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EDITORIAL

Caros leitores,  

O Jornal “Notícias 
Onda Viva” é um ór-
gão de comunicação 
social que pretende in-
formar e divulgar tudo 
o que se relacione com 
a Região a que chega a 
nossa “Onda Viva 96.1”. 
Tentamos dar destaque 
ao que mais interessa 
às nossas populações. 
Aceitámos todas as crí-
ticas e não perfilhámos 
nenhuma ideologia 
política, de raça ou re-
ligiosa. Pautámo-nos 
pelo respeito de todas 

as ideias e crenças, desde 
que dentro dos valores da 
democracia e dos direitos 
humanos.

Neste número, como 
poderão ler e apreciar, 
debruçamo-nos sobre 
assuntos que vão desde 
Vila do Conde, Barcelos, 
Trofa e Esposende, etc. O 
desporto, como atividade 
lúdica e de lazer, tem o 
seu espaço, mas eu acon-
selharia a entreterem-se 
nas nossas páginas dos 
Passatempos. Vão ver 
que ficam bem dispostos.

Entretanto, para que 
os assinantes continuem 
a receber o nosso e vos-
so NOTICIAS ONDA 
VIVA, agradecemos que 
liquidem os 25,01 euros 
da assinatura anual para 
o NIB PT50 0045 1460 
4029 5375 0710 7  do 
Crédito Agricola. Bem 
hajam, por isso.

O diretor, 

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

A corporação dos Bom-
beiros da Póvoa de Varzim 
está oficialmente mais 
apetrechada de meios hu-
manos e técnicos. No pas-
sado sábado registou-se a 
apresentação de 9 novos 
elementos para o corpo 
ativo, acabados de com-
pletar a formação, assim 
como a promoção de dois 
elementos a bombeiros de 
primeira e a apresentação 
dos novos equipamentos 
de proteção individual 
para combate a incêndios, 
melhorando a capacidade 
de intervenção dos opera-
cionais.

O momento englobou 
também a tomada de pos-
se de dois elementos do 
comando: Pedro Nasci-
mento assumiu as funções 
de segundo comandante 
e Jorge Brito passa a ser 
adjunto do comandante 
Joaquim Moreira. O dia 
de celebração, que decor-
reu no quartel, incluiu 
ainda a apresentação de 
um novo Veículo Urbano 
de Combate a Incêndios, 
um investimento de cerca 
de 200 mil euros que foi 
mostrado na parada e está 

BOMBEIROS DA PÓVOA DE VARZIM 
MELHORAM CAPACIDADE DE SOCORRO

pronto para entrar em ação, 
tendo sido meio adquirido 
com o importante contribu-
to da edilidade liderada por 
Aires Pereira.

Vários autarcas marcaram 
presença nas instalações 
da Real Associação Huma-
nitária, presidida por Rui 
Coelho, tendo prestado o 
reconhecimento, em nome 
da população, pela entrega, 
disponibilidade e coragem 
no socorro de bens e de pes-
soas por parte de quem in-
tegra a corporação poveira. 
A Câmara Municipal, a Jun-
ta da União de Freguesias 
da Póvoa, Beiriz e Argivai 
e algumas empresas locais 
foram decisivas para tornar 
possível este apetrechamen-
to da corporação.
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MUNICÍPIOMUNICÍPIO

Está autorizado pelo 
ministro da Adminis-
tração Interna, José Luís 
Carneiro, o desempenho 
de um oficial da PSP, o co-
missário António Manuel 
Azevedo Ochoa, no cargo 
de comandante da Polícia 
Municipal da Póvoa de 
Varzim. 

O despacho saiu no Diá-
rio da República do pas-
sado dia 14, produzindo 

efeitos a partir do próximo 
dia 1 de abril e vigorando 
durante três anos. O go-
vernante refere que a auto-
rização surge na sequência 
do pedido do presidente 
da Câmara da Póvoa, Ai-
res Pereira, tendo obtido o 
acordo do Diretor Nacio-
nal da Polícia de Segurança 
Pública. O comissário em 
causa entrou na PSP em 
1996, foi agente, chefe e ti-

COMISSÁRIO DA PSP VAI LIDERAR 
POLÍCIA MUNICIPAL DA PÓVOA

rou o mestrado em Ciências 
Policiais, tendo defendido 
uma dissertação intitulada 
“Desempenho do Projeto 
Escola Segura em contexto 
urbano: obstáculos e opor-
tunidades”. António Manuel 
Azevedo Ochoa foi gradua-
do subcomissário e esteve 
no Comando de Braga, sen-
do comissário há cerca de 
cinco meses, desde novem-
bro de 2022.

EDIL FOI A BRUXELAS FALAR DA UCRÂNIA E DA HABITAÇÃO
Aires Pereira esteve a 

participar na 154.ª Reunião 
Plenária do Comité Eu-
ropeu das Regiões. Este é 
composto por 329 membros 
que representam os órgãos 
de poder local e regional 
dos 27 Estados-Membros 
da União Europeia, sendo 
o político poveiro membro 
efetivo deste órgão consulti-
vo desde 2018.

Na intervenção feita em 
Bruxelas, no início da pas-
sada semana, o presidente 
da Câmara da Póvoa de Var-
zim salientou o empenho 

CR na sequência da invasão 
em larga escala pela Rússia” 
e as consequências geradas 
pelo conflito nos Municí-
pios dos 27 Estados-Mem-
bros”) para deixar o repto 
à UE, para que esta “atue o 
mais rapidamente possível 
no sentido de garantir que 
os municípios portugueses 
têm instrumentos e recur-
sos que permitam, a todos 
os cidadãos, ter acesso a 
soluções habitacionais com 
dignidade”. Aires Pereira 
revelou que, em estreita ar-
ticulação com a rede social, 

Juntas de Freguesia e Centro 
Local de Apoio à Integração 
de Migrantes, “a Câmara 
Municipal da Póvoa de Var-
zim atendeu mais de 120 
pedidos de apoio por parte 
de cidadãos ucranianos e 
garantiu o apoio a cerca de 
30 crianças e jovens que se 
encontram atualmente inte-
grados em pleno, tanto em 
contexto escolar, quanto ex-
tracurricular”.

O autarca poveiro fez 
também questão de mani-
festar a preocupação pela 
insuficiência dos apoios 

nacionais e europeus ao 
nível da habitação, um dos 
setores mais gravemente 
afetados pela atual crise, 
sem os quais vai ser difí-
cil concretizar a Estratégia 
Local de Habitação. Aires 
Pereira apelou que a União 
Europeia “atue o mais rapi-
damente possível no senti-
do de garantir que os Mu-
nicípios portugueses têm 
instrumentos e recursos 
que permitam, a todos os 
cidadãos, ter acesso a solu-
ções habitacionais com dig-
nidade”. 

do município no acolhi-
mento de migrantes, através 
do sucesso na “implementa-
ção de uma série de medi-
das de resposta” em respos-
ta ao conflito na Ucrânia. 
O edil aproveitou o debate 
dedicado ao tema (“Ucrâ-
nia – Um ano de apoio do 
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MUNICÍPIO

BAIRRO DE NOVA SINTRA VAI BENEFICIAR 
DE GRANDE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO

O executivo municipal da 
Póvoa de Varzim deu mais 
um passo para a Reabilita-
ção do Bairro de Nova Sin-
tra. O lançamento do con-
curso público da obra, que 
vai durar um ano e tem um 
preço base de 2 milhões e 
270 mil euros, foi aprovado 
por unanimidade com os 
votos do PSD e do PS.

O presidente Aires Perei-
ra destacou “que será uma 
intervenção bastante alar-
gada, para dar qualidade 
e dignidade àquele espa-
ço”, englobando a criação 
de um centro ocupacional 
de idosos, que se juntará à 
recente mudança do Insti-
tuto Maria da Paz Varzim. 
O edil explicou ainda que 
as obras de melhoramen-

Até meio da próxima 
semana está aberto um 
período de candidaturas 
para 33 empregos na Câ-
mara Municipal da Póvoa 
de Varzim. 

Segundo os anúncios 

CÂMARA TEM 33 VAGAS PARA POSTOS DE TRABALHO
que saíram no Diário da 
República no passado dia 
16 de março, há 29 vagas 
para postos de assistentes 
operacionais nas divisões 
de Serviços Ambientais e 
Obras Municipais e os es-

colhidos terão de integrar 
equipas na execução de “ta-
refas simples de auxílio nos 
serviços de serralharia, car-
pintaria, eletricidade, pintu-
ra e construção civil, na re-
colha e remoção de resíduos 

urbanos e na realização das 
tarefas inerentes a função 
de jardinagem”. 

Outros concursos a de-
correr nesta altura visam a 
contratação de três moto-
ristas de veículos pesados 

to vão incidir em passeios, 
ruas, estruturas públicas e 
equipamentos de despor-
to e lazer. O projeto tem 
como objetivo privilegiar o 
peão ao restringir a circu-
lação automóvel apenas ao 
essencial, prevalecendo a 
pedonalização, assim como 
a melhoria da qualidade de 
vida e do bem-estar dos re-
sidentes de uma zona que 
há muito tempo precisava 
de ser valorizada.

O investimento no ter-
reno deverá começar no 
final do verão deste ano e 
terá uma importante com-
ponente de apoio de 1,63 
milhões do PRR (Plano de 
Recuperação e Resiliência), 
algo destacado pelo verea-
dor socialista João Trocado.

Pub

de mercadorias e de um 
coveiro. 

Em todos os casos, é 
proposto um “contrato 
de trabalho em funções 
públicas por tempo inde-
terminado”. 
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SOCIEDADE

CAPELA MARTA FESTEJOU O 72º ANIVERSÁRIO 
O Coro Capela Marta 

comemorou no passado 
domingo 72 anos de ati-
vidade na área da música. 
O programa festivo, rea-
lizado no Dia do Pai, en-
globou dois momentos es-
peciais para assinalar mais 
de sete décadas de um no-
tável trabalho cultural ini-
ciado por António Marta. 

De manhã decorreu a 
tradicional romagem ao 
cemitério em homena-
gem aos capelistas já fa-

‘SERRA-ESSA-VELHA’ ANIMOU BAIRRO NORTE
Por iniciativa do Cen-

tro de Desporto e Cultura 
Juvenorte, no passado dia 
15, quando a Quaresma 
estava a meio, saiu para 
a rua a tradição do “Ser-
ra-essa-Velha”, uma ini-
ciativa que, desde que 
foi recuperada em 2008, 
procura “saudar e ‘serrar’ 
os mais idosos do Bairro 
Norte da cidade. Como é 
tradição, um grupo de 15 
elementos trajado a rigor e 
transportando numa car-

rela um menino, foi à porta 
das casas dos mais velhos 
proferir quadras mordazes, 
logo após o inevitável: “Ser-
ra a velha, serra a nova, ser-
ra a velha, que ela vai para 
a cova”. Os mais conhece-
dores do costume já sabem 
que devem responder com 
algo parecido: “Sarrai meus 
meninos, sarrai! Sarrai e 
que pró ano eu esteja de 
saúde pra vós me sarrares 
outra vez!”. Como sempre, 
tudo terminou em galhofa.

lecidos. Ao final da tarde 
foi a vez da Igreja Matriz 
acolher uma missa festiva 
que contou com a presen-
ça da vereadora Lucinda 
Amorim em representa-
ção da Câmara Munici-
pal da Póvoa de Varzim. 

O Coro Capela Marta 
canta e encanta desde 1951, 
sendo o grupo atualmen-
te dirigido pelo maestro 
Tiago Pereira, enquanto 
João Magalhães preside 
à direção da associação.

DIOGO PIÇARRA CANTA E AJUDA ‘AM DANCE’
Foi um sucesso o espetá-

culo promovido pela AM 
Dance Studio, no Pavilhão 
Municipal, no passado dia 
11. A academia poveira 
conseguiu encher o recin-
to com perto de duas mil 
pessoas para o concerto 
do cantor Diogo Piçarra. 
O artista encantou os pre-
sentes com a atuação e ain-

da decidiu oferecer a verba 
que tinha combinado pela 
presença. Essa ajuda finan-
ceira é mais uma a juntar 
à campanha de angariação 
de fundos para permitir a 
meia centena de bailarinos 
participarem em competi-
ções nacionais e mundiais 
de dança.

A responsável Ana Mar-

ques mostrou felicidade 
pela receita obtida e pela 
ajuda que pais, empresas e 
autarquia continuam a pres-
tar. Outra professora, Fran-
cisca Marques, destacou a 
relevância de ver a cidade 
receber grandes artistas que 
contribuem para esta causa 
a a concretização dos so-
nhos de tantos jovens.
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SOCIEDADE

A Maternidade da Póvoa 
de Varzim está entre o lote 
de 25 blocos de parto que 
vão receber um total de 20 
milhões de euros do Go-
verno para obras de reno-
vação das infraestruturas 
e aquisição de equipamen-
tos. Segundo a informação 
divulgada pela direção exe-
cutiva do Serviço Nacional 
de Saúde, o Centro Hospi-
talar liderado por José Gas-
par Pais vai receber 520 688 
euros.

