini-
ciativa Liberal e PAN. Uma 
posição que, para os comu-
nistas, signifi ca que aqueles 
partidos “mostraram, uma 
vez mais, que não é o desen-
volvimento regional, nem a 
vida das empresas e traba-
lhadores que os preocupa”.

O comunicado do PCP 
realça que “é preciso con-

frontar os representantes 
locais dessas forças políticas 
com este sentido de voto”, 
criticando “que não podem 
continuar a lamentar junto 
da população que as porta-
gens são um empecilho ao 
desenvolvimento local e re-
gional e quando têm opor-
tunidade de acabar com elas 
votam contra”. Os comunis-
tas prometem continuar “a 
lutar e a intervir até serem 
revogadas as portagens na 
A28 e revertida a ruinosa 
PPP que a gere”.
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O atual vice-presiden-
te da Câmara de Barcelos 
anunciou, em comunica-
do, que “vai apresentar em 
breve o pedido de suspen-
são do mandato”. A deci-
são surge no seguimento 
da confirmação, pelo Tri-
bunal da Relação de Gui-
marães, da condenação 
de Domingos Pereira a 
dois anos e dez meses de 

prisão, com pena suspensa, 
por corrupção, confirman-
do ainda a condenação a 
perda de mandato. O caso 
que originou esta situação 
remonta a 2016 e a um ale-
gado recebimento de dez 
mil euros para garantir um 
emprego no município. Do-
mingos Pereira era, nessa 
data, vereador do Partido 
Socialista. 

REGIÃO 

DOMINGOS PEREIRA SUSPENDE MANDATO

Pub

O autarca, que detém os 
pelouros das Atividades 
Económicas, Contratação 
Pública, Gestão Financeira 
e Património, referiu que 
vai recorrer da decisão e 
apresentar todos os recur-
sos ao seu alcance, mos-
trando “forte convicção” da 
inocência e afirmando-se 
de “consciência tranquila”. 
Domingos Pereira foi eleito 

nas últimas autárquicas pela 
coligação “Barcelos Mais 
Futuro”, liderada pelo PSD 
e que integra ainda o CDS e 
o movimento independente 
“Barcelos, Terra de Futuro”, 
de que é fundador e do qual 
diz ter recebido manifesta-
ções de “confiança política e 
solidariedade” por parte de 
elementos dos órgãos mu-
nicipais. 

A Assembleia Munici-
pal de Barcelos aprovou, 
por esmagadora maioria, 
o acordo de reequilíbrio fi-
nanceiro da Concessão da 
Exploração e Gestão dos 
Serviços Públicos Munici-
pais de Abastecimento de 
Água e Saneamento. Após 
cerca de três horas de dis-
cussão, os deputados deram 
luz verde a um acordo que 
acaba com um conflito que 
durava há 13 anos e cujo re-
sultado judicial tinha sido a 
condenação do Município 
em 172 milhões de euros 
(mais juros) a pagar à em-
presa Águas de Barcelos. Na 

votação participaram 121 
deputados, sendo que 96 
votaram a favor do acordo, 
21 votaram contra e quatro 
optaram pela abstenção. Do 
total de 96 votos a favor, 34 
são do PSD, outros 34 são 
do PS, 22 do BTF, 2 do CDS 
e 4 são independentes. Dos 
21 deputados que votaram 
contra o acordo, 17 são do 
PS, 2 do BE, 1 do PCP e um 
do TB.

Esta votação foi de en-
contro ao esperado pelo 
presidente da Câmara, Má-
rio Constantino, que assim 
cumpre um importante 
compromisso eleitoral e re-

ASSEMBLEIA DE BARCELOS APROVA ACORDO
solve um problema que po-
deria levar o Município à fa-
lência e que foi transitando 
pelos anteriores executivos. 
Este acordo também possi-
bilita, destacou o edil barce-
lense, atenuar as subidas do 
tarifário, garantir a ligação 
gratuita de ramais de água 
e saneamento e criar tarifas 
sociais de água e saneamen-
to para famílias carenciadas 
e numerosas. Por sua vez, a 
empresa Águas de Barcelos 
verá prolongado o prazo de 
concessão em mais 20 anos 
e receberá apenas 18 mi-
lhões de euros de indemni-
zação.
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O presidente da Câ-
mara de Esposende foi o 
convidado do último fim 
de semana do programa 
Grande Entrevista que é 
emitido habitualmente aos 
sábados à uma e às sete da 
tarde e aos domingos ao 
meio-dia. Benjamim Pe-
reira falou sobre os vários 
investimentos previstos 
no concelho, as obras 
executadas ou em fase de 
conclusão, destacando 
projetos como os Parques 
da Cidade e Desportivo, 
a ocupação do Forte e da 
antiga Estação Radionaval 
ou o novo polo do Insti-
tuto Politécnico. O edil 
também abordou os ca-
sos dos maus cheiros do 
aterro de Paradela e deu a 
conhecer iniciativas como 
‘Março com Sabor de Mar’ 
e ‘Catraia de Livros’, além 
de se referir aos princi-
pais assuntos da atualida-
de nacional. O programa 
vai sendo esmiuçado na 
antena da Onda Viva nos 
noticiários diários e pode 
agora ser ouvido na totali-
dade na secção de podcast 
do site da rádio.

EDIL DESCONHECIA 
QUALQUER RISCO 
DE DERROCADA EM 
PALMEIRA DE FARO

O presidente da Câmara 
de Esposende voltou a la-
mentar na ROV a tragédia 

BENJAMIM PEREIRA ABORDOU PRINCIPAIS TEMAS 
SOBRE ESPOSENDE NA GRANDE ENTREVISTA

da morte de um jovem casal 
devido a um deslizamento 
de terras na freguesia de 
Palmeira de Faro contra 
uma habitação. O caso su-
cedeu em novembro do ano 
passado e o autarca aprovei-
tou para reiterar que rejeita 
qualquer responsabilidade 
do município, mesmo que 
negligente. 

O processo de licencia-
mento da habitação atingi-
da decorreu de forma legal 
e sem qualquer constran-
gimento, disse Benjamim 
Pereira, que explicou no 
programa como é que sur-
giu o loteamento em 1994 e 
que algumas queixas apare-
cerem aquando da constru-
ção, em 2019, de uma casa 
no topo do monte. Apesar 
disso, o autarca acredita que 
a edificação dessa habitação 
não terá tido influência no 
sucedido, mas sim uma es-
cavação (desconhecida pelo 
município) feita no sopé, 

em concreto nos “lotes sete 
e oito que cortou a base 
do talude”, ao lado da casa 
onde se verificou a tragédia. 
Benjamim Pereira aguarda, 
no entanto, a conclusão do 
relatório do Laboratório 
Nacional de Engenharia 
Civil e da Universidade do 
Minho.  

ALUNOS DO 
ENSINO SUPERIOR 
PODEM GANHAR 
BOLSAS DE 600 EUROS

O Município de Espo-
sende vai voltar a atribuir, 
no presente ano letivo, 30 
Bolsas de Estudo a Estu-
dantes do Ensino Superior. 
De acordo com a proposta 
aprovada por unanimidade 
em reunião do executivo, 
cada bolsa tem o valor de 
600 euros, correspondendo 
a um investimento global 
de 18 mil euros. O objetivo 
desta medida municipal é 

continuar a garantir o apoio 
às famílias com maior vul-
nerabilidade económica, 
contribuindo para que os 
jovens do concelho possam 
obter formação académica 
de nível superior.

O prazo de candidaturas 
decorre até 31 de março, 
sendo que o regulamento 
e o formulário de candi-
datura estarão disponíveis 
no Portal do Município, 
na área “Balcão Virtual”. A 
candidatura, acompanhada 
dos documentos exigidos, 
poderá ser enviada para 
o email ‘bolsadeestudo@
cm-esposende.pt’ ou apre-
sentada no Serviço de Aten-
dimento Personalizado da 
Câmara Municipal.

Os bolseiros irão depois 
desenvolver trabalhos de 
índole social, ambiental, 
administrativa, cultural e/
ou desportiva na Câmara, 
durante 22 dias úteis/154 
horas, no período de férias 
letivas, uma experiência 
que os beneficiários geral-
mente consideram positiva 
e enriquecedora ao possibi-
litar um primeiro contacto 
com o mundo laboral e, em 
certos casos, na área de for-
mação.

APOSTA NOS 
VEÍCULOS ELÉTRICOS

Esposende vai garantir 
pontos de carregamento de 
baterias de veículos elétri-

cos em todas as freguesias 
do concelho. Em reunião 
de Câmara realizada na 
passada semana, o Muni-
cípio aprovou o contrato 
de concessão para a insta-
lação e exploração de pon-
tos de carregamento de ba-
terias de veículos elétricos. 
Em causa está a instalação 
de 25 equipamentos em 
locais de acesso público, 
tendo saído vencedora a 
proposta apresentada pela 
sociedade Petrogal, S.A., 
que ficará com a conces-
são por um período de 10 
anos. O presidente da au-
tarquia realça que, “numa 
lógica de coesão territo-
rial, a Câmara optou pela 
instalação de postos de 
carregamento de viaturas 
elétricas em todas as fre-
guesias, com reforço em 
locais de maior procura”. 
Benjamim Pereira subli-
nhou ainda que “Esposen-
de será, seguramente, dos 
municípios com melhor 
cobertura em termos na-
cionais”.

No passado fim de se-
mana decorreu a 75ª edi-
ção da Feira Anual da 
Trofa. Na inauguração 
esteve presente a Minis-
tra da Agricultura e da 
Alimentação. Maria do 
Céu Antunes sublinhou a 
importância deste evento 
que “prestigia a atividade 
agrícola nacional e é uma 
montra da vitalidade dos 
territórios, dos seus pro-

dutos endógenos, dos seus 
produtos certificados, das 
suas raças autóctones, das 
suas tradições, das suas 
gentes”.

O certame trofense teve 
três dias e é considerado um 
dos maiores da Agropecuá-
ria do Norte do País, proje-
tando o nome do concelho a 
nível nacional. 

Este ano não faltaram ra-
zões para uma visita, com 

FEIRA DA TROFA DESTACOU AGRICULTURA
destaque para os Concertos 
de Quim Barreiros (sexta) e 
Zé Amaro (sábado), o Fes-
tival de Folclore (domingo), 
além dos concursos das ra-
ças e das provas do Cam-
peonato Nacional/Regional 
do Norte de Equitação de 
Trabalho. 