Apesar de há uns meses 
terem surgido rumores de 
um eventual encerramento 
por sugestão de uma comis-
são de peritos, o serviço com 
cuidados de ginecologia e 
obstetrícia existente no hos-
pital poveiro tem vindo a ser 
reforçado. Isto é, não só rece-
beu recentemente garantias 
do Ministério da Saúde de 
que vai permanecer aberto 
como agora também terá di-
reito a este apoio financeiro 
que acaba de ser anunciado.

CENTRO HOSPITALAR RECEBE 521 MIL EUROS 
PARA APLICAR NA MATERNIDADE DA PÓVOA

A Cooperativa Cultural 
“A Filantrópica” continua 
a desenvolver um vasto 
programa de atividades, 
entre elas a rubrica “Gente 
de Cá”. Na última conversa 
realizada, no passado dia 
10, o convidado foi o po-
veiro Miguel Marques, um 
economista que é especia-
lista em economia azul 
e membro de múltiplos 
Conselhos Estratégicos, 
entre outras atribuições de 
prestígio nacional e inter-
nacional. A apresentação 
e moderação da sessão es-
teve a cargo do jornalista 
Paulo Moreira, tendo des-
pertado o interesse de vá-
rias dezenas de cidadãos. 

MIGUEL MARQUES FALOU
N’A FILANTRÓPICA

O Arquivo Municipal da 
Póvoa de Varzim registou 
cheia, na passada quinta-
-feira, para uma tertúlia 
com Tó Reina. No local 
abriu também uma exposi-
ção com alguns dos objetos 
favoritos desse comercian-
te local, ligado às areas da 
ourivesaria e da relojoaria, 
que também negoceia an-
tiguidades e velharias, per-
correndo feiras e leilões em 
busca de raridades. Esses 
valiosos artigos da mostra e 
os conhecimentos do cole-
cionador serviram de mote 
para uma conversa sobre a 
arte, a história e costumes 
da Póvoa que despertou o 
interesse de dezenas de pes-
soas.

ARQUIVO ENCHEU 
PARA OUVIR TÓ REINA

Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde estão entre os 
50 municípios de Portugal 
(total de 308) que regista-
ram uma evolução positiva 
da população nos últimos 
10 anos. A conclusão che-
ga do estudo “O que nos 
dizem os Censos 2021 so-
bre dinâmicas territoriais”, 
apresentado no Instituto 
Nacional de Estatística. 
Na Área Metropolitana do 
Porto, Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde foram 
dois de apenas 5 municí-
pios que registaram um 
aumento populacional na 

última década, tendo todos 
os restantes perdido mo-
radores. Esse aumento foi, 
no entanto, inferior a dois 
por cento, tal como suce-
deu em São João da Ma-
deira, Valongo e Vila Nova 
de Gaia. No caso poveiro a 
população aumentou 1,34% 
(64320 residentes) e em Vila 
do Conde a subida foi de 
1,62% (80921 moradores).

Numa nota informativa, 
a autarquia poveira destaca 
que, além do “crescimento 
populacional observado no 
concelho, junta-se outro re-
sultado muito positivo que é 

POPULAÇÃO LOCAL CRESCEU NA ÚLTIMA DÉCADA
o do aumento considerável 
do número de habitações 
na Póvoa de Varzim”, cerca 
de 3,3 por cento, apontan-
do que, “neste momento, o 
número destes alojamentos 
no concelho da Póvoa de 
Varzim é o segundo mais 
elevado da região norte do 
País, ficando apenas atrás 
da zona histórica da cidade 
do Porto”. Aires Pereira já se 
regozijou com esta “evolu-
ção positiva da população” 
e afirmou que “este é o ca-
minho que quer continuar 
a traçar” no concelho que 
preside desde 2013.
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FREGUESIAS

A freguesia de Laundos 
foi palco de uma iniciativa 
diferente para assinalar o 
Dia do Pai. Numa parce-
ria entre a autarquia e os 
Bombeiros da Póvoa de 
Varzim, realizou-se uma 
plantação de árvores no 
antigo aterro durante a 
manhã do último domin-
go.

Os elementos da cor-
poração levaram os fi lhos 
e outros familiares para 
colaborar na ação que 
nasceu de um desafi o da 

LAUNDOS: VEREADORA DESAFIOU E 
BOMBEIROS PLANTAM DEZENAS DE ÁRVORES

No próximo 26 de mar-
ço comemora-se o Dia de 
Argivai e estão previstas 
várias atividades para as-
sinalar a riqueza histórica, 
cultural e desportiva da 
freguesia. Em 2023 pas-
sam 1070 anos da menção 
documental mais antiga a 
Argivai e o programa tem 
como destaque, no sábado, 
pelas 17h, um jogo de ve-
teranos antre as equipas da 
UDCA e do Rio Ave. No 
domingo, pelas 11h, será 
feita uma homenagem ao 
benfeitor Manuel Francis-
co Lopes, no cemitério da 
freguesia, seguido de dois 
eventos à tarde: às 14h há 
teatro de rua, com a en-
cenação de ‘Argivai Terra 
Mãe’, no Largo do Padrão; 
às 17h arranca um conví-
vio no Salão Villa Argevadi 
com porco no espeto.

ARGIVAI FESTEJA 1070 ANOS

vereadora Sílvia Gomes da 
Costa. A responsável pelo 
pelouro do ambiente des-
tacou que a iniciativa pre-
tendeu “valorizar o espaço 
em termos naturais e em 
termos emocionais, esta-
belecendo-se uma relação 
de Futuro!” O comandante 
Joaquim Moreira e o presi-
dente da Real Associação 
Humanitária, Rui Coelho, 
também compareceram e 
colocaram mãos ao traba-
lho, um gesto repetido pelo 
anfi trião, o líder da Junta de 

Laundos, Félix Marques.
No fi nal, a vereadora 

poveira não deixou de 
prestar o “agradecimento e 
reconhecimento aos Bom-
beiros pela enorme adesão 
à iniciativa!”. 

Refi ra-se que anteon-
tem, 21 de março, cele-
brou-se o Dia Mundial 
da Árvore, tendo decor-
rida uma nova plantação, 
desta feita nos jardins da 
Escola Secundária Eça de 
Queirós, com o apoio do 
município.

Um grupo de profi ssio-
nais da educação promo-
veu no início da passada 
semana uma vigília/acam-
pamento na Escola Básica 
de Aver-o-Mar. Professores 
e não docentes receberam 
novamente a solidariedade 
de vários encarregados de 
educação, que inclusive le-
varam comida e bebida para 
quem lá passou a noite.

Este foi mais um sinal de 
que a luta em prol da esco-
la pública está para durar, 

AVER-O-MAR: PROTESTO DEFENDE ESCOLA PÚBLICA
apesar das tentativas de pro-
vocar o cansaço de quem 
protesta há várias semanas, 
acusaram os organizadores. 
Sob liderança de Isabel Pes-
soa, representante do Sindi-
cato de Todos os Profi ssio-
nais de Educação (STOP) 
e professora naquele esta-
belecimento de ensino, ou-
viram-se várias palavras de 
ordem contra a posição do 
Governo.

Na iniciativa, que juntou 
pessoas da Póvoa de Var-

zim, de Vila do Conde e 
de Esposende, foi mostra-
do o caixão da Educação e 
também foi alertado que “o 
cangalheiro António Costa 
quer matar a escola públi-
ca”. Os docentes contestam 
a precariedade laboral e te-
mem pelo futuro do setor, 
tendo uma dezena de ele-
mentos decidido dormir à 
porta da escola e recebido 
os já referidos mimos de 
alguns pais durante a ma-
drugada.
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FREGUESIAS

Maria do Céu Antunes 
voltou à Póvoa de Var-
zim para participar na 
inauguração das novas 
instalações do SEGALAB 
- Laboratório de Sanida-
de Animal e Segurança 
Alimentar, no Espaço 
AGROS. 

A Ministra da Agricul-
tura e da Alimentação 
esteve em Argivai, no pas-
sado dia 15, também para 
conhecer o novo espaço 
da Associação de Apoio à 
Bovinicultura Leiteira do 
Norte. A receber a gover-
nante esteve o atual líder 
da AGROS, Idalino Leão, 
assim como o antecessor, 
José Capela. 

Pelas autarquias da re-
gião, destaque para a pre-
sença da vice-presidente 
vilacondense, Sara Lobão, 
e da vereadora poveira, 

Lucinda Amorim, respon-
sável pelo pelouros da agri-
cultura.

“Este é um espaço que 
materializa o poder da coo-
peração, o qual pode con-
tar, sempre, com a Ministra 
no apoio à Agricultura e 
aos agricultores”, disse Ma-
ria do Céu Antunes duran-
te o Seminário de Técnicos 
e Produtores Pecuários, 
“uma sessão técnica de 
partilha de conhecimen-
to, essencial à aplicação de 
conceitos como ‘Uma Só 
Saúde’.” “Temos unido es-
forços no reforço da respos-
ta nos campos da Sanidade 
Animal e Segurança Ali-
mentar. E este laboratório, 
reconhecido pela DGAV, 
tem tido um papel muito 
ativo e decisivo para o su-
cesso no cumprimento dos 
planos de erradicação/vigi-

ARGIVAI: GOVERNANTE INAUGUROU NOVAS 
INSTALAÇÕES DO SEGALAB E DA ABLN

A Ministra da Agricul-
tura e da Alimentação 
visitou o Balcão de Aten-
dimento ao Agricultor da 
Cooperativa Agrícola Lei-
teira do Concelho da Pó-
voa de Varzim. 

Maria do Céu Antunes 
esteve no espaço dinami-
zado pela Confederação 
Nacional das Cooperati-
vas Agrícolas e do Crédi-
to Agrícola de Portugal, a 
Confagri, que esteve re-
presentado pelo presidente 
Idalino Leão, que também 

AMORIM: COOPERATIVA DA PÓVOA 
RECEBEU MINISTRA DA AGRICULTURA

dirige a AGROS.
A passagem pela coope-

rativa poveira, liderada por 
José Moreira Campos, acon-
teceu no âmbito do acom-
panhamento do processo 
de candidaturas ao Pedido 
Único 2023 (PU2023) e 
da implementação do Pla-
no Estratégico da Política 
Agrícola Comum (PEPAC 
23.27). A governante real-
çou a “imensa satisfação” de 
“testemunhar, no terreno e 
com os agricultores, o fun-
cionamento do processo de 

lância de diversas doenças”, 
destacou a governante.

Idalino Leão, por sua vez, 
apelou à Ministra para que 
a rápida resolução das difi -
culdades relacionadas com 
o PEPAC (Plano Estratégi-

co da Política Agrícola Co-
mum). O dirigente lembrou 
que a subida dos preços dos 
produtos agroalimentares 
está ligada ao aumento bru-
tal dos custos de produção 
associados e desafi ou Maria 

do Céu Antunes a estar 
ao lado dos agricultores e 
da produção na próxima 
reunião da PARCA (Pla-
taforma de Acompanha-
mento das Relações na 
Cadeia Agroalimentar).

candidaturas”, que decorre 
até 31 de maio.

Maria do Céu Antunes 
destacou ainda o papel das 
Confederações representa-
tivas do setor - Associação 
dos Jovens Agricultores de 
Portugal (AJAP), Confe-
deração dos Agricultores 
de Portugal (CAP), Confe-
deração Nacional da Agri-
cultura (CNA), além da 
referida Confagri, com as 
quais o Ministério renovou 
o Protocolo de Delegação 
de Tarefas.

Pub

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE VARZIM
A nossa Missão é dar apoio aos mais carenciados da sociedade.

Ajude a Irmandade da Misericórdia a cumprir esta missão, sem qualquer encargo para si, preenchendo o quadro 11 do seu boletim de IRS,

de acordo com o exemplo seguinte. Bem haja.
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OCORRÊNCIAS

A Polícia de Seguran-
ça Pública continua com 
ações praticamente diárias 
de combate ao crime de 
tráfi co de estupefacientes 
na região. Foram vários os 
casos registados nas duas 
últimas semanas. 

Na passada segunda-fei-
ra, dia 20, pelas 11h30, foi 
detido um auxiliar de ação 
médica de 51 anos, resi-
dente em Vila do Conde, 
por estar na posse de 14 
doses de heroína na Aveni-
da de França, no Porto. 

No dia 18, às 2h20, foi 
detido na Travessa da Mo-
rincheira, em Aver-o-Mar, 
um vendedor de 22 anos, 
residente na Maia, depois 
de ser intercetado com 228 

PSP DETEVE VÁRIOS SUSPEITOS 
DE TRÁFICO DE DROGA 

na Póvoa de Varzim, loca-
lidade onde reside o jovem 
suspeito.

No dia 12 houve dupla 
detenção. De madrugada, 
pelas 02h10, na via Gene-
ral Humberto Delgado, foi 
intercetado um jovem de 
19 anos, empregado fabril, 
residente na Póvoa de Var-
zim, que estava na posse de 
haxixe sufi ciente para 11 
doses individuais. Depois, 
já de manhã, pelas 9h30, na 
avenida Maria de Santiago, 
em Vila do Conde, foi de-
tido um cozinheiro de 38 
anos, residente na Póvoa de 
Varzim, que tinha 21 doses 
de haxixe e 15 doses de ca-
nabis.

No dia 10, às 18h, na rua 

doses de haxixe e 4 doses de 
cocaína.

No dia 17, às 11H30, no 
Porto, foi detido um pesca-
dor de 34 anos, residente na 
Póvoa de Varzim, após ser 
apanhado com 43 doses de 
heroína e 13 doses de cocaí-
na.

No dia 16, às 20h40, na 
rua Almeida Brandão, foi 
apanhado um desempre-
gado de 42 anos, residente 
na Póvoa de Varzim, que 
estava na posse de 67 doses 
de heroína e 95 doses de co-
caína.

No dia 13, às 21h15, um 
pintor da construção civil, 
de 21 anos, foi apanhado na 
posse de 78 doses de haxi-
xe na rua Ramalho Ortigão, 

Manuel Quintas faleceu 
no passado domingo. O 
empresário da Póvoa de 
Varzim tinha 90 anos e, na 
companhia dos irmãos, 
foi um dos principais ros-
tos da histórica Quintas 
& Quintas (empresa de 
cordoaria já desativada) 

MORREU EMPRESÁRIO 
MANUEL QUINTAS

e de outros investimentos 
na região, sendo de real-
çar a ligação à empresa 
Sopete. Além da atividade 
industrial, Manuel Quin-
tas teve também um rele-
vante papel na sociedade 
poveira durante várias dé-
cadas e integrou diversas 

instituições locais como a 
Santa Casa da Misericórdia 
(onde esteve em funções 
até 2020), A Benefi cente 
e o Lions, entre outras. As 
cerimónias religiosas de-
correram na Basílica do 
Coração de Jesus na passa-
da segunda-feira.

da Herdança, na Póvoa de 
Varzim, foram detidos dois 
homens, um operador de 
caixa de 21 anos e um estu-
dante de 22 anos, ambos re-
sidentes em Vila do Conde, 
após serem apanhado com 
49 doses de haxixe.

No dia 9 também houve 
dupla detenção. Na primei-
ra, às 17h05, um estudante 
de 19 anos, residente no 
Porto, foi intercetado na 
Rua Aqueduto, em Vila do 
Conde, na posse de 29 doses 
de haxixe. Depois, às 19h15, 
um pescador, de 56 anos, 
residente em Vila do Con-
de, foi intercetado na aveni-
da da Liberdade na posse de 
13 doses de heroína e de 5 
doses de cocaína. 

APREENSÃO 
DE ARMAS

Passou por Vila do Con-
de uma operação da PSP 
que culminou na apreen-
são de 10 armas de fogo 
e na identifi cação de sete 
pessoas. A ação foi realiza-
da em diversos concelhos 
pelo Núcleo de Armas e 
Explosivos do Comando 
Metropolitano do Porto e 
procurou fi scalizar a lega-
lidade da posse e origem 
do armamento. Os agentes 
agiram também na Trofa, 
Santo Tirso, Porto e Marco 
de Canaveses.
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ESCOLAS

Já estão em votação os 
projetos finalistas do Orça-
mento Participativo Jovem 
2023 da Póvoa de Varzim. 
Os finalistas deram a co-
nhecer as respetivas ideias 
numa sessão pública rea-
lizada no Diana Bar. Esta 
sétima edição foi elogiada 
pelo vereador da juventu-
de, Marco Barbosa, pela 
riqueza da diversidade dos 
projetos apresentados.

O OPJ1 (da autoria dos 
alunos Tiago Dourado, 
Beatriz Amorim, Diogo 
Silva, Joana Cabrita e Lua-
na Flores), “Escola + Di-
nâmica”, procura otimizar 
os espaços comuns da sede 
do Agrupamento de Es-
colas Campo Aberto, em 
Beiriz, através da renova-

JOVENS  ESCOLHEM PROJETO FAVORITO DO OPJ 23
ção do espaço exterior para 
a prática de voleibol, boc-
cia, ténis de mesa e jogos de 
tabuleiro.

O OPJ2 (proposto por 
Leonor Regufe, Afonso Tor-
rão, Rodrigo Real, Mariana 
Cardoso e Alice Soares), 
“Ginásio ao Ar Livre”, pre-
tende construir espaços de 
exercício físico ao ar livre 
na Escola Dr. Flávio Gon-
çalves.

O OPJ3 (idealizado por 
Alexandre Galiza, André 
Faria, Isaac Moreira, Maria 
Ferreira e Ricardo Rosma-
ninho), “Lançar para sal-
var”, propõe a colocação de 
boias circulares ao longo de 
toda a costa balnear, acom-
panhadas de retenidas flu-
tuantes de 36m e de painéis 

Duas escolas da Póvoa 
de Varzim estiveram em 
destaque nas Competi-
ções Nacionais de Ciência. 
Estas são um conjunto de 
provas em várias áreas do 
conhecimento, destinadas 
a estudantes do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico ao Ensi-
no Secundário. As compe-
tições em rede resultaram 
em várias conquistas indi-
viduais e coletivas. 

A maior evidência tem 
de ser dada à Escola Bá-

‘EÇA DE QUEIRÓS’ E ‘FLÁVIO GONÇALVES’ PREMIADAS
sica Dr. Flávio Gonçalves 
pelos resultados e elevada 
participação. No DAR@lín-
gua 5.º ano, Diogo Rodri-
gues Oliveira Bompastor 
e Bárbara Silva Pereira fo-
ram terceiros classificados. 
No DAR@língua 2.º ciclo, 
a escola obteve o primeiro 
lugar coletivo. No mais-
mat 5.º ano, Rodrigo Maia 
da Silva e Leonor Azevedo 
Trindade Monteiro foram 
segundos e João Amorim 
Domingues e Carlos Ma-

nuel Martins Maia foram 
terceiros, enquanto a escola 
obteve o segundo lugar co-
letivo. No natweb 5.º ano, 
Rodrigo Maia da Silva e 
Leonor Azevedo Trindade 
Monteiro foram terceiros. 
No natweb 6.º ano, Gon-
çalo da Cunha Fonseca e 
Gonçalo Cardoso Covas 
foram os vencedores. No 
natweb, a escola obteve o 
segundo lugar. No Econet 
Maria Luís Machado Gui-
marães dos Santos e Maria 

informativos com orienta-
ções preventivas e contactos 
de emergência.

A escolha do vencedor 
será agora feita por jovens 

(com idades entre os 14 e os 
30 anos) residentes, traba-
lhadores ou estudantes no 
concelho da Póvoa de Var-
zim. A votação termina esta 

sexta-feira, dia 24, sendo 
os resultados definitivos 
divulgados no dia seguinte 
nas redes sociais da Casa 
da Juventude.

João Vidal Carvalho foram 
terceiros, enquanto a esco-
la obteve o primeiro lugar.

Também a Escola Secun-
dária Eça de Queirós bri-
lhou nas competições. No 

EQUAmat alcançou o pri-
meiro lugar e no CIVITAS 
registou o terceiro lugar. 
A próxima fase decorre na 
Universidade de Aveiro de 
26 a 28 de abril.

Os estudantes da Licen-
ciatura em Design Indus-
trial da Escola Superior de 
Artes Media e Design apre-
sentaram várias propostas 
ao concurso Póvoa iNO-
VA Academy. O Centro 
Póvoa Empresas acolheu 
anteontem a abertura da 
exposição e a cerimónia de 
entrega de prémios aos três 
melhores trabalhos. 

Cláudia de Lima e Men-
donça foi a grande ven-
cedora, Marta Rodrigues 
Monteiro ficou em segun-
do lugar e Joana Rita Bastos 
Pereira foi a terceira clas-
sificada. Estas três jovens 

ESTUDANTES DE DESIGN 
PREMIADAS PELA INOVAÇÃO

do Instituto Politécnico 
do Porto receberam, cada 
uma, um cheque de mil eu-
ros. A primeira classificada 
vai também ter direito a 
um estágio remunerado na 
ECOSTEEL.

Esta foi a primeira edi-
ção de um concurso de 
ideias anual dirigido a to-
dos os universitários ou 
alumni, residentes ou estu-
dantes no concelho da Pó-
voa de Varzim. O arranque 
da iniciativa promovida 
pela autarquia contou com 
a parceria da empresa loca-
lizada na Zona Industrial 
de Laúndos. Esta lançou 

como desafio a criação de 
um puxador novo para ja-
nelas open/pivotante que 
conjugasse preocupações 
de funcionalidade, design, 
economia circular e ino-
vação tecnológica. Foram 
desenvolvidas 14 propostas 
de puxador pelos estudan-
tes finalistas da Licencia-
tura em Design — Ramo 
Industrial e estudantes em 
mobilidade Erasmus que 
integraram o grupo, es-
tando os trabalhos agora 
patentes no Centro Coor-
denador de Transportes.

A sessão contou com as 
presenças do presidente da 

Câmara da Póvoa de Var-
zim, Aires Pereira, do CEO 
da ECOSTEEL, José Maria 
Ferreira, e da presidente da 
ESMAD, Olívia Marques 
da Silva. Uma segunda edi-
ção do concurso está já na 
forja, tal como a criação de 

um novo: o Prémio Póvoa 
iNOVA Summer Academy, 
destinado a jovens que 
concluíram o ensino se-
cundário ou profissional e 
que não pretendem seguir 
para o ensino universitá-
rio.
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A estratégia de valori-
zação e inclusão das Pes-
soas em Situação de Sem 
Abrigo do Município da 
Póvoa de Varzim está a ser 
bem sucedida. O projeto 
‘PVPI – Póvoa de Varzim 
Promove Inclusão’ assenta 
em três ações: GAI – Gabi-
nete de Apoio à Inclusão; 
CSI – Capacitar e Sensibi-
lizar para Incluir e COI – 
Centro Ocupacional para 
a Inclusão. Precisamente 
este último tem permiti-
do uma mudança de vida 
a pessoas em situação de 
sem-abrigo, fornecendo o 
pequeno-almoço, promo-
vendo atividades diversas 
e dando acesso a formação 
e apoio psicológico.

Desde 25 de julho que 

o COI já mudou a vida a 
dezenas de homens e mu-
lheres e, atualmente, tem 
sinalizadas 33 pessoas nesta 
situação muito precária. A 
maioria são do sexo mas-
culino com idades entre os 
40 e os 60 anos, divorciados 
e sem relação com a famí-

DESTAQUE 

CENTRO DE INCLUSÃO ESTÁ A DAR UMA 
NOVA VIDA A QUEM NÃO TEM ABRIGO

lia, que vivem em quartos 
alugados e com histórico 
de consumo de drogas ou 
álcool. Mais que números, 
tornaram-se num “grupo 
de amigos” que aí encon-
trou a “certeza que a mu-
dança é possível”.

Para a vereadora com o 

Pelouro da Coesão Social, 
Andrea Silva, é decisivo 
apostar em projetos desta 
natureza e combater eficaz-
mente a pobreza, apoiando 
“a inclusão social e a ha-
bitação”. E, neste sentido, 
esta estratégia de valoriza-
ção e inclusão das pessoas 
tem em vista a integração, 
quando possível e de for-
ma plena, no espaço de 
co-housing previsto na Es-
tratégia Local de Habitação, 
que terá 6 T0 geridos pela 
edilidade para situações de 
acolhimento temporário.

O Centro Ocupacional 
para a Inclusão tem uma 
frequência média diária de 
15 utentes, já realizou um 
total de 21 atividades e 2 
ateliers e já serviu mais de 

O Movimento de Apoio 
de Pais e Amigos ao Dimi-
nuído Intelectual apostou 
numa nova fonte de recei-
ta para ajudar os utentes. 
A instituição liderada por 
António Ramalho abriu há 
cerca de um mês o ‘SAL-
VSTERAPIA Medical Spa 
& Balneoterapia’ com o in-
tuito de recolocar a Póvoa 
de Varzim no mapa dos 
tratamentos à base de água 
salgada aquecida, fazendo 
lembrar a tradição de uma 
cidade que ficou famosa pe-
los “banhos quentes”. 

O MAPADI apoia nesta 
altura cerca de 400 cidadãos 
com deficiência e tem ino-
vado nos últimos anos para 
conseguir novas formas de 
sustentabilidade. Face à não 
subida das comparticipa-
ções do Estado, o caminho 
tem sido a disponibiliza-
ção de diversos serviços à 
população e a comunidade 
poveira tem correspondido, 
além de permitir a criação 
de emprego para muitos 
‘meninos especiais’. 