O evento foi organizado 
pela Junta de Freguesia de 
Bougado, com o apoio da 
Câmara da Trofa.
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REFORÇADA PARCERIA COM A AF PORTO
A Associação de Futebol 

do Porto assinou na passa-
da quinta-feira o protoco-
lo do Programa ABC da 
Bola com o Agrupamento 
de Escolas D. Afonso San-
ches. Este tem como obje-
tivo fazer chegar as moda-
lidades de futebol e futsal 
aos mais novos, em espe-
cial aos alunos entre os 6 
e os 10 anos, inserindo as 
duas modalidades no cur-
rículo escolar. Recorde-se 
que a ação na EB1 N1 de 
Vila do Conde decorreu já 
no passado dia 1 de junho, 
dia Mundial da Criança, 
naquele que foi arranque 
para esta iniciativa pionei-
ra em Portugal.

O Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho foi o 
palco escolhido para a 
oficialização desta parce-
ria, tendo o presidente da 
AF Porto, realçado o pri-
vilégio pela concretização 
deste projeto. José Neves 
expressou gratidão à au-
tarquia vilacondense pelo 
apoio fundamental na 

prática desportiva.
O edil Vítor Costa, por 

sua vez, elogiou a iniciativa 
da entidade que gere o fute-
bol e o futsal distrital e su-
blinhou a relevância do ser-
viço e da atenção que presta 
aos clubes. O município de 
Vila do Conde passa tam-
bém a integrar o Conselho 
Superior da AFPorto, algo 
que orgulha e honra o pre-
sidente da Câmara, que pro-
meteu defender os interes-
ses dos clubes locais a partir 
do momento em assinou a 
tomada de posse nas fun-

ções de membro. Vítor Cos-
ta aproveitou a oportunida-
de para reconhecer também 
que o Rio Ave, através do 
futebol, e o Caxinas, através 
do futsal, são dignos embai-
xadores do concelho.

CLUBES 
VILACONDENSES
CERTIFICADOS 

Quatro clubes vilacon-
denses foram certificados 
pela Associação de Futebol 
do Porto no âmbito do pro-
cesso de validação promo-

Pub

vido pela Federação Portu-
guesa de Futebol. A entrega 
das placas e diplomas de 
certificação de entidade for-
madora referente à época 
2021/2022 decorreu no pas-
sado sábado.

Na categoria de Futsal, 
a Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa Caxi-
nas e Poça da Barca recebeu 
o título de 5 estrelas, o Rio 
Ave Futebol Clube obteve 3 
estrelas e a Associação Cul-
tural e Recreativa de Modi-
vas e o Sporting Clube de 
Canidelo foram distingui-

dos como Centros Básicos 
de Formação de Futsal. 
Na categoria de Futebol, o 
Rio Ave FC recebeu o títu-
lo de 5 estrelas no futebol 
feminino e foi distinguido 
como Centro Básico de 
Formação de Futebol.

Estas distinções levaram 
a Câmara Municipal a fe-
licitar “clubes, atletas, trei-
nadores e dirigentes pelo 
trabalho desenvolvido em 
prol da formação de base, 
tão importante na trans-
missão de valores e princí-
pios nos jovens”.
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36 árvores da espécie 
Fraxinus Angustifólia, 
vulgarmente conhecida 
por Freixo, foram plan-
tadas no passado dia 27 
de fevereiro em Vila do 
Conde, no Arboreto Mu-
nicipal localizado na Av. 
Maria de Santiago, junto 
ao Continente. No âmbito 
do projeto “Rolha a Rolha 
Semeie a Recolha”, que 
juntou a Câmara Munici-
pal, a Lipor e a Quercus, 
foram recolhidos cerca de 
170 kg de rolhas de cortiça 
em 56 estabelecimentos de 
restauração aderentes. 

Em função desse núme-
ro, foram plantadas as já 
referidas árvores no Ar-
boreto Maria de Santiago. 
Este é o primeiro do Par-
que Arbóreo Municipal, 
uma rede a ser implemen-
tada no concelho com o 
objetivo de promover a 
valorização do capital na-
tural do território e sensi-
bilizar a comunidade para 
a adoção de práticas mais 
sustentáveis de economia 
circular e de combate às 
alterações climáticas. 

Esse mesmo pormenor 
foi destacado pelo edil 
Vítor Costa, satisfeito por 
ver tantos jovens das es-
colas participarem numa 
iniciativa marcante e que 
procura sensibilizar os 
mais novos para as ques-
tões ambientais.

VILA DO CONDE

DEZENAS DE CRIANÇAS PLANTARAM ÁRVORES 
NO PRIMEIRO ARBORETO MUNICIPAL

MAIS UMA ENTIDADE  
NA REDE DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA

A Solar – Galeria de Arte 
Cinemática de Vila do Con-
de é agora um dos espaços 
que integra a Rede Por-
tuguesa de Arte Contem-
porânea da Direção Geral 
das Artes / Ministério da 
Cultura. Tal sucede após ser 
obtida a aprovação na can-
didatura submetida pelas 
Curtas Metragens – Coo-
perativa de Produção Cul-
tural CRL. A primeira fase 
do concurso integrou “66 
espaços de fruição e criação 
artística no âmbito da arte 
contemporânea”, sendo que 
o objetivo é tornar a rede 
como uma “plataforma de 
dinamização que irá pro-
mover a interação de 120 

instituições dispersas pelo 
país”.

A Solar está instalada no 
Solar de S. Roque e a sua 
programação regular é da 
responsabilidade da estru-
tura que organiza o festival 
Curtas Vila do Conde. A ga-
leria é o primeiro espaço no 
país exclusivamente dedica-
do à intersecção entre o Ci-
nema e as outras artes, um 
espaço privilegiado para a 
apresentação de obras que 
se situam num território de 
fronteira, de experimenta-
ção audiovisual, do cinema 
e do vídeo e das outras artes 
que de algum modo os pro-
longam e reinventam.

Recorde-se que a Câmara 
Municipal também obteve 
aprovação na candidatura 
da Galeria Julio e Centro 
de Estudos Julio / Saul Dias 

edil salientou o importan-
te papel que os mais novos 
desempenham no desen-
volvimento de comunida-
des resilientes a catástrofes 
e de poderosos parceiros 
dos agentes institucionais 
de Proteção Civil.

CRIADO GABINETE 
‘+VIDA, + IGUALDADE’

O Plano Municipal 
para a Igualdade e a Não 
Discriminação de Vila do 
Conde está a celebrar o 
primeiro ano de execução. 
O documento vai estar em 
implementação até 2025 e 
a mais recente novidade é 
a criação do Gabinete Mu-
nicipal “+Vida, + Igualda-
de”. Este pretende apoiar e 
promover boas práticas de 
igualdade, de não discri-
minação e de cidadania, 
contribuindo para a cons-
trução de uma comunida-
de mais igualitária e equi-
librada.

Uma das principais 
atividades será a gestão 
de toda a implementa-
ção e monitorização do 
PMIND. Quem quiser 
contactar com a Conse-
lheira Local para a Igual-
dade e/ou elementos da 
Equipa para a Igualdade 
na Vida Local pode agen-
dar esse atendimento atra-
vés do email ‘igualdade.
local@cm-viladoconde.pt’.

à Rede Portuguesa de Arte 
Contemporânea.

DIA INTERNACIONAL 
DA PROTEÇÃO CIVIL

O Dia internacional da 
Proteção Civil assinala-se 
neste 1 de março e o Mu-
nicípio de Vila do Conde, 
através do Serviço de Pro-
teção Civil, dinamizou uma 
ação dirigida aos mais no-
vos, onde esteve também 
presente a mascote “Prote-
ge”. A iniciativa decorreu no 
Teatro Municipal e consis-
tiu na projeção de um filme 
alusivo à temática da prote-
ção do ambiente e do plane-
ta e aos riscos associados às 
alterações climáticas.

Como responsável pela 
Autoridade Municipal da 
Proteção Civil em Vila do 
Conde, o Vítor Costa as-
sociou-se à celebração e 
lembrou que são as crian-
ças e jovens os grandes 
agentes da mudança, quer 
pela aquisição de conhe-
cimentos nas escolas, quer 
enquanto mensageiros de 
comportamentos preven-
tivos junto das famílias. O 
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Depois da importante 
vitória sobre o Chaves por 
uma bola a zero, graças ao 
golo de Fábio Ronaldo (na 
foto ao lado), o Rio Ave 
perdeu no passado domin-
go no terreno do Sporting 
de Braga por duas bolas a 
zero. Bruma (36’) e Banza 
(79’) marcaram os golos 
dos anfitriões, que viram 
os rioavistas colocar bas-
tantes dificuldades no 
terreno do terceiro classi-
ficado. 

No entender de Luís 
Freire, treinador da equi-
pa de Vila do Conde, a 
vitória dos bracarenses 
acabou por ser justa, mas 
defendeu que o lance do 
primeiro golo resulta de 
um erro de arbitragem que 
aplicou a lei da vantagem 
num lance sobre Guga no 
interior da grande área. 

Os vilacondenses ter-
minam a jornada 23 no 
11º lugar da I Liga com 
27 pontos somados. O 
compromisso seguinte dos 
pupilos de Luís Freire é em 
Vila do Conde, no próxi-

mo domingo, a partir das 
15h30, diante do Gil Vicen-
te. Ora, a equipa de Barce-
los tem mais dois pontos na 
tabela e pode ser ultrapas-
sado pelo Rio Ave. Daí que 
Luís Freire tenha feito já um 
apelo aos adeptos para se 
prepararem para apoiar em 
força a equipa que necessita 
de chegar rapidamente aos 
34 ou 35 pontos que devem 
assegurar a manutenção na 
opinião do técnico. 

AZIZ  RENDE JÁ
1 MILHÃO DE EUROS

O avançado Yakubu Aziz 

RIO AVE QUER APROXIMAR-SE DA MANUTENÇÃO

negócio que rende já uma 
verba a rondar um milhão 

foi emprestado pelo Rio Ave 
ao Wuhan Three Towns. A 
cedência ao atual campeão  
chinês é válida até Dezem-
bro deste ano, ficando o 
clube com uma cláusula de 
opção de compra por 2,5 
milhões de euros. 