Agora chegou o ‘SAL-
VSTERAPIA’, um espaço 
criado com uma forte inspi-
ração histórica, disponibi-

lizando vários tipos de ba-
nhos quentes e terapias com 
sal, tal como a água do mar 
aquecida usada nos referi-
dos banhos. Ali são aliadas 
as propriedades terapêuti-
cas da água quente e do sal 
sobre os tecidos do corpo 
humano, com diversas téc-
nicas manuais, visando a 
promoção da saúde, beleza, 

AÍ ESTÁ O REGRESSO 
DOS ‘BANHOS QUENTES’

dois mil pequenos-almo-
ços. O ‘Póvoa de Varzim 
Promove Inclusão’ fun-
ciona diariamente, das 9h 
às 12h30 e das 14h às 17h, 
no antigo edifício dos ser-
viços municipais, junto à 
Praça do Almada.

O projeto teve um apoio 
de fundos comunitários 
na ordem dos 84 mil eu-
ros, resultado de uma can-
didatura da autarquia ao 
programa Norte 2020 e 
estando orçado em 99 mil 
euros no total. O funcio-
namento está garantido 
até junho, mas a esperan-
ça dos utentes e das três 
técnicas que o dinamizam 
é que possa continuar e 
receber novo financia-
mento.

 
 
 

Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual 
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C O N V O C A T Ó R I A 
 

Assembleia Geral Ordinária 
 
 
Nos termos do Artigo 23º, nº 2 da alínea b) dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral 
do MAPADI, Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual, para o 
próximo dia 31 de março de 2023 (sexta-feira), às 21.00 horas, na sua Sede Social sita 
na Rua José Régio, 614, desta cidade, com a seguinte 
 
 

Ordem de Trabalhos 
 
 

1. Leitura da ata da última Assembleia Geral; 
 
2. Apresentação, discussão e votação do Relatório, Contas e Parecer Fiscal do ano de 

2022; 
 

3. Proposta para conferir à Direção os poderes para praticar todos os atos e tomar as 
decisões, incluindo operações financeiras que estejam subjacentes, que se tornem 
necessárias à adesão a Programas Subsidiados pelo Programa Portugal 2020, e 
suas eventuais alterações; 

 

4. Proposta para conferir à Direção os poderes para praticar todos os atos e tomar as 
decisões, incluindo operações financeiras que estejam subjacentes, que se tornem 
necessárias à adesão ao Plano de Recuperação e Resiliência e suas eventuais 
alterações; 

 
5. Proposta para conferir à Direção os poderes para praticar todos os atos e tomar as 

decisões, incluindo operações financeiras que estejam subjacentes, que se tornem 
necessárias à adesão ao ON.2 - Programa Operacional Regional do Norte - 
Equipamentos para a Coesão Local, e suas eventuais alterações;   

 

6. Se houver tempo disponível, é concedida meia hora para se tratar de qualquer assunto 
de interesse para o Movimento. 

 

 
Póvoa de Varzim, 10 de março de 2023 

 
O Presidente da Assembleia Geral 

 
____________________________________________ 

(José Francisco Mata de Carvalho, Eng.º)  
 

 

bem-estar e relaxamento. 
Entre os serviços ofereci-
dos estão a piscina intera-
tiva (com jacuzzi, cascata e 
corrente), massagens, du-
che vichy (com câmara de 
vapor, esfoliações com sal 
e envolvimento em algas), 
flutuário (que imita o mar 
Morto), haloterapia e expe-
riência senso.
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REGIÃO

Esposende inaugurou 
no passado sábado, dia 
18, um dos maiores in-
vestimentos de sempre 
no concelho. A obra do 
canal intercetor de pro-
teção e gestão de riscos, 
cheias e inundações da 
cidade ultrapassou os 5 
milhões de euros. Depois 
dos problemas que se ve-
rificaram em 2013, esta foi 
a solução encontrada para 
garantir a segurança da 
população, das atividades 
económicas, do patrimó-
nio cultural e do meio am-
biente. Essa mesma utili-
dade foi comprovada em 
janeiro último, aquando 
das inundações que fus-
tigaram muitas zonas do 
país, estando a autarquia 
a planear a construção de 
sistemas idênticos noutros 
locais do concelho nor-
malmente afetados por 

OBRA DE 4,5 QUILÓMETROS E 5 DE MILHÕES 
FOI INAUGURADA EM ESPOSENDE

inundações, revelou Benja-
mim Pereira.

O edil explicou que a 
obra reflete a consciencia-
lização para as questões da 
sustentabilidade e o avanço 
das tecnologias. Ao longo 
de 4,5 quilómetros, existem 
diversos sensores de moni-

torização do caudal que, em 
tempo real, permitem o re-
curso a pontos alternativos 
de escoamento das águas. A 
ladear o canal foram plan-
tadas cerca de 30 mil plan-
tações, entre árvores, esta-
carias e arbustos, além de 
serem adotados materiais 

de salvaguarda do patrimó-
nio natural, nomeadamente 
da vida selvagem e dos ha-
bitats.

A empreitada, que en-
volveu negociações com os 
proprietários de mais de 200 
parcelas de terreno, teve iní-
cio em julho de 2019 após o 

Ministério do Ambiente 
ter classificado a cidade 
de Esposende como “zona 
crítica”, no âmbito do Pla-
no de Gestão de Riscos 
de Inundação elaborado 
pela Agência Portuguesa 
do Ambiente, que esteve 
representado na inaugu-
ração pelo vice-presidente 
José Carlos Pimenta Ma-
chado. O projeto desen-
volvido pelo Município 
acolheu o financiamento 
do Fundo de Coesão, ao 
abrigo do Programa Ope-
racional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Re-
cursos. Paralelamente ao 
canal estende-se um cir-
cuito de visitação e prática 
desportiva que entronca 
na Ecovia do Litoral Norte 
e, futuramente, no Parque 
da cidade, proporcionan-
do novas opções de mobi-
lidade suave.
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PREMIADAS AS MELHORES COLHERES DE PAU
O Salão Nobre dos Pa-

ços do Concelho de Vila 
do Conde foi palco da ce-
rimónia de entrega de pré-
mios aos alunos e aos ido-
sos que se destacaram no 
Concurso / Exposição de 
Colheres de Pau. A inicia-
tiva, realizada na passada 
quinta-feira, fez parte do 
programa da tradicional 
Feira Grande de Janeiro / 
Feira dos Namorados de 
2023. 

O edil Vítor Costa para-
benizou todos os envolvi-
dos, sobretudo os mais jo-
vens, tendo destacado que 
esta é uma tradição local 
que muito importa man-
ter e reforçar e, por isso, 
agradecido o envolvimen-
to das escolas e das insti-
tuições de solidariedade 
social na iniciativa. 

Na cerimónia participa-
ram a vereadora da Educa-

ção, Carla Peixoto, o Verea-
dor da Cultura e Turismo, 
Paulo Vasques, os Diretores 
dos Agrupamentos de Es-
colas, instituições de solida-
riedade social participantes, 
professores, familiares e 
alunos premiados.

MAIS DE 8300 
CHEQUES FORAM 
ATRIBUÍDOS 

No Conselho Munici-
pal de Educação de Vila do 
Conde foi apresentado um 
balanço da aplicação das 

medidas ‘cheque creche’ e 
‘cheque educação’. a Verea-
dora da Educação, Carla 
Peixoto, deu conta que cer-
ca de 310 famílias benefi-
ciaram do ‘cheque creche’ 
e que 7993 alunos/as rece-
beram o ‘cheque educação’, 

traduzindo-se num apoio 
de quase um milhão de 
euros às famílias vilacon-
denses.

A sessão abordou ainda 
temas como o transporte 
escolar, as atividades de 
enriquecimento curricu-
lar e de apoio à família, a 
escola a tempo inteiro, a 
transferência de compe-
tências para o município, 
entre outros assuntos. No 
caso da Carta Educativa, 
esta já foi submetida e está 
a decorrer o prazo de pro-
nuncia por parte do Mi-
nistério da Educação.

Depois de Ermesinde, no 
início deste mês, agora foi 
a vez do Teatro Municipal 
de Vila do Conde receber a 
‘Via Sacra ao Vivo’ apresen-
tada pelo Centro de Apoio 
e Reabilitação para Pessoas 
com Deficiência da Santa 
Casa da Misericórdia. O 
espetáculo intitulado “Pelo 
Olhar de Maria” teve com 
casa cheia no passado sába-
do e contou com gente ilus-
tre na plateia. Ao lado do 
provedor Rui Maia também 
assistiram à peça o Arcebis-
po Primaz de Braga, D. José 

Cordeiro, o Prior de Vila do 
Conde, Padre Paulo César 
Dias, a Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Sara 
Lobão, entre outras enti-
dades que se associaram a 
um momento que preten-
deu passar mensagem que 
não deixou ninguém indi-
ferente. Os utentes e cola-
boradores do CARPD, em 
Touguinha, irão agora levar 
este trabalho até Fátima, na 
próxima sexta-feira, com 
apresentação marcada para 
as 20h no Centro João Pau-
lo II. 

UTENTES E COLABORADORES DO CARPD 
DINAMIZARAM ‘VIA SACRA AO VIVO’
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Vila do Conde esteve na 
rota de uma incursão de 
dois ministros pela região.

António Costa e Silva, 
que tutela a Economia e 
Mar, e Elvira Fortunato, 
responsável pela Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior, passaram pela Amkor 
Technology Portugal. A 
empresa especializada em 
packaging, montagem e 
teste de semicondutores, 
coordena uma Agenda 
Mobilizadora, no âmbito 
do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), na 
área da Microeletrónica, 
num total de investimen-
to de mais de 76 milhões 
de euros, já contratualiza-
dos, que se traduz em 11 
milhões de euros para ati-
vidades de Investigação e 
Desenvolvimento. Os go-
vernantes conheceram no 
terreno os futuros planos 
de expansão desta fábrica, 
localizada em Mindelo, 
que oferece serviços úni-
cos na Europa, tendo con-
gratulado a Amkor pela 
recente colaboração com 
a GlobalFoundries, que 
permitirá a transferência 
de parte das operações de 
Dresden, na Alemanha, 
para instalações em Vila 
do Conde.

No caso específico do 

VILA DO CONDE

MINISTROS PASSARAM POR EMPRESA E CÂMARA

Ministro da Economia e do 
Mar também houve tempo 
para uma reunião de traba-
lho nos Paços do Concelho. 
Vítor Costa recebeu Antó-
nio Costa e Silva e aprovei-
tou o momento para dar a 
conhecer projetos da Câ-
mara Municipal em algu-
mas áreas de intervenção, 
nomeadamente a empresa-
rial, tendo recebido, segun-
do a autarquia, disponibi-
lidade e abertura por parte 
do elemento do Governo, 
que fez questão de realçar 
a importância do traba-
lho de cooperação entre as 
duas partes. Refira-se que 
neste encontro estiveram 
também presentes a vice-
-presidente Sara Lobão e os 
vereadores Paulo Vasques e 

Dália Vieira.

GOVERNANTE 
VEIO VER OBRAS 
NA MARGINAL

As obras na marginal de 
Vila do Conde e de Árvore 
foram visitadas pelo Secre-
tário de Estado do Ambien-
te. Hugo Pires, acompanha-
do do Vice-Presidente da 
Agência Portuguesa do Am-
biente, José Carlos Pimenta 
Machado, foi ver o estado 
das intervenções de pro-
teção e reabilitação do sis-
tema costeiro na marginal 
atlântica de Vila do Conde 
e Árvore. A visita realizada 
no passado dia 14 englobou 
também uma abordagem 
à futura intervenção do re-

tas intervenções deixarão 
repostas as condições de 
segurança nos locais refe-
ridos, permitindo que as 
pessoas possam usufruir 
do espaço com tranquili-
dade.

forço do muro sul e pavi-
mentos adjacentes na Praça 
da República, junto ao Rio 
Ave. Em nota informativa, a 
autarquia liderada por Vítor 
Costa, que também esteve 
presente, destaca que es-

Visitas aos Paços do Con-
celho no ano em que se co-
memoram 480 anos deste 
edifício emblemático, um 
concerto da fadista Sara 
Correia na Praça Vasco da 
Gama, a inauguração da ex-
posição no âmbito dos 120 
anos no nascimento de Ju-
lio / Saúl Dias e a assinatura 
do Protocolo para a reabi-
litação da Igreja do Mos-
teiro de Santa Clara (com 
a presença da Secretária de 
Estado da Cultura) são os 
momentos do programa 
das Comemorações do Dia 
de Vila do Conde. O even-
to promovido pela Câmara 
Municipal pretende “home-

nagear o passado, fortalecer 
o presente e projetar o futu-
ro” numa altura em que se 
celebram os 1070 anos da 
primeira referência escrita 
a Vila do Conde. Este ano, 
as iniciativas acontecem nos 
dias 25 e 26 de março, sába-
do e domingo, sendo todas 
de acesso gratuito.

SÁBADO, DIA 25

18h30: “Porta Aberta” - 
Visita guiada aos Paços do 
Concelho (marcação prévia 
através do email turismo@
cm-viladoconde.pt ou pelo 
telefone 252 248 445)

20h – 24h: Visitas livres 

COMEMORAÇÕES DO DIA DE VILA DO CONDE
aos Paços do Concelho

21h30: Concerto da fa-
dista Sara Correia - Praça 
Vasco da Gama (Em caso 
de condições meteorológi-
cas adversas, o concerto irá 
realizar-se no Teatro Muni-
cipal)

DOMINGO, DIA 26

16h: Inauguração da ex-
posição “Linha de Tempo” 
de Julio - Galeria Julio / 
Saúl-Dias - Centro de Me-
mória

17h: Assinatura do Proto-
colo para a reabilitação da 
Igreja do Mosteiro de Santa 
Clara - Igreja de Santa Clara
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O Rio Ave venceu o San-
ta Clara por duas bolas a 
zero na partida de arran-
que da jornada 25 da I 
Liga. Os rioavistas foram 
aos Açores, na passada 
sexta-feira, obter um resul-
tado que era desejado pelo 
treinador Luís Freire para 
chegar à fasquia traçada 
da manutenção. De resto, 
o técnico reconheceu que 
esse objetivo está mesmo 
muito próximo de ser al-
cançado após uma exibi-
ção muito personalizada 
da equipa, que mereceu 
os elogios pela atitude em 
campo.

Depois de desperdiçar 
uma grande penalidade na 
primeira parte, por André 

Pereira, foi através de um 
tento desse atacante, a meias 
com um defensor contrá-
rio, que os vilacondenses se 
adiantaram aos 51 minutos, 
tendo sido um golo morali-
zador e recompensador para 
o jogador que tem tido uma 
carreira marcada por lesões 

RIO AVE COM PERMANÊNCIA QUASE GARANTIDA
melhores em campo tal a 
quantidade de oportuni-
dades criadas pelos verde 
e brancos. Destaque ain-
da para a estreia do jovem 
Lomboto, médio da equipa 
sub23, ao entrar nos instan-
tes finais do encontro numa 
oportunidade já a pensar 
no futuro por parte de Luís 
Freire.

O Rio Ave passa a somar 
33 pontos (reforçou o oitavo 
lugar) e na próxima jornada 
recebe o Benfica, estando 
agora numa série de dois 
triunfos seguidos após o 
anterior triunfo sobre o Gil 
Vicente. Nesse jogo tinham 
brilhado os jovens Costi-
nha e Fábio Ronaldo, dois 
produtos da formação do 

e que nos últimos jogos tem 
estado em evidência.

O avançado Leonardo 
Ruiz saltou do banco para 
apontar o golo da tranqui-
lidade aos 73 minutos num 
grande remate que não deu 
hipótese ao guardião con-
trário, que até foi um dos 

clube e autores dos golos 
da vitória por duas bolas 
a uma.

BENFICA NO DIA 2 

Já são conhecidos os 
horários dos jogos das 
rondas 26 e 27 da I Liga. 
O Rio Ave vai receber o 
atual líder do campeona-
to, o Benfica, no dia 2 de 
abril, um domingo, tendo 
a partida início às 18h em 
Vila do Conde. O jogo se-
guinte dos rioavistas será 
bem longe de casa, no 
Algarve, no dia 8 de abril, 
sábado de Páscoa, estan-
do a partida no reduto do 
Portimonense agendada 
para as 18h. 

Pub

O Futebol Clube de Malta 
comemorou o 89º aniversá-
rio com uma prenda muito 
especial. 

A coletividade presidida 
por José Jorge Santos acaba 
de proceder à aquisição do 
Campo do Tapado, passan-
do a ser proprietária do re-
cinto, um desejo antigo das 

gentes daquela freguesia de 
Vila do Conde e que final-
mente se concretizou. Esse 
facto teve mesmo direito 
ao descerramento de uma 
placa comemorativa, no 
passado domingo, num mo-
mento a que se associaram 
o presidente da Câmara, 
Vítor Costa, e o líder Junta 

CAMPO DO TAPADO JÁ É DO FC MALTA
da União de Freguesias de 
Malta e Canidelo, Nélson 
Lopes, duas entidade que 
também apoiaram a compra 
do imóvel. 

Este foi o marco mais 
relevante de um fim de se-
mana de festa para o clube 
vilacondense, fundado a 19 
de março de 1934. 
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A derrota do Varzim em 
Paredes por 1x0 e a vitória 
da equipa B do Braga na 
última jornada da primei-
ra fase da série A da Liga 
3 relegaram os alvinegros 
para a fase de manuten-
ção. Um cenário que se 
foi tornando previsível 
face ao nível exibicional e 
ao rendimento da equipa 
na segunda volta, levando 
mesmo os responsáveis do 
clube a mudar o treina-
dor. Bruno China rendeu 
Tiago Margarido e, depois 
de 4 jogos, o melhor que o 
novo técnico conseguiu foi 
dois empates. A precisar 
de vencer em casa o Cane-
las 2010 para ir mais con-
fortável para a derradeira 
partida, esse objetivo não 
foi alcançado. No entanto, 
mesmo a depender apenas 
de si, o Varzim esbarrou 
no Paredes, perdendo por 
um golo solitário, mas vol-
tando a demonstrar fragi-

lidades que preocupam os 
adeptos. 

O próximo cenário é de 
“vida ou morte” e apesar, 
dos 4 pontos de vantagem 
para os lugares de descida, 
os Lobos do Mar terão que 
reaparecer “aliviados” de 
toda uma frustração pelo 
objetivo não alcançado e 
focados no mais importan-
te, que será garantir presen-
ça novamente na Liga 3. O 
desporto é isto mesmo e, 
como dizia um ilustre po-
veiro e varzinista, “o que lá 
vai, lá vai”. Agora o impor-
tante será preparar a equipa 

para uma liguilha que não 
será dada fácil, muito lon-
ge disso. No dia 1 de Abril, 
consagrado a muitas brin-
cadeiras, a visita do Varzim 
(8 pontos) ao S. João de 
Ver (6 pontos) tem que ser 
levada muito a sério. Não 
perder é fundamental, num 
mini-campeonato que en-
globa ainda Fafe (4 pontos) 
e Montalegre (2 pontos) e 
no qual pontuar é sempre 
positivo.  Cair à Liga 3 foi 
duro para os adeptos, não 
conseguir lutar pela subida 
também, mas descer nova-
mente seria uma autêntica 

LOBOS DO MAR FALHAM SUBIDA E AGORA 
VÃO TER DE LUTAR PELA MANUTENÇÃO

santa, o encontro frente 
ao Montalegre arranca à 
uma da tarde e dá no ca-
nal televisivo da Federação 
Portuguesa de Futebol. A 
jornada 3 levará o emble-
ma varzinista a Fafe no dia 
15, um sábado, com par-
tida a começar às cinco e 
meia da tarde que também 
poderá ser vista no canal 
11.Na segunda volta, o 
Varzim recebe o S. João de 
Ver no dia 22 (dá na Bola 
TV), um sábado, às três da 
tarde, seguindo-se a visita 
a Montalegre num domin-
go, dia 30, com arranque 
do desafio à uma da tarde 
(canal 11). A época povei-
ra vai terminar em casa no 
dia 6 de maio, às 15 horas, 
frente ao Fafe (Youtube – 
canal 11). Os dois primei-
ros classificados garantem 
a permanência no terceiro 
escalão e os dois últimos 
descem ao Campeonato 
de Portugal.

catástrofe para o clube e 
para a cidade.

DATAS DOS ÚLTIMOS 
6 JOGOS DA ÉPOCA

Já são conhecidos os ho-
rários para acompanhar os 
jogos do Varzim na série 1 
da fase de manutenção na 
Liga 3. Em S. João de Ver, a 
1 de abril, um sábado, a par-
tida da jornada inaugural 
vai começar às três da tarde, 
mas na ronda seguinte, na 
Póvoa, no dia 7, sexta-feira 

LOBOS DA AREIA FORMAM PLANTEL
A equipa de futebol de 

praia do Varzim continua 
a montar o plantel para a 
nova época 2023. 

A última novidade é a 
aposta no jovem Alex, guar-
da-redes de apenas 19 anos, 
que se junta às recentes re-
novações com os brasileiros 

Renan Garcia e Paulo Hen-
rique, ambos a caminho da 
terceira época seguida ao 
serviço dos lobos da areia, 
tal como Giovane Silva, que 
neste caso vai para o segun-
do ano seguido na Póvoa. 
Da época passada também 
transitam Luca, Nani, Tri-

velas, Carlos Oliveira, Pau-
lo Neves, Peixoto e Hélder 
Santos. 

Os outros reforços já 
anunciados são dois povei-
ros ex-Braga: Fábio Costa e 
Hugo Ferreira. A estreia na 
divisão de Elite sucede a 8 
de abril frente ao GRAP. 

SUB21 DE PORTUGAL JOGAM NO ESTÁDIO DO VARZIM NO DIA 28
Na passada segunda-

-feira começou um está-
gio da seleção nacional de 
futebol sub21 na Póvoa. 
Será cá, no próximo dia 
28, no estádio do Varzim, 
que vai decorrer um jogo 
particular contra a No-
ruega. Antes dessa parti-

da os comandados por Rui 
Jorge vão ainda realizar esta 
quinta-feira, dia 24, uma 
partida também amigável 
em Bucareste, na Roménia. 
Refira-se que Portugal está 
integrado no grupo A do 
Europeu e terá como adver-
sários a Geórgia, os Países 

Baixos e a Bélgica. Até ao 
momento nem a Federa-
ção Portuguesa de Futebol 
nem o Varzim divulgaram 
pormenores sobre os bi-
lhetes para essa partida. 
Os treinos estão a decor-
rer no relvado do estádio 
varzinista. 
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CONTINUA A EMOÇÃO EM BARCELOS
O campeonato de fute-

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

da 21ª jornada. 
Na série A o líder Carape-

ços goleou o Fonte Coberta 
por 5x2 e tem agora 47 pon-

tos, mas 5 que o Palme.  
Na série B Macieira (ven-

ceu 3x1 em Cristelo) e o 
Leões da Serra (derrotou 

2x1 o Águas Santas) totali-
zam 43 pontos e partilham 
a liderança. 

Na série C o Bastuço 

triunfou no reduto do 
Carvalhal por 4x3 e é 
primeiro com 47 pontos, 
mais um que o Negreiros. 

 
 

RESULTADOS DA 5ª JORNADA 
 
 

Jogo Data Hora Local Campo Equipas Resultados 

25 

11 / 
Março 

15:30 Estádio 

Horácio 

Queirós 

- 

Forjães 

1 U.D. Vila Chã DR Estrelas do Faro 2 0 
26 15:30 2 G.D. Apúlia A.D.R.C. Fonte Boa/Rio Tinto 2 3 
27 16:30 1 Esposende Surf Team F.C. Marinhas 1 0 
28 16:30 2 A.D. Esposende Gandra F.C. 4 2 
29 17:30 1 CSJ Mar CF Fão 6 2 
30 17:30 2 G.C.D.R. Gemeses Forjães S.C. 4 0 

 

CL Clubes J V E D Gol + Gol - Gol Av FC PONTOS 
1º Esposende Surf Team 5 4 1 0 17 6 11 0 14 
2º FC Marinhas 5 3 1 1 15 5 10 0 12 
3º CSJ Mar 5 3 1 1 19 11 8 0 12 
4º ADRC Fonte Boa / Rio Tinto 5 3 1 1 16 12 4 0 12 
5º A D Esposende 5 3 1 1 18 13 5 0 12 
6º UD Vila Chã 5 3 0 2 12 13 -1 0 11 
7º GD Apúlia 5 2 1 2 22 12 10 0 10 
8º GCDR Gemeses 5 1 3 1 14 12 2 0 10 
9º CF Fão 5 2 0 3 16 17 -1 0 9 

10º Gandra FC 5 1 1 3 15 18 -3 0 8 
11º DR Estrelas Faro 5 0 0 5 2 18 -16 0 5 
12º Forjães SC 5 0 0 5 3 31 -28 0 5 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

SURF TEAM LIDERANÇA EM ESPOSENDE

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 23 MARÇO 2023 | 21

FUTEBOL

VÁRIOS CAMPEÕES ESTÃO NA IMINÊNCIA
O título do campeonato 

de futebol inter-freguesias 
da Póvoa de Varzim está 
cada vez mais perto de ser 
atribuído em vários esca-
lões. Nos seniores, o Este-
la leva 4 pontos de avanço 
para o Amorim e tem ain-
da um jogo a menos. Nos 
outros escalões, os líderes 
são: Beiriz e Aguçadoura 
em juvenis (ambos com 
45 pontos), Amorim em 
infantis (tem 44 pontos e 

pode ser campeão já na pró-
xima jornada), Regufe em 
escolinhas (soma 47 pontos 
e também pode ser cam-
peão na próxima ronda) e 
Argivai em femininos (tota-
liza 9 pontos).

Também o Árvore refor-
çou o favoritismo na luta 
pelo título sénior no futebol 
popular de Vila do Conde. 
A contar para a jornada 25 
do campeonato, o líder da 
tabela recebeu e venceu o 

Arcos, por três bolas a uma, 
somando agora 65 pon-
tos, mais 15 que o segundo 
classificado, o Tougues, que 
folgou e foi igualado na ta-
bela pelo Labruge (derrotou 
o Mindelo por 3x1), tendo 
ambos 50 pontos e um jogo 
a menos que o comandan-
te. No outro escalão em 
competição, o júnior, tam-
bém lidera o Árvore, com 
43 pontos, mais um que o 
Rio Mau (tem um jogo a 

menos) e o Touguinha, an-
tevendo-se muita emoção 
nas restantes quatro rondas 
da prova. 