O avançado ganês de 
24 anos estava em Vila do 
Conde desde 2021 e foi 
uma das chaves do sucesso 
na caminhada de regresso à 
1ª Liga. As boas prestações 
continuaram esta época e 
os 9 golos apontados des-
pertaram o interesse de ou-
tros clubes, tendo o Wuhan 
Three Towns fechado o 

de euros aos cofres vila-
condenses. 
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Foi ao cair do pano que 
José Augusto, mais conhe-
cido por Guga, marcou o 
golo que mantém viva a 
chama dos Lobos do Mar 
apurarem-se para a fase 
de subida de divisão. Con-
tra o Canelas, começou 
por ser o pé esquerdo do 
poveiro Zezinho a gelar 
os adeptos alvinegros. Jo-
gava-se o minuto 9, com 
muito tempo pela frente, 
mas a verdade é que foram 
86m de autêntico deses-
pero, até pelo cariz que o 
jogo apresentou. Poucas 
oportunidades e muito an-
ti-jogo dos gaienses, que 
se agarraram à vantagem 
com “unhas e dentes”. Era 
preciso alterar e adaptar a 
equipa a esta forma de jo-
gar do Canelas e o técnico 
Bruno China foi mexendo 
no seu xadrez. Nas banca-
das, os adeptos negavam-
-se a desistir de acreditar 
que, pelo menos, o empate 
seria alcançado. Aos 65m, 
quando Gustavo Mendon-
ça foi expulso, aumentou a 
esperança, mas continua-
va a faltar discernimento 
na hora de definir as joga-
das junto à área contrária. 
O Canelas só defendia e 
teatralizava situações de 
hipotéticas lesões para 
quebrar os varzinistas. Já 
nos descontos, quiçá no 
último lance de ataque, 
surgiu a cabeça milagrosa 
de Guga a empatar o jogo, 
para gáudio de uma massa 
adepta que festejou como 
se de uma subida se tra-
tasse. 

A depender de si pró-
prio, é assim que o Var-

zim viaja até Paredes, no 
próximo domingo às 16h, à 
procura da vitória que será 
a primeira desde que Bruno 
China assumiu a liderança. 
Qualquer tropeção nunca 
poderá ser pior do que o 
resultado do jogo entre o 
Braga B e o S.João de Ver, 
já que os bracarenses estão 
à espreita de um deslize al-
vinegro.  

VARZIM B E 
BALASAR VITORIOSOS

O último fim de semana 
foi de vitórias para as equi-
pas poveiras que estão nos 
campeonatos distritais da 
Associação de Futebol do 

Porto. Para o Divisão de Eli-
te / Pró Nacional, a equipa 
B do Varzim foi ao reduto 
do Avintes vencer por 2-1 
(marcaram pelos alvinegros 
Tiago Torres e Pedro Silva) 
e está no décimo posto da 
tabela, cabendo-lhe rece-
ber, na próxima ronda, o 
Pedrouços, que é penúltimo 
classificado.

No patamar mais abaixo, 
ou seja na Divisão de Hon-
ra, o Balasar triunfou em 
casa por 1-0 (golo de Dani 
Cunha) sobre o Grijó. Os 
balasarenses subiram ao 
quarto lugar da série 2 na 
fase de manutenção e terão 
agora pela frente uma des-
locação ao reduto do Pe-
droso, o segundo da tabela. 

SÓCIOS EXIGEM MAIS 
TEMPO PARA 
ALTERAR ESTATUTOS

A Assembleia Geral Ex-
traordinária que visava a 
Aprovação das Alterações 
dos Estatutos do Varzim 
Sport Club deliberou (de-

ESPERANÇA NA SUBIDA NA CABEÇA DE GUGA
do um documento final o 
mais consensual possível. 
A criação de uma SAD no 
futuro, ou a dita obsessão 
de Edgar Pinho em rela-
ção à criação da mesma, 
foi desmentida pelo pró-
prio, que afirmou “não ter 
o Varzim condições ideais 
nesta altura para sequer 
pensar nisso.” Como nota 
final, o registo de uma 
enorme participação dos 
sócios com a dignidade 
que o centenário clube 
poveiro merece e que há 
muito não se via. 

Apesar do momen-
to desportivo não ser o 
melhor, a massa adepta 
demonstrou que o clu-
be é muito mais do que 
a bola entrar ou não na 
baliza. Há um legado e 
um património conquis-
tado com muito amor e 
sacrifício a um clube que 
é justamente considerado 
o grande embaixador das 
gentes poveiras em Portu-
gal e no Mundo.

pois de cerca de 2h30m de 
acesa discussão) o adiamen-
to para o mês de Junho, por 
proposta do presidente da 
direção Edgar Pinho. O do-
cumento, que foi redigido 
por um quarteto de juristas 
escolhido pela direção, foi 
amplamente discutido pelos 
cerca de 180 sócios presen-
tes no Diana Bar, com algu-
mas participações curiosas. 
Desde logo, o ex. presidente 
José Manuel Lopes de Cas-
tro, ausente destas andanças 
há alguns anos, foi porta-
-voz de algumas  preocu-
pações enquanto sócio e 
membro do Conselho Var-
zinista. O presidente da AG, 
Moura Gonçalves, foi bas-
tante criticado pela forma 
como liderou esta reunião 
magna, insistindo em con-
trariar a vontade da respe-
tiva assembleia, que unani-
memente pretendia o que 
acabou por conseguir, ou 
seja, um período extra para 
uma participação mais am-
pla dos associados, visan-

REGRESSOS A CASA E CALENDÁRIO CONHECIDO
Além de assegurar a re-

novação dos capitães Nani 
e Luca por mais um ano, o 
Varzim começou a revelar 
as contratações da equipa 
de futebol de praia para a 
época 2023. O experiente 
Fábio Costa foi o primeiro a 
ser anunciado como refor-
ço do grupo que mais uma 
vez vai competir no escalão 
principal da modalidade. O 
jogador, natural da Póvoa 
de Varzim, fez toda a for-
mação de futebol nas cama-

das jovens alvinegras, tendo 
depois enveredado por uma 
carreira nos areais. Leixões 
e Braga, em Portugal, e Yesil 
Ercis Belediye, da Turquia, 

foram os emblemas que já 
representou, tendo acu-
mulado títulos nacionais 
ao serviço dos bracaren-
ses e também chamadas à 
seleção nacional. A seguir 
foi confirmado um acordo 
com Hugo Ferreira. Trata-
-se também de um jovem 
poveiro que representou 
o Braga nas últimas tem-
poradas, tendo sido cam-
peão nacional e vencedor 
do Mundialito na equipa 
liderada por Bruno Torres. 

Entretanto, o clube já sabe 
o que o espera em termos 
de calendário na divisão 
de elite. Segundo o sorteio 
realizado na sede da Fede-
ração Portuguesa de Fute-
bol, os poveiros defrontam, 
por esta ordem, o GRAP, o 
Chaves, o Sótão, o Leixões, 
o Nacional, o Braga e o Tor-
re. Os jogos decorrem entre 
8 de abril e 26 de agosto. Os 
quatro primeiros seguem 
para uma fase de definição 
do campeão nacional.

O ala de 26 anos despertou 
para o futebol nas camadas 
jovens varzinistas, mas nos 
últimos anos enveredou pe-
los areais. 
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LÍDERES SEGUEM FIRMES EM BARCELOS
O campeonato de fute-

bol popular de Barcelos 
manteve os líderes após a 

realização da 19ª jornada. 
Na série A o líder Cara-

peços goleou o São Mame-

de por 8x1 e tem agora 43 
pontos.  

Na série B o comandante 

Macieira derrotou o Car-
valhas por 4x0 e totaliza 40 
pontos. 

Na série C o Bastuço foi 
vencer a Lijó por 1x0 e é 
primeiro com 42 pontos. 

 
 

RESULTADOS DA 4ª JORNADA 
 
 

Jogo Data Hora Local Campo Equipas Resultados 

19 

25 / 
fevereiro 

15:30  
 

Campo 
da 

Fonte - 
Gandra 

1 Gandra F.C. G.C.D.R. Gemeses 3 3 
20 15:30 2 Forjães S.C. G.D. Apúlia 1 11 
21 16:30 1 A.D.R.C. Fonte Boa/Rio Tinto Esposende Surf Team 2 4 
22 16:30 2 F.C. Marinhas CSJ Mar 4 0 
23 17:30 1 CF Fão U.D. Vila Chã 1 4 
24 17:30 2 DR Estrelas do Faro A.D. Esposende 0 3 

 

CL Clubes J V E D Gol + Gol - Gol Av FC PONTOS 
1º FC Marinhas 4 3 1 0 15 4 11 0 11 
2º Esposende Surf Team 4 3 1 0 16 6 10 0 11 
3º GD Apúlia 4 2 1 1 20 9 11 0 9 
4º CSJ Mar 4 2 1 1 13 9 4 0 9 
5º ADRC Fonte Boa / Rio Tinto 4 2 1 1 13 10 3 0 9 
6º A D Esposende 4 2 1 1 14 11 3 0 9 
7º UD Vila Chã 4 2 0 2 10 13 -3 0 8 
8º CF Fão 4 2 0 2 14 11 3 0 8 
9º Gandra FC 4 1 1 2 13 14 -1 0 7 

10º GCDR Gemeses 4 0 3 1 10 12 -2 0 7 
11º DR Estrelas Faro 4 0 0 4 2 16 -14 0 4 
12º Forjães SC 4 0 0 4 3 27 -24 0 4 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

DUO NA LIDERANÇA EM ESPOSENDE
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APROXIMA-SE O MOMENTO DAS DECISÕES
Está cada vez mais pró-

xima a decisão do título 
no campeonato inter-fre-
guesias da Póvoa de Var-
zim. O Estela leva quatro 
pontos de vantagem sobre 
o Amorim. Resultados da 

jornada 17: Regufe 0 x 0 
Averomar, Beiriz 4 x 3 Lau-
ndos, Rates x Amorim (dia 
7),  Aguçadoura x  Navais, 
(ontem à noite),  Terroso x 
Estela (hoje à noite) e folgou 
o Leões da Lapa

No campeonato popu-
lar de Vila do Conde, o 
líder Árvore seguia com 
seis pontos de avanço para 
o Tougues, mas ontem à 
noite, já depois do fecho 
desta edição, houve due-

lo entre essas duas equipas 
que pode ter deixado tudo 
na mesma, encurtado dis-
tâncias ou afastado ainda 
mais os rivais. Resultados 
da jornada 23:  Labruge 4 x 
0 Touguinha,  Rio Mau 4 x 

1 Mindelo, Vila Chã 2 x 2 
Malta, Macieira 2 x 1 Ar-
cos, Aveleda 5 x 2 Fornelo, 
Bagunte 5 x 3 Vairão,  Re-
torta 2 x 2 Fajozes, Árvore 
x Tougues (dia 8) e  folgou 
o Gião. 