TAÇA DA PÓVOA

Há clubes bem encami-
nhados para chegar à final 
da Taça de Póvoa de futebol. 
No escalão sénior, o Estela 
goleou em Amorim por 4x0 
e o Rates venceu o Leões da 
Lapa nos jogos da primeira 

mão. Nos outros escalões 
os resultados foram os se-
guintes: Amorim 3 x Na-
vais 1 e Beiriz 4 x Leões da 
Lapa 0 (em juvenis); Argi-
vai 0 x Amorim 1 e Estela 
4 x Averomar 1 (em infan-
tis); Regufe 5 x Averomar 
1 e Amorim 3 x Estela 5 
(em escolinhas). Em bre-
ve jogam-se meias-finais 
no escalão feminino entre 
Argivai x Leões da Lapa e 
Laundos x Averomar. 

CLASSIFICAÇÃO 
PÓVOA DE VARZIM

CLASSIFICAÇÃO 
VILA DO CONDE

NOVOS SELECIONADORES DE FUTEBOL EM VILA DO CONDE
A Associação de Futebol 

de Vila do Conde, presidi-
da por Luís Costa e com 
Paulo Ribeiro como vice-
-presidente, já escolheu 
os treinadores que vão as-
sumir a condução das se-
leções do futebol popular 
local. 

Nos seniores a responsa-

jogar contra semelhantes 
de outros concelhos no 
âmbito da Federação de 
Futebol Popular do Norte, 
mas a competição foi sus-
pensa por causa da pande-
mia de COVID 19, deven-
do ser reatada em breve, 
como é desejado pelos res-
ponsáveis. 

bilidade foi entregue a Tia-
go Lima, o técnico do Gião, 
enquanto nos juniores, uma 
novidade esta temporada e 
em futebol 11, a tarefa fica 
nas mãos de João Pedro 
Costa, treiandor que orien-
ta o Rio Mau.

As seleções da associação 
vilacondense costumavam 
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PÓVOA ANDEBOL GOLEADO EM CASA CHEIA
A equipa A do Póvoa 

Andebol não conseguiu 
vencer nenhum dos dois 
jogos disputados com os 
grandes. 

No passado sábado, na 
visita à capital, os poveiros 
voltaram a realizar um ex-
celente jogo contra o Ben-
fica. Uma primeira parte 
quase irrepreensível, dis-
cutindo golo a golo, a lide-
rança no marcador, com 
alguns destaques indivi-
duais. Piers Jonsson foi o 
melhor marcador com 9 
golos e na baliza António 
Campos rivalizou com 
os seus rivais Capdeville 
e Hernandez. Perder por 
31x28 até foi exagerado 
para o equilíbrio patentea-
do ao longo dos 60 minu-
tos. 

Moralizados com a exi-
bição e perante a melhor 
casa da época, os poveiros 
voltaram a jogar na última 
terça-feira. O adversário 
foi o FC Porto, recheado 
de internacionais portu-

A equipa do Póvoa Fu-
tsal / Varzim SC visitou o 
Lusitânia dos Açores e per-
deu por 5x2. Um resultado 
praticamente construido 
no primeiro tempo, com 
os açorianos a marcarem 
4 golos contra apenas um 
golo do pivô Silvio Morei-
ra. No segundo tempo, a 
equipa liderada por André 
Crud conseguiu equilibrar 
o rumo dos acontecimen-
tos, não evitando porém 
mais um golo dos locais, 
mas marcando também por 
intermédio de Pedro Carva-
lho. No próximo sábado, a 
formação poveira recebe o 
União e Progresso da Venda 
Nova, que tem os mesmos 
7 pontos dos poveiros mas 
com menos um jogo. No 
final do jogo dos Açores, o 
técnico André Crud admi-
tiu ter “colocado alguma 
pressão que inibiu a equipa 

PÓVOA FUTSAL PERDE E DESCE AO 8º LUGAR

de atacar no 1º tempo. Na 
2ª metade tudo foi diferente 
(para melhor) e nada tenho 
a apontar à atitude dos atle-
tas. Estamos unidos e con-
fiantes no nosso trabalho. 
No próximo jogo em casa 
tudo faremos para dedicar a 
vitória aos nossos adeptos.”

Nos jogos das equipas do 

EQUIPA B VENCE 
E CONVENCe

Os mais novos do Póvoa 
Andebol continuam impa-
ráveis no campeonato na-
cional da 2ª divisão. 

Na receção ao Santana, 
somaram mais uma vitória, 
desta feita por 24x21, co-
roando uma exibição q.b. 
perante um adversário que 
nunca se rendeu. O técnico 
Gabriel Pinto Ferreira tem 
conseguido “levar a água 
ao seu moinho”, com um 

grupo de jovens sempre 
motivado para discutir os 
jogos, independentemen-
te dos adversários. Com a 
conquista dos 3 pontos, 
os poveiros seguem no 
segundo lugar e encur-
taram distâncias para o 
líder Vitória Sport Club, 
que perdeu nesta jorna-
da. 

No próximo sábado, 
os poveiros recebem às 
16h30, no pavilhão mu-
nicipal, o Marienses dos 
Açores e a entrada é livre. 

setor de formação, o desta-
que vai para os escalões de 
sub-11 e sub-13 que entra-
ram em campo com uma 
tarja dedicada ao Dia do 
Pai. Os mais novos golea-
ram o Fonte da Moura por 
9x1 e os mais velhos per-
deram por 1x5 com o Maia 
Futsal. 

CAXINAS DERROTADO, 
RIO AVE VITORIOSO

Entretanto, na liga prin-
cipal, o Caxinas perdeu por 
uma bola a zero na casa do 
Elétrico, mantendo o oitavo 
lugar com 24 pontos antes 
de receber o Benfica na pró-
xima jornada. Refira-se que 
o clube presidido por Síl-
via Alves Moreira já tinha 
garantido a permanência 

depois de vencer o Ferreira 
Zêzere por 3-2 na jornada 
anterior, feito que concre-
tiza o grande objetivo da 
temporada. 

Ainda no futsal, mas na 
3ª divisão, o Rio Ave venceu 
em Valpaços por 4x2 com 
golos de Rui Baltar, Tiago 
Torres, Ricardo Gonçalves 
e André Gonçalves, segu-
rando o segundo lugar da 
tabela.

gueses, e não só, liderados 
por um senhor de nome 
Magnus Andersson. A es-
tratégia inicial dos foras-
teiros visou conseguir uma 
vantagem que quebrasse 
animicamente a equipa 
poveira. Nos primeiros mi-
nutos até pareceu resultar, 
mas reagiram os pupilos de 
Jorge Carvalho conseguin-
do ir para o descanso com 
apenas 4 golos de desvan-
tagem. No segundo tempo, 

tudo foi pior e o cansaço fí-
sico e emocional veio ao de 
cima. Ataques falhados e no 
contra-ataque os portistas 
foram ampliando a vanta-
gem que chegou a números 
de goleada (24x43). 

No próximo sábado, a 
equipa poveira defronta o 
ABC de Braga, no mítico 
pavilhão Flávio Sá Leite, 
num confronto de rivais di-
retos na luta pelo top 6 da 
classificação.
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DESPORTIVO PERDEU NO PROLONGAMENTO
Foi com um sabor amar-

go que a equipa sénior de 
basquetebol do Clube 
Desportivo da Póvoa se 
despediu de Esgueira. Os 
poveiros defrontaram um 
rival difícil, num ambiente 
a roçar o hostil em vários 
momentos do jogo. Co-
nhecedor do adversário, 
o técnico poveiro José 
Ricardo traçou uma estra-
tégia que durante largos 
minutos deu resultado. O 
Desportivo foi liderando 
a partida, chegando a ter 
vantagens da ordem dos 
18 pontos. No entanto, 
face a uma mudança tá-

res do Desportivo para ir 
encurtando distâncias, ao 
ponto de ultrapassar os po-
veiros no marcador. Jogava-
-se então o quarto período e 
foi a vez dos pupilos de José 
Ricardo terem que recupe-
rar 5 pontos. Ao soar da bu-
zina o jogo estava empatado 
e, como mandam as regras 
no basquetebol, teria que se 
jogar um prolongamento de 
5 minutos. Talvez pelo can-
saço, ou porque a moral es-
tava alta entre os esgueiren-
ses, a vitória ficou em casa 
com um definitivo 83x78. 
Depois do fecho desta edi-
ção já se terá jogado o CDP 

VOLEIBOL JÚNIOR COM DUPLA VITÓRIA
Foi um fim de semana 

perfeito para a equipa jú-
nior feminina do Clube 
Desportivo da Póvoa. A 
contar para o Torneio de 
Aniversário Associação 
de Voleibol do Porto, as 
pupilas do professor Mi-
guel Ferreira venceram no 
sábado o Dumiense por 3 
sets a 1 e no domingo pro-
tagonizaram um dos jogos 
mais emotivos da época. 

Na receção ao Lousada 
VC, as poveiras alterna-
ram a conquista dos sets 
até à negra. Muito apoio 

na bancada para ambas as 
formações e algum ascen-
dente das forasteiras que 
chegaram ao 14º ponto já 
a festejar a vitória. Con-
tudo, duas mudanças no 
sexteto das poveiras foram 
decisivas para o que aca-
bou por acontecer. Maria-
na Silva entrou para servir, 
quando o resultado era de 
8x14. Ponto a ponto, as jo-
vens demonstraram a raça 
e o ADN que carateriza os 
poveiros até conseguirem 
fechar o jogo com um es-
pantoso 16x14. A festa foi 

As duplas poveiras de 
futevólei do Clube Des-
portivo da Póvoa estive-
ram presentes na I Etapa 
da Liga Luso-Galaica, 
competindo com os anfi-
triões do CF Vigo e tam-
bém da Academia Alta-
mente do Porto. 

Depois dos jogos na fase 
de grupos, três duplas do 
CDP e uma galega discu-
tiram o ordenamento dos  
lugares do pódio. Filipe 

FUTEVÓLEI POVEIRO FOI REI NA GALIZA

massa adepta muito fervo-
rosa, o Esgueira aproveitava 
o desacerto dos lançado-

x CAB Madeira na quarta 
feira à noite. Uma vitória 
poveira garantia a manu-
tenção na Liga do próximo 
ano e, quiçá, a descida dos 
madeirenses.

As outras duas equipas 
seniores de basquetebol do 
clube também não foram 
felizes. No escalão sub-23, 
a competir na CNB1, a re-
ceção ao Ginásio Figuei-
rense ficou sentenciada 
com a derrota por 70x81, 
enquanto que as seniores 
perderam para o campeo-
nato nacional da 2ª divi-
são com a Académica por 
36x44. 

Santos (para muitos o me-
lhor jogador português da 
atualidade) e Vítor Vilaça, 
atuais campeões nacionais, 
derrotaram na final os ga-
legos Dieguito e Borja. Nos 
restantes lugares ficaram os 
poveiros Bertinho e Rafa e 
os irmãos Flores (Marco e 
Bruno). 

No próximo dia 15 de 
Abril realizar-se-à a segun-
da etapa, na cidade do Por-
to.

em tons de azul, contras-
tando com a desilusão das 
visitantes.

O voleibol feminino 
tem “pernas para andar”, 
até porque nesta equipa 
há talentos que podem ( e 
devem ) potenciar a equi-
pa sénior. Com apenas 14 
anos, a internacional sub-
17 Sofia Sholberg é uma 
das estrelas da companhia, 
com outros talentos a apa-
recerem nos escalões de 
base da secção, que tem 
vindo a crescer em núme-
ro de atletas.

tica na forma de defender 
dos locais, o jogo começou 
a ter novo rumo. Com uma 

Pub
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23º TORNEIO INTERNACIONAL DE 
TÉNIS DE MESA BATEU RECORDES

O Pavilhão Municipal 
foi palco da 23ª edição do 
Torneio Internacional de 
Ténis de Mesa “Cidade da 
Póvoa de Varzim”. A com-
petição, a mais conceitua-
da a nível ibérico, contou 
com a participação de 
quase quatro centenas de 
atletas de várias naciona-
lidades, em representação 
de mais de cinco dezenas 
de clubes, números que 
estabeleceram novos má-
ximos de inscrições. 

O CTMirandela desta-
cou-se ao vencer coletiva-
mente em quatro das seis 

provas (seniores e sub-19 
masculinos, sub-19 e sub-
13 femininos). A nível indi-
vidual, o lugar mais alto do 
pódio em seniores foi para 
Yu Kayama (Mirandela) e 
Tatiana Garnova (Juncal), 
Carlos Pardo (Independen-
te) e Julia Leal (Juncal) ven-
ceram em juniores, Lucas 
Adão (Saavedra Guedes) e 
Leonor Gomes (São Roque) 
triunfaram em infantis.