CLASSIFICAÇÃO 
PÓVOA DE VARZIM

CLASSIFICAÇÃO 
VILA DO CONDE

MUITAS VITÓRIAS POVEIRAS E VILACONDENSES 
NAS COMPETIÇÕES INTER-CONCELHIAS

No último fim de se-
mana houve jogos das 
provas da Federação de 
Futebol Popular do Nor-
te que incluem equipas 
da Póvoa de Varzim e de 
Vila do Conde.

Taça dos Campeões
Grupo A: Amorim 5 x 

Castelões 0 e Polvoreira 
1 x Ringe 1. Os amori-
nenses são os terceiros 
classificado com menos 
um ponto do que Ringe e 
Polvoreira.

Grupo B: Estela 2 x Na-

pontos. 
Grupo B: Tougues 8x Fi-

gueira 0 e Cabeça Santa 3 
x Calvos 4. O Tougues co-
mandacom quatro pontos, 
tantos quantos o Calvos.

Grupo C: Friande 0 x 
Fajozes 1 e Ribas 0 x San-
ta Cristina 2. O Fajozes 
é o líder isolado com seis 
pontos

Grupo D: Rates 3 x Cru-
zeiro 1 e Matamá 4 x Se-
rafão 0. O Rates está a um 
ponto do duo que coman-
da, Matamá e Serafão. 

vais 1 e Árvore 1 x Ases de 
S. Jorge 0 (a partida foi in-
terrompida aos 40 minutos 
devido a desacatos entre os 
jogadores). Estas duas equi-
pas têm três pontos, tantos 
quanto o Estela, enquanto o 
Navais ainda não pontuou.

Taça Federação
Grupo A: Gião 3 x Agu-

çadoura 2 e Canelas 0 x 
Quinchães 2. O Gião é se-
gundo, empatado com o lí-
der Quinchães com quatro 
pontos, logo a seguir estão 
os aguçadourenses com três 
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PÓVOA ANDEBOL NOS QUARTOS DA TAÇA
A equipa do Póvoa An-

debol garantiu presença 
nos quartos de final da 
Taça de Portugal ao ven-
cer o Arsenal da Devesa 
por conclusivos 23x38. 
Quinze golos de diferença 
que espelham a diferença 
entre ambas as equipas. 
Os bracarenses, a militar 
no segundo escalão, não 
foram capazes de contra-
riar o favoritismo dos pu-
pilos de Jorge Carvalho, 
mas foram dando a réplica 

A Póvoa de Varzim vai ser 
palco das decisões da Taça 
de Portugal de futsal. A Fe-
deração confirmou que o 
Pavilhão Municipal vai aco-
lher as fases decisivas das 
provas masculina e femini-
na entre os dias 30 de março 
e 2 de abril. 

Nos homens, os quartos 
de final realizam-se numa 
quinta-feira com os due-
los Nacional x Ferreira do 
Zêzere, Modicus x Nun’Ál-
vares, Benfica x Lusitânia e 
Sporting x Braga. As mulhe-
res realizam as meias-finais 
no sábado com os desafios 
Benfica x Sporting e Tebosa 
x Nun’Álvares. 

Nesta fase já não estará o 
Caxinas após ser derrotado 
por um clube do segundo 
escalão nos oitavos de final. 
Os caxineiros estão a regis-
tar um bom desempenho 
no escalão principal, mas  
foram surpreendidos pelo 

DECISÕES DA TAÇA DE PORTUGAL DE FUTSAL 
VÃO PASSAR PELO PAVILHÃO MUNICIPAL

Nun’Álvares e já não pode-
rão lutar pelo troféu. 

PÓVOA FUTSAL 
VOLTA A VENCER

No regresso a casa, a equi-
pa poveira voltou a sorrir 
perante o Dínamo Sanjoa-
nense. Uma vitória por 5x3, 
construída ainda no primei-
ro tempo com os pupilos de 
André Crud a conseguirem 

possível e esperando algum 
deslumbramento do adver-
sário. Alertados para este 
tipo de jogos, os poveiros 
foram construindo o resul-
tado, quebrando anímica e 
fisicamente os bracarenses 
à medida que o resultado 
ganhava contornos de go-
leada. Entretanto, a equipa 
poveira já conheceu o re-
sultado do sorteio, que co-
locou o Belenenses como o 
adversário a eliminar para 
conseguir a segunda pre-

sença numa Final Four 
na história do clube. O 
jogo está agendado para o 
dia 7 do próximo mês de 
Abril. Para o campeonato, 
a equipa este mês só joga 
fora de casa. Depois de 
ganhar em Santo Tirso, 
seguem-se as visitas aos 
pavilhões do Benfica e do 
ABC de Braga. Dois opo-
nentes que exigirão mui-
to mais para surpreender 
pela positiva. 

três golos sem resposta. Já 
no segundo tempo, o ter-
ceiro classificado apostou 
todas as fichas, conseguin-
do encurtar distâncias, mas 
a equipa estava determina-
da a conseguir o segundo 
triunfo nesta fase de subida 
e acabou por responder aos 
golos da Sanjoanense. E, 
se noutras alturas faltou a 
pontinha de sorte aos po-
veiros, neste jogo tudo foi 

favorável e os 3 pontos con-
quistados com inteira justi-
ça. Para a história ficam os 
marcadores dos golos: Dani 
Ferreira, Paulo Ferreira, 
Felipe Simas, Dani Sousa e 
César Ribeiro.

Fora das 4 linhas, o pre-
sidente da Mesa da Assem-
bleia Geral, Paulo Areal, 
convocou todos os sócios 
para reunir em sessão or-
dinária no dia 23 de Março, 
pelas 21h, no Auditório do 
Pavilhão Desportivo Muni-
cipal da Póvoa de Varzim, a 
fim de participarem ativa-
mente no presente e futuro 
do clube.

JOVEM CRAQUE 
SALTA DO CAXINAS 
PARA O BENFICA

Raúl Alves Moreira foi 
contratado pelo Benfica. O 
jogador de 19 anos formado 
no Caxinas ruma a um dos 

grandes do futsal nacional 
após várias temporadas a 
dar nas vistas nas camadas 
jovens do clube vilacon-
dense. Raúl Moreira tem 
no percurso várias interna-
cionalizações nas seleções 
Sub-17, Sub-19 e Sub-21. 
Em Lisboa vai reencon-
trar Lúcio Rocha e Carlos 
Monteiro, dois jovens com 
quem jogou muitos anos 
nas equipas de formação do 
Caxinas. Raúl Moreira atua 
na posição de fixo e não es-
condeu que este passo na 
carreira “era um objetivo 
muito grande”.
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BASKET COM ESTREIA PERFEITA NO GRUPO B 
Já a liderar este segun-

do mini-campeonato de 
apenas 6 equipas, o Des-
portivo da Póvoa viajou 
até o Algarve para derro-
tar o Imortal de Albufeira 
por 91x87. Uma vitória 
sofrida, mas conquistada 
pela raça e ambição po-
veira, espelhada no ADN 
do grupo liderado pelo 
professor José Ricardo. 
Importantes contribu-
tos dos estrangeiros, com 
Sherwood Brown (24 pon-
tos) e Cameron Ouliyatan 
(22 Pontos) em particular 
destaque. Mas o segredo 
deste triunfo também pas-
sou pelo banco, com os 
poveiros Jorge Rodrigues 
e Diogo Gomes a reveza-
rem os seus companhei-
ros, mantendo o cinco em 
perfeitas condições físicas. 
Uma vitória importante, a 
dar a tranquilidade emo-
cional para ir em busca de 

País e além fronteiras.

CRAQUES NA FORJA 
PARA O FUTURO

A Formação tem como 
objetivo formar desporti-
vamente e dotar os jovens 
de valores que os distingam 
na sociedade. O Clube Des-

SENIORES VENCEM E INICIADOS NO NACIONAL
A secção de Voleibol do 

Clube Desportivo da Pó-
voa tem motivos para sor-
rir. A época está a decorrer 
de forma positiva para al-
guns dos escalões de com-
petição, com o destaque a 
pender para a única equipa 
masculina. Os iniciados, 
liderados pelo venezuela-
no Ismel Ramos, conse-
guiram o passaporte para 
o Nacional, continuando 

um trabalho de reconstru-
ção do voleibol masculino 
na secção. 

Já a equipa sénior femi-
nina retratou-se da derrota 
sofrida contra o CARTai-
pense, recebendo e vencen-
do o Ruínas Vólei Clube 
por 3 sets a 0. Uma exibição 
competente das pupilas de 
Tó Ferreira, que lhes valeu 
a subida ao terceiro lugar na 
fase de subida no campeo-

Uma goleada das anti-
gas marcou o jogo da 17ª 
jornada do campeonato 
nacional da 2ª divisão 
em hóquei em patins. 
No Palco dos Sonhos das 
modalidades poveiras, o 
grupo liderado por Ruben 
Fangueiro apresentou-
-se afinado perante uma 
equipa B do FCPorto que 
não conseguiu evitar a 
derrota por 9x2. Gonçalo 
Silva, um jovem sub-23, 

HÓQUEI GOLEIA E SONHA COM SUBIDA

mais um triunfo que pode-
rá ser suficiente para carim-
bar mais uma presença en-
tre as melhores equipas do 
basquetebol nacional. Esta 
modalidade tem pergami-
nhos assumidos no clube e 
na cidade da Póvoa de Var-
zim, sendo uma digna em-
baixadora do Desporto no 

xou palavras de agradeci-
mento aos adeptos: “Mui-
to do bom que nos está a 
acontecer deve-se ao ca-
rinho dos nossos adeptos 
que não têm faltado nos 
jogos que realizamos em 
casa, mas também fora. O 
grupo está unido e focado 
e o nosso compromisso 
é e será sempre honrar o 
símbolo deste grande clu-
be que é o Desportivo da 
Póvoa.”

portivo da Póvoa é o mais 
eclético da cidade e tem 
apostado na ‘cantera’ para 
reforçar as equipas senio-
res, Ao mais alto nível, 
nem sempre se consegue 
aliar o potencial indivi-
dual ao nível da exigência 
das competições. 

Na secção de basque-
tebol, o crescimento em 
número de atletas nos úl-
timos anos permite a “pe-
neira” de alguns talentos 
que vão dando sinais de 
que o futuro pode estar 
garantido. Pedro Maio re-
gressou ao clube e é um 
dos adjuntos de José Ri-
cardo na equipa principal, 
mas tem desenvolvido 
um trabalho importan-
te na equipa sub-16, com 
resultados positivos na 
evolução de alguns atletas. 
Como se costuma dizer “o 
futuro começa hoje e está 
dentro de portas”.

abriu as hostilidades, abri-
lhantando mais uma das 
grandes exibições ao longo 
desta temporada. A partir 
daqui, foi um autêntico re-
cital dos “cinco violinos” 
com o goleador-mor Dio-
go Fernandes a rubricar 
mais um poker na conta 
pessoal, o que o deixa na 
vice-liderança dos marca-
dores a apenas 1 golo do 
fogaceiro Rui Pedro com 
35 golos. Ao intervalo, a 

nato do terceiro escalão. 
Este é o ano 0 de uma 

nova coordenação do 
clube, que tem vindo a 
alcançar alguns triunfos, 
nomeadamente com o 
crescimento do número 
de atletas. O voleibol femi-
nino tem vindo a crescer 
qualitativamente e já exis-
tem casos de atletas mais 
jovens a reforçar a equipa 
sénior.

equipa já vencia por 3x0. 
No segundo tempo, apesar 
dos dois golos portistas, o 
recital de golos triplicou, 
com Tiago Pereira e Car-
los Oliveira a juntarem-se 
à lista de goleadores. Com 
um desempenho defensivo 

coeso, tendo como baluarte 
o guarda-redes Rodolfo So-
bral, o jogo ainda permitiu 
a utilização do jovem Vítor 
Braga, um guardião forma-
do no clube e que em boa 
hora regressou depois de 
algumas épocas no HC Fão. 
Com o adiamento do jogo 
entre o Feira e o Carvalhos, 
a equipa poveira subiu ao 
terceiro lugar, a apenas 2 
pontos da Sanjoanense. No 
final, o técnico poveiro dei-
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NAVAIS CONTINUA FORTE NA PISTA E VOLTA 
ÀS VITÓRIAS NO PLANO DE PROMOÇÃO

372 atletas participa-
ram na sétima etapa do 
42º Plano de Promoção de 
Atletismo. A competição 
organizada pelo Pelouro 
de Desporto da Câmara 
da Póvoa de Varzim rea-
lizou-se no Estádio Mu-
nicipal no último sábado 
de fevereiro e teve como 
vencedor o Centro Des-
portivo e Cultural de Na-
vais. A coletividade que 
tem dominado as provas 
de pista nas últimas épo-
cas superiorizou-se à con-
corrência nesta primeira 
prova da especialidade 
na temporada 2022/23. 
O Navais totalizou 6326 
pontos, relegando o cam-
peão Grupo Cultural e 
Recreativo Aguçadouren-
se para a segunda posição 
com 5269 pontos, tendo 
o Clube Desportivo da 
Póvoa fechado o pódio 
com 2901 pontos. Nesta 
altura, com metade do 
calendário já cumprido, a 
formação de Aguçadoura 
conserva uma vantagem 
de cerca de 1300 pontos 
para o vizinho, anteven-
do-se uma segunda parte 
do PPA com emoções ao 
rubro na luta pelo título. 
A próxima jornada será 
novamente na vertente de 
pista, também no Estádio 
Municipal, relativa à fre-
guesia de Amorim, a 11 
de março.

MIGUEL E DANIELA 
VENCEM CORRIDA 
DA MARGINAL

A Corrida da Marginal, 
que decorreu na manhã do 
passado domingo, teve Mi-
guel Azevedo (Atlético da 
Póvoa) e Daniela Gregório 
(Escola de Atletismo da 
Trofa) como grandes ven-
cedores. A corrida de 10 
quilómetros ligou as margi-
nais da Póvoa de Varzim e 
de Vila do Conde e contou 
com 604 atletas na meta, 
mais algumas dezenas que 
optaram pela caminhada 
de 5 km. O primeiro ho-
mem a concluir o percurso 
demorou 31 minutos e 11 
segundos (sendo a quinta 

vitória consecutiva) e a se-
nhora mais rápida cumpriu 
a distância em 38m22s. A 
prova foi promovida pela 
Proevents, tendo contado 
com a presença de Luís Dia-
mantino, vice-presidente do 
município poveiro, que este 
ano foi palco da partida e da 
meta, invertendo-se este ce-
nário para a próxima edição 
em 2024. 

MASTERS DO CDP 
E DO NAVAIS 
CONQUISTADORES 

Os clubes da Póvoa de 

A Piscina da Varzim 
Lazer foi palco dos Cam-
peonatos Regionais de 
Juvenis e Absolutos orga-
nizados pela Associação 
de Natação do Norte de 
Portugal. A competir em 
casa, o Clube Naval Po-
voense conquistou apenas 
uma medalha e foi logo de 
ouro. O protagonista do 
feito foi Alexandre Dou-

NAVAL E FLUVIAL 
COM CAMPEÕES 
REGIONAIS

rado (na foto) na prova de 
50 metros bruços. O Flu-
vial Vilacondense esteve em 
evidência no medalheiro 
ao subir 12 vezes ao pódio, 
destacando-se a prestação 
no setor feminino, no qual 
Filipa Galante conquistou 
uma vitória nos 400 metros 
estilos, além de um segundo 
e de um terceiro lugar.

Varzim estiveram em evi-
dência nos Campeonatos 
Nacionais Masters de Pista 
Coberta que decorreram 
em Braga. Vários pódios 
foram alcançados, sendo de 
destacar os títulos de cam-
peão que foram conquis-
tados. Pelo Desportivo da 
Póvoa, que teve uma dezena 
de atletas em ação e todos 
foram premiados, Graça 
Costa venceu o lançamen-
to do peso no escalão F45 
e Isabel Sousa triunfou nos 
800 metros no escalão F35. 
Pelo Centro Desportivo e 
Cultural de Navais, que teve 

três medalhados, Carlos 
Eusébio foi o mais forte no 
salto com vara no escalão 
M50. 

ATLÉTICO 
ACUMULA PÓDIOS

O Atlético da Póvoa 
mostrou orgulho nas con-
quistas regionais e nacio-
nais obtidas por jovens 
praticantes do clube no 
último fim de semana. 
O grande destaque re-
caiu no feito de Gonçalo 
Veloso, no Nacional de 
sub 23, em Pombal, onde 
conseguiu sagrar-se cam-
peão nacional no salto em 
altura com a marca de 2 
metros e três centímetros. 
No sábado, em Braga, em 
representação da Associa-
ção de Atletismo do Porto, 
Filipa Craveiro sagrou-se 
vice-campeã nortenha no 
Triatlo técnico. No Do-
mingo, em Lousada, Ana 
Margarida Moreira ven-
ceu o Km Jovem no esca-
lão de infantis. 

O MAPADI levou qua-
tro atletas a Barcelos para 
a 2ª Volta do Campeonato 
Regional de Boccia BC3 – 
Zona Norte. Hugo Oliveira 
obteve o 4º lugar na 2ª Divi-
são e logrou o apuramento 

MAPADI APOSTA
NO BOCCIA

para o Campeonato Nacio-
nal. Filipe Ferreira conse-
guiu o 3º lugar na 3ª Divisão. 
A comitiva poveira integrou 
ainda Domingos Alexandre 
e Daniel Oliveira, além dos 
técnicos de cada atleta.
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FANTÁSTICOS RESULTADOS DE RUI COSTA 
NA PRIMEIRA FASE DA TEMPORADA

Rui Costa regressou ao 
top-100 do ranking da 
União Ciclista Internacio-
nal. O espetacular início 
de temporada do poveiro 
levou-o à 66ª posição, um 
patamar que não atingia 
há vários anos. Basta dizer 
que Rui Costa fechou o 
ano de 2022 no lugar 300 
dessa tabela e dois meses 
depois subiu já 234 luga-
res, sendo um dos corre-
dores mais pontuados nes-
te arranque de 2023. Em 
apenas 18 dias de compe-
tição já soma 868 pontos. 

O ciclista da Intermar-
ché – Circus – Wanty vem 
de uma brilhante presta-
ção na Strade Bianche no 
passado sábado. O  aguça-
dourense foi quarto clas-
sificado na clássica de 184 
km que decorreu em Itália, 
tendo estado sempre aten-

to às movimentações dos fa-
voritos e integrado o grupo 
restrito que lutou pela vitó-
ria em Siena. Rui Costa cor-
tou a meta a 23 segundos do 
vencedor e protagonizou o 
melhor resultado de sempre 
de um português nesta pro-
va que integra o World Tour 
e é conhecida pelos duros 
setores em terra batida. O 

POVEIROS DEFENDEM CORES NACIONAIS
Vários poveiros conti-

nuam a fazer parte das prin-
cipais seleções nacionais. 

Diogo Brito, por exemplo, 
contribuiu para a passagem 

da seleção de basquetebol 
para a fase de qualificação 
para o FIBA EuroBasket 
2025. Os portugueses, com 
o poveiro no cinco inicial, 
venceram Chipre com 11 
pontos de Diogo Brito e 
perderam na Bulgária por 
90-82 com mais 8 pontos do 
basquetebolista que repre-
senta os espanhóis do Força 
Lleida. 

Bruno Torres também 
participou nas duas vitórias 
de Portugal sobre a Polónia 
em jogos particulares da se-
leção de futebol de praia. O 
poveiro de 42 anos, que de-

fende as cores do SC Braga, 
marcou um golo na primei-
ra partida e envergou a bra-
çadeira de capitão nos dois 
desafios, tendo já na próxi-

Nacional. João Ribeiro sa-
grou-se recentemente cam-
peão nacional na prova de 
kumite na categoria -60 kg. 

campeão mundial de 2013 
somou aí mais 220 pontos 
para o ranking da UCI e 
juntou-os aos 190 pontos 
que tinha obtido uns dias 
antes em duas clássicas em 
França: 150 pontos pelo se-
gundo posto na Faun Drô-
me Classic e 40 pontos pela 
nona posição na Faun-Ar-
dèche Classic. 

Rui Costa vai agora parar 
de competir cerca de um 
mês para preparar os pró-
ximos objetivos de abril, 
nomeadamente a Volta ao 
País Basco, as clássicas das 
Ardenas e a Volta à Roman-
dia, sendo a Volta a França, 
em julho, o grande objetivo 
desportivo para esta época. 