O evento foi organizado 
em parceria pelo pelouro 
do desporto da autarquia 
poveira e pelo Grupo Re-
creativo Estrela do Bonfim.

Os Campeonatos Regio-
nais Infantis de Natação 
resultaram na conquista 
de várias medalhas para 
o Clube Naval Povoen-
se. Três jovens do escalão 
infantil B colocaram as 
cores poveiras no pódio 
da prova realizada em Fel-
gueiras. 

João Carvalho foi prota-
gonista de uma vitória nos 
100 metros costas e obteve 
o terceiro lugar nos 200 
mariposa. Nicolai Dreyko 
foi segundo nos 100 costas 
e nos 200 costas. David 
Gomes foi terceiro nos 
100 costas  e nos 200 cos-
tas.

“Os resultados destes 
campeonatos regionais 
foram muito bons e mos-
tram que a equipa está a 
evoluir. Queremos conti-
nuar a crescer. Parabéns 
a toda a equipa que teve 
uma prestação fantástica”, 
referiu a treinadora Ana 
Carvalhinho. 

POVEIRO VENCE 
PROVA DE IOM 
EM ESPANHA

Paulo Gomes somou 
mais uma vitória numa 

JOÃO, NICOLAI E DAVID 
TOTALIZAM 6 MEDALHAS 
REGIONAIS PELO NAVAL

prova da classe IOM (Um 
Metro - barcos radio con-
trolados). O elemento do 
Clube Naval Povoense foi 
a Espanha, nomeadamen-
te à vizinha Galiza, vencer 
a ‘Regata Clasificatoria do 
Campeonato Gallego’ que 
decorreu em Combarro, nas 
águas da Ria de Pontevedra. 
O poveiro foi o mais com-

pleto dos 13 participantes 
e apresentou-se com bom 
andamento, conseguindo o 
primeiro lugar com o seu 
Xargo. Fernando Lacerda, 
também do CNP, teve de 
contentar-se com a quarta 
posição, a apenas um ponto 
do terceiro classificado, ten-
do sido condicionado por 
uma avaria. 

Maurício Moreira venceu 
no passado dia 12 a 24ª edi-
ção da Clássica da Prima-
vera realizada na Póvoa de 
Varzim.  O ciclista uruguaio 
chegou isolado à meta com 
20 segundos de vantagem 
sobre Luís Gomes (Kelly-
-Simoldes) e Hugo Nunes 
(Rádio Popular- Paredes – 
Boavista). Além do triunfo 
individual, a Glassdrive-
-Q8-Anicolor conquistou a 
vitória por equipas e a ju-
ventude, por intermédio de 
Pedro Silva. Gonçalo Leaça 
(Credibom-LA Alumínios-
-Marcos Car) foi o melhor 
trepador da jornada e Pedro 
Andrade (ABTF Betão-Fei-
rense) conseguiu a vitória 
nas metas volantes”.

POVEIRO ESTREOU-SE 
NA ARRÁBIDA E 
FOI PARA O ALENTEJO
Lucas Lopes estreou-se 

oficialmente nesta tempora-

CLÁSSICA DA 
PRIMAVERA VENCIDA 
POR URUGUAIO FUGITIVO

da na Clássica da Arrábida. 
O ciclista poveiro de apenas 
19 anos competiu na prova 
de 182 km realizada este 
domingo. Lucas Lopes cor-
tou a meta em Palmela com 
21 minutos e 24 segundos 
de atraso para o vencedor, 
tendo ultrapassado o tempo 
limite para ser classificado. 
O jovem corredor da equi-
pa espanhola Electro Hiper 
Europa vai continuar por 
Portugal até ao próximo 
domingo dado que na quar-
ta-feira começa a alinhar na 
Volta ao Alentejo. 
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NAVAIS VENCE NA PISTA DE AMORIM 
E APROXIMA-SE DA LIDERANÇA DO PPA

O Centro Desportivo e 
Cultural de Navais foi o 
grande vencedor da oitava 
jornada do 42º Plano de 
Promoção de Atletismo. 
A competição organizada 
pelo Pelouro de Despor-
to da Câmara da Póvoa 
de Varzim realizou-se 
no Estádio Municipal no 
passado sábado e teve 364 
atletas de nove clubes a 
participar.

A coletividade que ha-
bitualmente domina as 
provas de pista voltou a 
bater a concorrência nesta 
segunda prova da especia-
lidade na época 2022/23. 
O Navais totalizou 6459 
pontos, relegando o cam-
peão Grupo Cultural e 
Recreativo Aguçadouren-
se para a segunda posição 
com 5480 pontos, tendo o 
Clube Desportivo da Pó-
voa fechado o pódio com 
2960 pontos. A seguir, por 
esta ordem, classificaram-
-se o Atlético da Póvoa, 
Clube de Atletismo da 

Póvoa, Belém, Terroso, Ar-
givai e MAPADI.

Nesta altura, com mais 

KARATECAS 
TRAZEM PÓDIOS 
DE VALONGO

O CKA Póvoa de Varzim 
somou vários lugares de 
destaque no Torneio de Va-
longo que reuniu, no passa-
da fim de semana, cerca de 
500 atletas nos escalões de 
infantis, iniciados e juvenis. 

A comitiva poveira inte-
grou 11 karatecas que estão 
a preparar o campeonato 

regional que se avizinha. Na 
vertente de kumite destaca-
ram-se Lucas Oliveira (2º 
lugar iniciado -40kg), João 
Vinhal (3º lugar juvenil -50 
kg), Mariana Rosa (3º lugar 
juvenil + 47 kg), Pedro Dias 
(5º lugar juvenil -50 kg e 
também 5ª posição em kata 
no mesmo escalão). 

metade do calendário já 
cumprido, a formação de 
Aguçadoura conserva uma 

vantagem de apenas 313 
pontos para o vizinho Na-
vais, antevendo-se uma 

parte final com emoções 
ao rubro na luta pelo título 
do PPA. 

A próxima jornada será 
na vertente de corta-mato, 
em Rates, a 26 de março. 
Depois disso faltará cum-
prir as jornadas de Navais 
(pista, 16 abril), Balasar 
(estrada, 23 abril), Aguça-
doura (estrada, 30 abril) e 
Terroso (pista, 14 maio).

MARISA E SANDRA 
MARCHAM PARA O 
TÍTULO NACIONAL

Duas atletas de clubes 
poveiros conquistaram o 
título nos Campeonatos 
Nacionais de Marcha em 
Estrada nos escalões ve-
teranos. A prova decorreu 
em Buarcos, na Figueira 
da Foz, tendo essas vitó-
rias sido garantidas por 
Marisa Pereira, do Des-
portivo da Póvoa, no esca-
lão F40, e por Sandra Sil-
va, do Atlético da Póvoa, 
no escalão F45.

JOÃO E JOAQUIM DEFENDEM PORTUGAL NO EURO
João Ribeiro e Joaquim 

Mendes iniciaram on-
tem a participação no 58º 
Campeonato da Europa 
de Seniores de karate. 

Os atletas do CKA Pó-
voa de Varzim e do Giná-
sio Clube Vilacondense 
estão a competir em Gua-
dalajara, Espanha, até ao 

próximo domingo, dia 26 
de março. Após um perío-
do de avaliação e observa-
ção em contexto de treino 
e competição, ambos foram 
selecionados para integrar a 
Seleção Nacional. 

João Ribeiro sagrou-se 
campeão nacional na prova 
de kumite na categoria -60 

kg e é nesse escalão que vai 
competir. 

Joaquim Mendes tam-
bém venceu o título na-
cional no escalão -67kg e é 
nessa categoria individual 
que vai defender as cores 
nacionais, além de inte-
grar a equipa para a prova 
coletiva. 
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Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVER-O-MAR

TERROSO ESTELA

ARGIVAIVILA DO CONDE

BEIRIZ

MINDELO ESPOSENDE

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

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

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

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

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

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

Livraria Triângulo

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

Quiosque Ala-Arriba

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

Café Guarda Sol

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

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

O Nosso Quiosque 

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

Varzim Quiosque

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

Papelaria Nova Póvoa

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

Livraria Minerva

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

Metro Café

Quiosque Armando

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

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

Papelaria Eça de Queirós

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

Quiosque Palavras e Números

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

Tabacaria Expresso

Bónus Radical

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

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

Kip4U

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

Quiosque 5 de outubro

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

Livraria Moderna

Papelaria Locus

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

TERROSO

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

ESTELA

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

BEIRIZ

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

AGUÇADOURAAGUÇADOURAAGUÇADOURA

BALAZAR 

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

ESPOSENDE

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

Petroja

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

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

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

VILA DO CONDE

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

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

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

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

Papelaria Sónia

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

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

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

MINDELO

Bazar Triângulo

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

ARGIVAI

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

ARGIVAI

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

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

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

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

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

CULTURA

CRIANÇAS CONVIDADAS A 
“PINTAR A PÓVOA DE VARZIM”

O Prémio de Pintura 
Professor Doutor Antó-
nio Carlos dos Santos para 
Crianças já abriu candi-
daturas até 15 de julho. O 
concurso destina-se a to-
das as crianças nacionais 
e estrangeiras, com idade 
entre os 8 e os 12 anos, re-
sidentes no território na-
cional, que sejam alunas, 
no presente ano letivo, de 
uma instituição de ensino 
no Município da Póvoa de 

Varzim. O regulamento in-
dica que só serão admitidas 
obras que abordem o tema 
“Pintar a Póvoa de Varzim”. 
As candidaturas devem ser 
formalizadas pelos encarre-
gados de educação dos con-
correntes, através de envio 
por email para candidatura.
premiopintura.acs@gmail.
com. O valor do prémio é de 
250 euros em cheque ofer-
ta FNAC, sendo entregue 
numa cerimónia pública 

O brasileiro Miguel Fala-
bella atuou na passada se-
mana na Póvoa de Varzim 
e não perdeu a oportuni-
dade para apreciar a forma 
como é feita a Camisola 
Poveira. O conhecido ator 
brasileiro publicou, na sua 
página oficial de uma rede 
social, na qual tem mais 
de 1,1 milhões de segui-

ATORES BRASILEIROS 
MARAVILHADOS COM 
A CAMISOLA POVEIRA

dores, uma imagem em que 
ele e a atriz Danielle Winits 
(com óculos de sol) apare-
cem no atelier de Maria da 
Luz Ferreira (na imagem a 
primeira contar da esquer-
da),na rua da Junqueira, a 
verem o trabalho ao vivo 
das artesãs que, como ele 
descreve, ”mantêm viva a 
tradição” com “as malhas 

que os pescadores da região 
usavam e que remontam à 
época das invasões viking”. 
Miguel Falabella levou a ca-
misola para se agasalhar nos 
dias mais frios em Portugal 
já que, nesta altura, está em 
digressão por todo o país 
com a peça “A mentira”, que 
esgotou as duas sessões no 
Cine-Teatro Garrett. 

prevista para setembro na 
inauguração da exposição 
das obras selecionadas. Este 
prémio foi criado com o in-
tuito de despertar e incen-
tivar o interesse dos jovens 
pela identidade cultural e 
tradições da Póvoa de Var-
zim, terra natal do Professor 
Doutor António Carlos dos 
Santos. Recorde-se que no 
ano passado decorreu uma 
edição do concurso desti-
nado a adultos.
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RÁDIO

A Rádio Onda Viva 
continua a reservar parte 
do tempo de emissão dos 
fins de semana para emitir 
o programa Grande Entre-
vista. Este pode ser ouvido 
nos 96.1 ao sábado às 13h 
e às 19h ou no domingo ao 
meio-dia, ficando depois 
disponível no podcast no 
nosso site na internet.

PROFESSOR 
DESTACOU 
PROJETO DE 
EDUCAÇÃO 
DE ADULTOS

No último fim de sema-
na, dias 18 e 19, Miguel 
Belinho foi o convidado 
da direção. O professor 
veio à rádio falar do pro-
jeto “Percursos de Ci-
dadania, Alfabetização 
Solidária e Literacias”. A 
iniciativa da Associação 
Portuguesa de Educação 
e Formação de Adultos 
tem Miguel Belinho com 
um dos responsáveis da 
equipa de acompanha-
mento. A APEFA foi cria-

VIRGÍLIO FERREIRA E MIGUEL BELINHO 
NA GRANDE ENTREVISTA DA ONDA VIVA

festando o interesse em se-
rem contactados. Promover 
conhecimentos na área do 
património (cultural, ar-
quitetónico ou ambiental, 
por exemplo), estimular a 
leitura e a escrita ou forne-
cer capacidades digitais são 
alguns dos aspetos traba-
lhados, atendendo sempre 
às experiências de vida dos 
participantes e em horários 
ajustáveis à disponibilida-
de de cada grupo. Miguel 
Belinho salientou que tem 
sido interessante a adesão 
das pessoas a uma iniciativa 
que começou como proje-
to-piloto em 2018 e depois 
arrancou no ano seguinte. 
Para o sucesso também tem 
contribuído a importante 
colaboração de professores 
aposentados que se volun-
tariam para ministrar as 
formações, mas mais vo-
luntários são muito bem 
vindos, segundo foi revela-
do, até porque o objetivo é 
tentar aumentar o número 
de oficinas e de formandos 
ao longo do ano. 