TAÇA DE PORTUGAL 
COM SUCESSO 
POVEIRO E 
VILACONDENSE

Melgaço foi palco de vá-
rias vitórias vilacondenses 
e poveiras na 1.ª Taça de 
Portugal de XCO. Na pro-
va principal de elites foram 
dois atletas de Vila do Con-
de os vencedores: Raquel 
Queirós (MMR Factory Ra-
cing Team) e Mário Costa 
(AXPO/FirstBike). Beatriz 

Guerra e Rafael Sousa, 
ambos do Guilhabreu 
MTB, triunfaram na ca-
tegoria de juniores. Em 
veteranos, salientam-se 
os êxitos de dois atletas 
da Póvoa de Varzim: Fi-
lipe Ramos (Guilhabreu 
MTB) em masters 30 e 
Virgínia Moreira (SEAR-
TEX Portugal/Edaetech) 
em masters 40. Refira-se 
que a equipa mais forte foi 
o Guilhabreu MTB e que 
a formação Lobos Avero-
mar registou um pódio 
graças ao terceiro lugar de 
Manuel Pereira em master 
40. 

ma semana, no duplo ami-
gável com a Chéquia, nova 
oportunidade de somar 
mais internacionalizações 
às 251 que já possui. 

Finalmente, João Ribeiro 
foi convocado para o 58º 
Campeonato da Europa de 
Seniores de karate. O atleta 
do CKA Póvoa de Varzim 
vai ter a oportunidade de 
competir em Guadalaja-
ra, Espanha, de 22 a 26 de 
março. Após um período de 
avaliação e observação em 
contexto de treino e compe-
tição, o jovem foi seleciona-
do para integrar a Seleção 

Pub
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DIVERSOS

PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONDECORA CONFAGRI
Marcelo Rebelo de Sousa 

condecorou a Confedera-
ção Nacional das Coope-
rativas Agrícolas e do Cré-
dito Agrícola de Portugal 
como Membro Honorário 
da Ordem de Mérito Em-
presarial, na Classe do Mé-
rito Agrícola. A distinção 
foi entregue no Encontro 
Nacional de Técnicos da 
CONFAGRI, um evento 
que reuniu cerca de 400 
Técnicos das Organizações 
Associadas de todo o País.

O Presidente da CON-
FAGRI, Idalino Leão, que 
também lidera a AGROS, 
recebeu a distinção atri-
buída à entidade em fun-
ção do  relevante e inques-

tionável papel na defesa da 
Agricultura e dos Agricul-
tores portugueses. A conde-
coração ocorreu por ocasião 
do Jantar de Homenagem ao 
ex-presidente Manuel dos 
Santos Gomes.

Depois da intervenção 
da Ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Albuquerque, 
o Presidente da Repúbli-
ca elogiou o Comendador 
Manuel dos Santos Gomes e 
destacou que a CONFAGRI 
“é daquelas confederações 
que está presente em toda a 
parte, está no terreno a tra-
balhar e a trabalhar pelos 
portugueses todos. E assim 
se fez uma grande Confede-
ração”.

O Crédito Agrícola foi 
eleito “Escolha do Consu-
midor 2023” como Melhor 
Banco na categoria de “Pe-
quenos e Médios Bancos”. 
Esta distinção resulta da 
preferência dos consumi-
dores nacionais com um 
grau de satisfação global de 
82,79%, um score de satis-
fação de 82,99% e um score 
de recomendação de 82%.

Destacando-se em pri-
meiro lugar em 8 das 10 
categorias em avaliação, 
os atributos de avaliação 
Confiabilidade, Disponibi-

CRÉDITO AGRÍCOLA 
DISTINGUIDO PELO SEGUNDO 
ANO CONSECUTIVO COMO
“ESCOLHA DO CONSUMIDOR”

lidade, Transparência, Aten-
dimento calmo pormeno-
rizado e/ou personalizado, 
Proximidade com o Cliente, 
Facilidade e Segurança nas 
Transacções, permitiram 
cimentar a primeira posição 
do Crédito Agrícola, na sua 
categoria.

Na distinção da 11ª edi-
ção da Escolha do Consu-
midor, sistema de avaliação 
de marcas nº1 em Portugal, 
atribuída ao Crédito Agríco-
la foram avaliadas nesta ca-
tegoria, no total, sete marcas 
que contou com a colabora-

ção de 1461 consumidores. 
Para esta análise foram uti-
lizadas as metodologias de 
focus group, priorização de 
atributos através de painel 
online e avaliação efetiva 
das marcas através da uti-
lização do produto em am-
biente real de consumo.

No seguimento desta dis-
tinção, o Crédito Agrícola 
tem a decorrer, desde 24 de 
Fevereiro e até ao final do 
ano, uma campanha de co-
municação integrada a nível 
nacional na imprensa e no 
digital. 

FILIPA VIEIRA VISITOU 
RÁDIO ONDA VIVA

“Vai Dar Banho Ao Cão” 
é o single de lançamento de 
“Sabe Deus”, disco de Fili-
pa Vieira que será lançado 
em breve e que foi dado a 
conhecer numa visita às 
instalações da Rádio Onda 
Viva.

A fadista de 22 anos leva a 
sua música numa incursão 
experimental, um caminho 

que faz acompanhada pelo 
produtor Tiago Pais Dias e 
a editora Universal Music. 

O álbum é o resultado de 
uma sonoridade fresca, co-
rajosa e com muitas raízes. 

Filipa Vieira nasceu em 
Lisboa e o fado esteve sem-
pre presente na sua vida. 
Desde pequena que o pai 
lhe cantava fados ao deitar 

e, aos 11 anos, estreou-se 
em público. 

A jovem artista consi-
dera Amália Rodrigues o 
astro maior do fado e é em 
Beatriz da Conceição que 
encontra uma referência 
pessoal. Desde então, Filipa 
Vieira circula pelas rotas das 
típicas casas de fado, palcos 
e associações alfacinhas. 
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DIVEROS

Fernando Pimenta é 
uma das grandes espe-
ranças de Portugal para a 
obtenção de medalhas nos 
próximos Jogos Olímpi-
cos em Paris, França, em 
2024. O que nem toda a 
gente sabe é que parte da 
tranquilidade que o ca-
noísta necessita para se 
preparar e competir é-lhe 
proporcionada por uma 
empresa localizada em 
Vila do Conde, a Triauto, 
que também está em Via-
na do Castelo, onde aliás 
nasceu. Ora, nesta fase da 
preparação para as olim-
píadas, Fernando Pimen-
ta renovou o acordo que 
já dura há uma década e, 
estando ligado a uma fi r-
ma que vende automóveis, 
aproveitou a presença da 
Onda Viva na assinatura 
da renovação da parceria 
com a Volvo para apelar 
aos condutores para terem 
todos os cuidados quando 

FERNANDO PIMENTA E TRIAUTO RENOVAM 
PARCERIA RUMO AOS JOGOS OLÍMPICOS

para entregar-lhe uma nova 
viatura elétrica da Volvo já 
com a estética associada aos 
Jogos Olímpicos.

Recorde-se que Fernando 
Pimenta já conquistou mais 
de 120 medalhas, entre as 
quais 24 de ouro: 5 nos 
Mundiais, 9 no europeu e 
10 na Taça do mundo. Nos 

Jogos Olímpicos conquis-
tou a prata em Londres e em 
Tóquio obteve a medalha de 
bronze.

FILHO DO CAMPEÃO 
NASCEU NO 
HOSPITAL DA PÓVOA

Foi no Hospital da Póvoa 

de Varzim que nasceu o 
segundo fi lho de Fernan-
do Pimenta. O multi-me-
dalhado olímpico, mun-
dial e europeu e a esposa 
Joana escolheram o Ser-
viço de Obstetrícia para 
o nascimento, no passa-
do dia 27, de Santiago. 
O Centro Hospitalar fez 
questão de assinalar este 
acontecimento e afi rmou 
que “Santiago já nasceu 
com fi bra de campeão”, 
desejando “felicidades ao 
bebé, papás e mana” Mar-
garida.

BODAS DE OURO DE 
MANUEL E MARIA

Foi a 24 de Fevereiro 
de 1973 que Manuel Fer-
nando Santos e Maria 
Fernanda dos Santos Silva 
casaram. Ele natural de 
Aguçadoura e ela da Es-
tela, freguesia para onde 
foram residir, para a casa 
dos pais da noiva, no lu-
gar de Barros. Deste ca-
samento nasceram Maria 
Elisabete, Vítor Manuel, 
Maria Fernanda e Nelson, 
que adotaram o apelido 
Silva Santos. Estes quatro 
fi lhos, que residem nas 
freguesias de Apúlia, Lau-
ndos, Navais e Aguçadou-
ra, já deram ao casal seis 
netos. Na celebração dos 
50 anos de matrimónio 
decorreu uma missa pre-
sidida pelo padre Guilher-
me, na igreja do Santuá-
rio da Nossa Senhora da 
Saúde, em Laundos, tendo 
o casal sido presenteado 
pela família com um bo-
nito quadro emoldurado. 

vão para a estrada. 
Do lado da Triauto, An-

dré Esteves justifi cou que, 
ao prolongar o apoio a Fer-
nando Pimenta, a empresa 
procura motivar um atleta 
de eleição e competitivo, o 
que encaixa bem na fi loso-
fi a da fi rma. Foi aproveita-
da também a oportunidade 
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nia e integridade territorial 
dos Estados, pelas normas 
fundamentais do direito in-
ternacional e pela ideia de 
economias e sociedades 
abertas que sustentem o de-
senvolvimento e o progresso 
global)- que estão a levar o 
mundo por um caminho em 
que se torna aceitável a impo-
sição unilateral pela força de 
soluções políticas a estados 
mais fracos. Neste mundo 
cada vez mais incerto, Por-
tugal afirma-se como simul-
taneamente nação europeia 
e atlântica, pugnando pelo 
aprofundamento e o alarga-
mento das organizações in-
ternacionais que integra nos 
respectivos âmbitos, assim 
como pela sua crescente in-
tegração. É também dado re-
levo à afirmação de Portugal 
nos fóruns multilaterais, em 
particular nas Nações Uni-
das, e à importância das rela-
ções no âmbito da lusofonia. 
Outras áreas geográficas em 
que Portugal também tem in-
teresses estratégicos de diver-
sa ordem são o Mediterrânio, 
o Norte de África e o Médio 
Oriente, o Golfo da Guiné, a 
América do Sul e Central e 

OPINIÃO

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS (1/2)

DO VERÃO QUENTE DE 1975 AO PREC 2023

o Indo-Pacífico, assim como 
o continente Africano como 
um todo. Outro aspecto re-
levante para a afirmação de 
Portugal no mundo é a re-
lação com e a protecção das 
suas comunidades.

Com este contexto, é adop-
tado um conceito de defesa 
da soberania nacional holís-
tico, que considera aspectos 
como a estabilidade política e 
constitucional, a firmeza das 
instituições e da sociedade, 
a competitividade económi-
ca, a estabilidade financeira, 
a autonomia energética e a 
capacidade de inovação cien-
tífica.

Alguns dos desafios que se-
rão colocados a Portugal nes-
te novo quadro internacional 
serão: a luta pelo poder en-
tre as principais potências; a 
criação de vulnerabilidades 
nos regimes democráticos; 
desafios globais ligados às 
alterações climáticas, aos de-
sastres naturais, à perda de 
biodiversidade, às pandemias 
e à pobreza; o terrorismo in-
ternacional e os extremismos 
violentos; a proliferação de 
armas de destruição maciça 
nucleares, químicas e bac-

Foi com esta nova orienta-
ção que Portugal se tornou 
numa democracia cada vez 
mais consolidada, um país 
que assegura, ou melhor, que 
assegurava um conjunto de 
direitos, liberdade e garan-
tias aos seus cidadãos. Dizia 
eu, assegurava, porque - por 
estranho que pareça - em ple-
no séc. XXI Portugal vê-se a 
braços com um novo PREC, 
neste caso, Processo de Rou-
bo em Curso, decorrente do 
pacote da habitação, recen-
temente apresentado pelo 
Governo, com o qual, à boa 
maneira da esquerda, dos 
Barbudos, se pretende extin-
guir o direito à propriedade 
privada, começando pela ha-
bitação. Só custa começar…

O problema é que o direi-
to de propriedade implica 
um conjunto amplo de po-
deres. Os seus titulares po-
dem adquirir bens; podem 
usar, fruir e dispor dos bens 
que lhes pertencem; podem 
transmiti-los em vida ou por 

morte; e não serão deles arbi-
trariamente privados. Isto é o 
que prevê a Constituição da 
República Portuguesa (CRP), 
o Código Civil, a Carta dos 
Direitos Fundamentais da 
União Europeia, etc. Por in-
crível que pareça, esta legisla-
ção é desconhecida do Gover-
no de Portugal. Nos termos 
da CRP incumbe ao Estado 
assegurar o direito à habi-
tação. Esta obrigação passa 
pela implementação de polí-
ticas públicas para esse fim. 
Na minha humilde opinião, 
não me parece que possamos 
considerar o ROUBO/CON-
FISCO de casas particulares 
como uma política pública.

Surpreende neste país a 
naturalidade com que de-
terminadas pessoas obram 
tanto disparate pela boca 
fora julgando-se uma espé-
cie de gurus, não percebendo 
a gravidade do que dizem, e 
os problemas que daí podem 
advir. Se o Estado quer resol-
ver o problema da habitação 

teriológicas; a disputa pelo 
domínio do ciberespaço e a 
crescente capacidade ciber-
nética por parte de actores 
estatais e não-estatais;  e a 
pirataria, os tráficos ilícitos, 
os actos contra a preservação 
do património subaquático e 
a exploração descontrolada 
dos recursos marinhos.

Face a este cenário, o rela-
tório do Conselho de Revisão 
do Conceito Estratégico de 
Defesa Nacional estabeleceu 
sete prioridades: defender 
Portugal e os Portugueses; re-
forçar a posição internacional 
de Portugal; consolidar a re-
siliência nacional; investir no 
conhecimento, na tecnologia 
e na inovação; modernizar 
as forças armadas; valorizar 
e qualificar os seus profissio-
nais; e consolidar uma cultu-
ra de defesa e segurança. 

Agora que este relatório foi 
entregue, aguardemos os pró-
ximos passos naquilo que se 
espera venha a ser um debate 
ainda mais alargado sobre o 
novo Conceito Estratégico de 
Defesa Nacional, ou, se uma 
das sugestões da Comissão 
for aceite, a novíssima Estra-
tégia de Segurança e Defesa.   

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

em Portugal, não precisa-
mos cá de gurus. A solução 
é extremamente fácil. Basta 
o Governo, um dos maio-
res proprietários de Portu-
gal, mandar recuperar todos 
os seus imóveis que tem ao 
abandono e colocá-los no 
mercado de arrendamento. 
Como, pelos vistos, a incom-
petência é mais que muita, e 
não terão capacidade para 
resolver o problema, sugere-
-se que todos os residentes 
em Portugal que necessitam 
de casa, ocupem um dos 
imóveis pertencentes ao Go-
verno e lá se instalem. Afi-
xem à entrada as declarações 
dos “actuais Barbudos”, em 
caso de visita das autorida-
des policiais, para legitimar 
a vossa atitude. Okupem-se, 
pois, os edifícios perten-
centes ao Estado, que estão 
abandonados e ajudemos os 
governantes incompeten-
tes a resolver o problema da 
habitação em Portugal, sem 
ROUBAR nada a ninguém.

nacionalizada, como a banca, 
seguros, transportes e outros 
sectores chaves da economia 
nacional. Época marcada por 
protesto radicais, greves, se-
questros, ocupações, na qual 
proliferaram os saneamentos 
políticos. Período da histó-
ria do país de que pouco, ou 
nada, se fala, como se não ti-
vesse existido. Um momento 
que muitos adorariam apagar 
da história de Portugal, lim-
pando a sua “ficha”. Com o 
golpe do 25 de Novembro de 
1975 e posterior aprovação 
da CRP em 1976, o país entra 
numa nova fase do seu per-
curso, cada vez mais alinha-
do com os ditames europeus, 
rumo a uma economia de 
mercado, com a privatização 
dos sectores nacionalizados 
pelos barbudos, com a defe-
sa da propriedade privada, 
com um conjunto de refor-
mas económicas nos sectores 
estratégicos, que culmina-
ram na adesão de Portugal 
à União Europeia em 1986. 

lítica externa e de defesa que 
se constituiu num Conselho 
de Revisão do Conceito Es-
tratégico de Defesa Nacional. 
Este Conselho apresentou 
recentemente um relatório 
em que apresenta a sua visão 
sobre as mudanças no qua-
dro estratégico internacional 
e sobre o posicionamento que 
Portugal deve tomar nele, os 
principais desafios que o 
país enfrentará, assim como 
elenca as prioridades para a 
manutenção da autonomia 
estratégica e independência 
nacional. 

No rescaldo da crise pan-
démica, as principais condi-
cionantes no quadro inter-
nacional são as que foram 
introduzidas pela invasão 
da Ucrânia pela Rússia. Esse 
acto de agressão colocou em 
evidência aquilo que se vi-
nha a tornar claro na última 
década: existe um conjunto 
de potências ditas revisionis-
tas – porque pretendem rever 
os pressupostos em que num 
mundo ideal se tem vindo a 
considerar que regem a or-
dem internacional (o respeito 
pelos princípios da Carta das 
Nações Unidas, pela sobera-

No pós 25 de Abril de 
1974, o país foi assolado 
pelo Processo Revolucioná-
rio em Curso (PREC), tendo 
o seu período mais intenso 
ficado conhecido pelo verão 
quente de 1975, que termi-
nou com o golpe militar do 
25 de Novembro de 1975 
(que consolidou a liberda-
de em Portugal) e posterior 
aprovação da Constituição 
da República em Abril de 
1976. Este foi o tempo em 
que centenas de empresas, 
organizações e herdades fo-
ram ocupadas por militantes 
da extrema esquerda, pelos 
denominados barbudos. Um 
tempo em que grande parte 
da economia portuguesa foi 

Recentemente, foram tor-
nados de conhecimento pú-
blico dois documentos a que 
os interessados por relações 
internacionais e questões de 
segurança e defesa dão par-
ticular atenção, mas que aca-
bam por influenciar a vida 
de todos, sendo, por isso, 
interessante relevar os seus 
aspectos mais determinantes.

Num mundo e num mo-
mento em que as questões 
geopolíticas e de segurança 
estão na ordem do dia, é par-
ticularmente oportuno que 
Portugal se encontre no pro-
cesso de revisão do seu Con-
ceito Estratégico de Defesa 
Nacional. Este documento 
define os principais aspectos 
da estratégia global a adoptar 
pelo estado português para a 
prossecução dos seus objec-
tivos de segurança e defesa 
nacional. Neste âmbito, foi 
escolhido um conjunto de es-
pecialistas em matéria de po-
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NO JOGO DE BASTIDORES …

RESULIMA DÁ “BAILE”: 
LICENÇA NA MÃO… E PRÉMIO!UM PÉ NA TERRA, 

OUTRO NO MAR

OPINIÃO

(e concluindo): até final 
deste ano, nada estará 
resolvido. A não ser que 
(convém lembrar que, às 
vezes, o Estado de Direito 
funciona) o Tribunal resol-
va impor a ordem natural 
das coisas – que deve (ou 
devia) ser esta: enquanto o 
aterro não estiver “em or-
dem” para funcionar, não 
funciona. Ou não é assim 
que acontece na construção 
urbana, em que o presiden-
te da câmara só emite o al-
vará de habitabilidade após 
a vistoria final, que atesta 
o cumprimento integral do 
projeto de construção? Sabe 
o leitor qual é a penalização 
que o autarca sofre, se não 
respeitar este procedimen-
to? – Perda de mandato!

Porque é que neste caso 
(e, certamente, noutros do 
mesmo género) este proce-
dimento foi torpedeado? 
– Manda quem pode!, diz 
o povo. E aqui o poder não 
está onde era suposto: está, 
sim, nas mãos da entidade 
gestora do aterro, ou seja, 
nos bolsos de um português 
que (segundo o insuspeito 
Expresso) é “o quarto maior 
beneficiário final de fundos 
comunitários”, recebidos 
para as 8 empresas de “va-
lorização e tratamento de 
resíduos sólidos” que o dito 
português administra – a 
RESULIMA é uma delas. 
Percebido?

Compreendo, portanto, 
o desalento com que, do 
Porto, regressaram autarcas 
e populares, que só agora 
perceberam o jogo, to-
talmente opaco, que, nos 

bastidores, decide a favor 
do negócio, não hesitando 
sacrificar as populações, 
para quem este foi (segundo 
o Presidente da Câmara da 
Póvoa, reputado especialis-
ta em gestão do ambiente) 
“um dia negro”.

Desistir da luta? – Não!, 
definitivamente não! 
Porque (já vão ver) é no 
campo da imagem que 
esta luta (tão desigual) se 
pode ganhar: o pior que, 
em pleno século XXI, pode 
acontecer a uma empresa 
gestora de resíduos é ter o 
seu nome associado a um 
projeto que (à revelia do 
proposto a Bruxelas – e que 
mereceu apoio comunitário 
significativo) não cumpre 
os requisitos ambientais 
mínimos. A Resulima não 
quererá isso, seguramente; 
ou melhor: os municípios 
cujos resíduos ela “trata” 
não aceitarão isto, até por-

que também penaliza as 
suas próprias populações…

    2- Nem de propósito, 
a RESULIMA acaba de ser 
contemplada com um da-
queles prémios em que (ci-
tando Pessoa) “é indistinta 
a distinção entre nada e 
coisa nenhuma”, mas que, 
no atual momento, se revela 
de importância transcen-
dente, pela ressonância me-
diática que vem contrapor 
à que envolve o aterro de 
Paradela.

O que é que a Sociedade 
Ponto Verde, promotora do 
concurso, distinguiu? – O 
crescimento (na ordem 
dos 64%) no número de 
embalagens de cartão para 
alimentos líquidos (paco-
tes de leite, de sumo, etc.) 
que a Resulima recolheu e 
enviou para reciclagem em 
2022 – e que foram, repito, 
mais 64% que em 2021. Es-
tamos a falar, portanto, de 

um segmento muito restrito 
do universo de resíduos. E 
estamos a falar não de nú-
meros brutos (quantidades 
finais), mas de percentagens 
de crescimento, que são 
tanto maiores quanto mais 
baixo é o ponto de partida: 
se hoje estou no 1 e amanhã 
estou no 2, a minha taxa 
de crescimento é 100%... 
Portanto, não revelando a 
quantidade real das emba-
lagens encaminhadas para 
reciclagens, este prémio 
pouco (ou, provavelmente, 
nada) significa enquanto 
expressão da importância 
que a Resulima dá à recicla-
gem (que tem de ser mul-
timaterial), mas significa 
muito (tanto que até soa a 
encomenda…), no contexto 
da promoção da imagem da 
empresa, que vê no prémio 
um “sinal do trabalho e de-
dicação” dos seus municí-
pios e da sua luta “de forma 
a envolver e responsabilizar 
para a importância da sepa-
ração multimaterial”, para 
a “responsabilidade social” 
e para a “participação ativa 
de toda a comunidade” no 
processo de reciclagem.

Quando a propaganda 
nada tem a ver com a rea-
lidade, não adianta tortu-
rar as palavras para que 
elas mudem de significa-
do. Como de nada vale este 
“prémio”, de todo incapaz 
de afastar os odores (aliás, 
os fedores) que desmentem 
todo o paleio institucional 
da empresa.

P.R.

    1- Na luta contra as 
deficiências de funciona-
mento do aterro que a RE-
SULIMA implantou em 
Paradela – e que tanto in-
ferniza a vida das popula-
ções, até uma distância de 
quilómetros –, autarcas e 
populações de freguesias 
da Póvoa, Barcelos e Espo-
sende deslocaram-se, na 
pretérita sexta-feira, à Co-
missão de Coordenação e 
Desenvolvimento da Re-
gião Norte, entidade que, 
em nome do Estado, gere o 
processo de licenciamento 
daquele aterro. Objetivo: 
fazer ver àquela entidade 
que, nas circunstâncias 
em que funciona (desde 
há um ano), o aterro não 
pode continuar a funcio-
nar, e muito menos pode-
rá obter licença definitiva. 
Resposta da CCDRN: vai 
continuar a funcionar e até 
já tem licença definitiva.

Incrédulos, os nossos 
“protestantes” lá ouviram 
o rosário dos “remédios” 
que a CCDRN prescreveu 
para “aliviar” o problema: 
até final de Abril, a RESU-
LIMA terá de apresentar 
o estudo com a indicação 
das alterações a implemen-
tar; nos 3 meses seguintes 
(até fim de julho), terá de 
apresentar os respetivos 
projetos, que a Entidade 
Reguladora dos Serviços de 
Água e Resíduos (ERSAR) 
apreciará. (E, pelo meio, a 
Resulima será confronta-
da com os novos e pesados 
tarifários, que aqui referi 
na última crónica. A “coi-
sa” vai doer…). Portanto 
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SOPA DE LETRAS

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS    

PARA RIR

VAMOS RESOLVER ESTA CRUZADINHA?

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS    
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AS ANEDOTAS
– Só tenho quatro dias de vida. A minha mãe vai morrer daqui a seis 
dias. E o meu pai tem 30 dias para morrer também.
Dito e feito: quatro dias depois, a criança faleceu. Seis dias depois a sua 
mãe.
O pai, desesperado, vendeu tudo o que tinha e gastou todo o dinheiro o 
mais rápido que pôde. 30 dias depois, quem morreu foi o vizinho.
Moral da história: não tome decisões precipitadas!

– Pai, como é que se diz em inglês um pro� ssional que pinta carros? 
– Car-pinteiro?

A � lha entra no escritório do pai de mãos dadas com o marido:
– Pai, é verdade que o contabilista morreu?
– É � lha, infelizmente é.
– O que é que dizes de pôr o meu marido no lugar dele?
–  Isso é uma questão de falares com o pessoal da funerária mas por 
mim tudo bem.

Um senhor velhinho procurou um ortopedista porque andava com 
dores há algum tempo.
No prédio onde � cava o consultório médico havia também uma � rma 
de advogados.
O velho senhor entra, por engano, no escritório de advogados.
E o advogado perguntou: – Em que posso ajudá-lo?
Estou com uma dor no joelho esquerdo que você nem imagina! – 
respondeu o velho.
– Eu acho que o senhor se enganou no gabinete, eu sou formado em 
direito!
E o velho responde: – Mas agora há médicos para cada joelho?

Era uma vez uma família com quatro irmãos.
O primeiro tornou-se banqueiro.
O segundo tornou-se ministro.
O terceiro tornou-se presidente.
O quarto ainda estuda, mas também rouba de vez em quando.

Numa entrevista de emprego:
– Qual é o salário?
– Para já são 600€, mas mais tarde pode chegar aos 1500€.
– Ok, então eu venho mais tarde.

– Dê-me dois bilhetes, por favor.
– É para o Romeu e Julieta?
– Não, é para mim e para a minha namorada.
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O TEMPO NA REGIÃO - 9 A 15 DE MARÇO Pub

 

9 março, quinta

‘Annie Ernaux – Os 
anos Super 8’, filme 
da sessão Octopus, às 
21h45, no Cine-Teatro 
Garrett

‘Ennio, o Maestro’, filme 
documentário, às 21h30, 
no Teatro Municipal de 
Vila do CondeOntem celebrou-se o Dia 

Internacional da Mulher e 
na Póvoa de Varzim a data 
ficou marcada pela inaugu-
ração, no  Museu Municipal 
de Etnografia e História, da 
exposição ‘A mulher povei-
ra: uma obra de arte’. 

A mostra, segundo a Jun-
ta da União de Freguesias 
da Póvoa, Beiriz e Argivai, 

MULHER POVEIRA 
EM DESTAQUE 
NO MUSEU

11 março, sábado

Showcase de Diogo 
Piçarra, evento de apoio 
ao grupo AM DanceS-
tudio, com início às 
21h30, no Pavilhão 
Municipal

‘Coisas’, peça pelo 
Teatro de Marionetas 
do Porto, às 16h30, no 
Teatro Municipal de Vila 
do Conde

12 março, domingo

‘Aftersun’, sessão de 
cinema, no Teatro Muni-
cipal de Vila do Conde, 
às 16h e 21h

a entidade promotora, tem 
“várias representações da 
mulher poveira na arte: pin-
tura, escultura, ilustração, 
design gráfico”. 

Segundo o autarca Ricar-
do Silva, “se o pescador po-
veiro é o senhor do mundo 
no mar, a mulher poveira é 
senhora e guardiã do mun-
do em terra”. 

Esgotaram em cerca de 
meia hora os bilhetes que 
o Varzim colocou ontem 
à venda para a partida em 
Paredes. A elevada procura 
dos poucos ingressos dis-
ponibilizados pelo adver-
sário da última jornada da 
Liga 3 levou a que rapida-
mente fossem todos ven-
didos. “Compreendendo e 
partilhando a frustração de 

BILHETES PARA JOGO DECISIVO EM 
PAREDES VOARAM EM MEIA HORA

muitos sócios e simpatizan-
tes por não terem consegui-
do o ingresso para o jogo de 
domingo após os mesmos 
terem esgotado”, o Varzim 
revelou que está a “desen-
volver todos os esforços jun-
to do Clube adversário e das 
entidades competentes para 
que mais ingressos sejam 
disponibilizados”. A nota in-
formativa recorda que este 

10 março, sexta

‘Gente de Cá’, palestra 
pelo economista povei-
ro Miguel Marques, às 
21h30, na Cooperativa A 
Filantrópica

é assunto que “não depen-
de do Varzim, uma vez que 
a gestão do jogo e da prova 
são do clube visitado e da 
FPF”. Os responsáveis varzi-
nistas finalizam com a pro-
messa que “muito em breve” 
darão “novas informações 
sobre este tema”. O Estádio 
Municipal das Laranjeiras 
tem uma lotação de 2000 
lugares. 

O Dia Internacional da 
Mulher foi assinalado ontem 
pelo presidente da Câmara 
de Vila do Conde com uma 
visita, ainda madrugada, às 
colaboradoras do Serviço de 
Higiene e Limpeza. “Num 
gesto simples mas de gran-
de simbolismo”, Vítor Costa 
quis homenagear “todas as 
mulheres que trabalham na 
autarquia, deixando uma 
palavra de gratidão e de re-
conhecimento pelo trabalho 
que desenvolvem em prol da 
comunidade vilacondense, 
lembrando ainda o impor-
tante papel da mulher na 
construção de uma socieda-
de mais justa e igualitária”. 

EDIL VÍTOR COSTA HOMENAGEOU TRABALHADORAS 