PROVEDOR ANSIOSO 
POR INAUGURAR 
NOVAS INSTALAÇÕES

No fim de semana ante-
rior, dias 11 e 12, foi Virgí-
lio Ferreira o protagonista. 
O provedor da Santa Casa 
da Misericórdia da Póvoa 
de Varzim veio à rádio pers-
petivar o fim da empreitada 
de alteração e ampliação da 
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, que visa me-
lhorar a qualidade dos ser-

viços prestados a um total 
de 98 utentes. A instituição  
criada em 1756 vai celebrar 
o 266º aniversário no pró-
ximo dia 23 de maio e será 
nessa altura que vai poder 
finalmente inaugurar uma 
obra que arrancou no final 
de 2019 e que é há muito 
esperada. O investimento 
final chega aos dois milhões 
e 300 mil euros, sendo que 
um milhão e 300 mil euros 
são oriundos da Câmara 
Municipal através do Plano 
Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano, mas há 
esperança que seja possível 
garantir mais dinheiro em 
novas candidaturas efetua-
das. 

Virgílio Ferreira reiterou 
que irá manter-se a capa-
cidade da ERPI, assente 
nos lares Nossa Senhora da 
Misericórdia (57 lugares) e 
Grandes Dependentes (41 
lugares), mas destacou que 
as condições serão melho-
radas graças ao novo edifí-
cio que está mesmo em fase 

de conclusão e terá preo-
cupações de sustentabili-
dade energética. O objeti-
vo, frisou o responsável, é 
que os utentes vejam au-
mentada, o mais depressa 
possível, a qualidade de 
vida, segurança e bem es-
tar, os propósitos da Santa 
Casa no serviço prestado 
à comunidade, como 
destacou no programa, 
no qual confirmou que 
o novo edifício até será 
ocupado mais cedo, no 
final deste mês de março, 
para depois ser possível 
intervir na parte antiga, 
que também será requa-
lificada e ficará pronta até 
final de junho. 

Refira-se que no pró-
ximo sábado, dia 25, às 
16h45, no salão nobre, 
vai decorrer uma assem-
bleia geral para apreciar 
o relatório de atividades e 
contas de 2022, que apon-
ta para o equilíbrio finan-
ceiro depois de dois anos 
anteriores. 

da em 2011 com o objetivo 
de dar novas oportunidades 
a pessoas com mais de 18 
anos e pouca literacia que 
procuram diferentes ofertas 
formativas e adquirir novas 
competências. O projeto 
está ligado, por exemplo, 
a autarquias, associações, 
IPSS’s e meios de comunica-
ção, como é o caso da Onda 
Viva, parceiros fundamen-
tais para a dinamização das 
formações que procuram 
dar novas ferramentas a 
quem as procura. Neste ano 
de 2023, segundo o entre-
vistado, estão a decorrer 7 
oficinas formativas na Pó-
voa de Varzim (60 adultos), 
4 no Porto (18 pessoas), 3 
em Esposende (25 adultos), 
2 em Chaves (14 pessoas), 
uma em Barcelos (10 ele-
mentos) e mais algumas 
online, num total de duas 
dezenas, que servem cerca 
de 150 adultos. Os interes-
sados em participar devem 
procurar a junta de fregue-
sia da área de residência ou 
um Centro Qualifica (que 
são copromotores), mani-

ALERTA DO LÍDER DA COMUNIDADE CHINESA
Y Ping Chow contactou 

a Onda Viva a solicitar 
que pudessemos alertar 
a comunidade em geral 
para um caso de burla que 
afetou muitos cidadãos 
chineses. O líder da Câ-

mara de Comércio Portu-
gal-China PME revelou que 
vários conterrâneos foram 
burlados ao tentar ajudar 
as vítimas dos terramotos 
na Turquia e na Síria. Tris-
te por ver “colegas chineses 

enganados”, Y Ping Chow 
espera com esta chamada 
de atenção “alertar as pes-
soas de boa vontade” para 
ficarem atentas a campa-
nhas online que suposta-
mente visam ajudar quem 

está a ser vítima tragédia 
humanitária. 

O empresário deu 
como exemplo a conta @
TurkeyRelief, que leva as 
pessoas a fazerem doações, 
mas que se trata de uma 

fraude. Da mesma forma 
também já surgiram cam-
panhas relacionadas com 
a guerra na Ucrânia, daí a 
importância de ficar aten-
to a certa páginas na inter-
net, realçou Y Ping Chow. 



28 | 23 MARÇO 2023 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

DANIEL SÁ FERREIRA

metam com o que quer que seja. 
Aquilo que ocorre frequente-
mente, é que esses representantes 
aproveitem a conferência para te-
rem ocasião para se reunirem em 
privado com alguma discrição.

A conferência deste ano teve 
como tema inescapável o efeito 
da invasão da Ucrânia pela Rús-
sia. Também foram temas de 
destaque a tensão crescente entre 
o Ocidente e a China e a indife-
rença que o Sul global tem peran-
te ela. O Ministro dos Negócios 
Estrangeiros chinês aproveitou 
para apresentar o plano de paz 
da China para o conflito na Ucrâ-
nia, enquanto a vice-presidente 
americana (Kamala Harris) e o 
ministro dos negócios estrangei-
ros (Anthony Blinken) disseram 
que a Rússia tem cometido cri-
mes contra a humanidade e que 
qualquer paz tem de ser baseada 
nos princípios da Carta das Na-
ções Unidas. Também estiveram 
presentes algumas das figuras 
cimeiras da oposição russa que 
ainda estão em liberdade (por es-
tarem exilados): Garry Kasparov 
e Mikhail Khodorkovsky.

O documento sobre o qual 
queria falar é o relatório de segu-
rança de Munique, que normal-
mente é revelado antes do início 

OPINIÃO

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS (2/2)

CARTA ABERTA AO DOUTO CASUÍSTICO 
ARLINDO DE SOUSA

da conferência. É um documento 
muito completo, cientificamente 
rigoroso e fundamentado, com 
centenas de páginas e dezenas de 
colaboradores, com muito supor-
te visual e que termina com uma 
série de recomendações de livros 
relevantes para complementar o 
seu conteúdo. Também tem um 
sumário executivo de entre 3 e 5 
páginas em que está o seu “sumo” 
e que aponta os temas em que se 
divide o relatório.

E o que nos diz esse sumário 
executivo? Essencialmente que a 
agressão russa acentuou o desafio 
que as autocracias estão a lançar à 
ordem internacional baseada nas 
regras e às democracias ociden-
tais. Essa agressão russa é acom-
panhada pelo crescente poderio 
chinês que vai criando a sua es-
fera de influência na Ásia Orien-
tal e cada vez mais no Médio 
Oriente, em África e na América 
do Sul, e que pretende apresen-
tar o modelo autocrático como 
alternativa ao defendido pelas 
democracias. O crescente apoio 
desse modelo alternativo não é 
só fruto da existência de cada 
vez mais regimes autocráticos no 
mundo, o que se torna evidente 
se considerarmos a posição de 
muitos países africanos ou sul-a-

nos governa, de quererem 
roubar a propriedade priva-
da(casas) aos Portugueses.  
Sabemos como este Processo 
de Roubo em Curso (PREC) 
começou, infelizmente, não 
conseguimos imaginar como 
terminará. Posteriormente, 
decide Vossa Excelência, no 
pleno uso da sua liberdade 
individual, pegar numa par-
te de um parágrafo do meu 
artigo, descontextualizá-lo, 
e fazer um jogo de palavras, 
coisa em que a língua por-
tuguesa é muito fértil. Até 
admito que o parágrafo em 
questão possa não estar re-
digido da melhor forma, mas 
o que se pretende elucidar é 
que ao adquirirmos a titula-
ridade de bens, que passam 
para o domínio da proprie-
dade privada, não podemos 
ser arbitrariamente deles 
privados, a não ser nos ca-
sos expressamente previstos 
na lei.  Aliás vossa excelência 

saberá isso, muito melhor do 
que eu, visto ser um presti-
giado advogado da nossa pra-
ça.  Resulta claro que quem 
não é titular, pode adquirir 
os bens que bem entender.  
Aliás antes da aquisição de 
bens, ninguém é titular deles. 

Quanto aos lapsos de es-
crita, ocorreram quando es-
crevi que o Governo é pro-
prietário e deveria escrever 
Estado. Mas percebe-se que 
é um lapso de escrita, claro 
e evidente, porque não con-
fundo o Governo com o Es-
tado. Acontece aos melhores, 
a muito boa gente, quando 
se está a escrever, estarmos 
concentrados numa coisa 
e escrevermos outra. Uma 
espécie de descoordenação 
entre o cérebro e a escrita.

Por fim deparamo-nos 
com uma questão terminoló-
gica. Para si, um edifício que 
está sem utilização há anos, 
com portas e janelas parti-

mericanos que são democracias 
mais ou menos perfeitas, mas 
não condenaram a invasão russa. 
Existe um grande ressentimento 
em relação ao Ocidente e àquilo 
que esses actores entendem como 
uma ordem mundial construída 
em volta do seu interesse e que 
por este é violada quando lhe é 
conveniente. Esses actores sen-
tem-se essencialmente como ob-
jectos dessa ordem, nunca como 
actores que são consultados para 
a sua construção. Ou seja, para 
responder a essa ascensão de 
uma ordem alternativa encabe-
çada por regimes autocráticos, 
é decisivo envolver esses actores 
neutros numa reforma da ordem 
mundial que seja mais justa para 
estes. A ordem ocidental, ainda 
que baseada no direito interna-
cional e numa noção de paz de-
mocrática, não pode continuar 
a ser imposta, sob pena de as 
democracias ocidentais estarem 
cada vez mais isoladas no mun-
do. A nova ordem mundial, que 
se quer democrática e livre, tem 
de ser benéfica para todos.

É neste contexto que a discus-
são sobre a segurança e a defesa 
portuguesa, que foi aflorada no 
artigo anterior, tem de ser enten-
dida. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

das, com tudo espalhado pelo 
chão, vandalizado, é um edi-
fício desocupado. Para mim 
está abandonado. É um edi-
fício desprotegido, desampa-
rado, desprezado, maltratado.

Não pretende, pois, este 
humilde cidadão com o que 
escreve fazer ciência. Preten-
de apenas, e só, escrevendo 
de forma simples, em obe-
diência à sua consciência e 
livre por natureza, que os 
leitores possam ver as coisas 
fora do politicamente correc-
to.  E sim, errando e come-
tendo erros, porque faz parte 
da natureza humana. Outros 
há que se acham a última bo-
lacha do pacote. O problema 
é que a esses nunca ninguém 
lhes explicou que a última 
bolacha está sempre partida.

Queira aceitar, Excelentís-
simo Senhor, os protestos da 
minha mais elevada conside-
ração.

seu douto e elaborado texto, 
sou levado a concluir que a 
gravidade do que escrevi se 
resume a uma suposição sua; 
a um jogo de palavras seu; 
dois lapsos de escrita meus e 
uma questão terminológica. 
Vejamos então: contraria-
mente ao que diz, não uti-
lizei a sigla PREC para con-
fundir nada nem ninguém. 
Utilizei-a propositadamente, 
porque vivemos, neste mo-
mento em Portugal, período 
que se assemelha, em muito, 
ao original PREC. Muito nos 
tem sido roubado. Começou 
com o Roubo da nossa liber-
dade durante a pandemia da 
COVID 19, - tendo poste-
riormente o Tribunal Consti-
tucional decretado a incons-
titucionalidade da grande 
maioria das medidas toma-
das relativas à limitação da 
nossa Liberdade -  e o roubo 
continua, agora, com a inten-
ção peregrina desta gente que 

muitas figuras internacionais que 
nela participaram contam-se, 
desde logo na primeira edição, 
nomes como Harry Kissinger e 
Helmut Schmidt. Mais recente-
mente, em 2022 estiveram An-
tónio Guterres, Volodymyr 
Zelenskyy e Kamala Harris; em 
2017, Guterres, o vice-presidente 
dos EUA (Mike Pence), o minis-
tro da Defesa dos EUA (James 
Mattis), o ministro dos Negócios 
Estrangeiros russo (já então La-
vrov) e chinês (Wang Yi), assim 
como Donald Tusk (presidente 
do Conselho Europeu) e Frederi-
ca Mogherini (alta represente da 
União Europeia para os assuntos 
externos e de defesa); em 2007 
esteve lá Vladimir Putin. Todos 
os anos estão muitos chefes de 
Estado ou de Governo europeus.

Nas suas reuniões discutem-
-se temas de segurança e defesa, 
dando-se particular relevo à dis-
cussão sobre o desenvolvimento 
das relações transatlânticas e à 
segurança europeia e global.

A conferência tem a particula-
ridade de não acabar com nenhu-
ma “declaração final” de todos os 
que nela participaram e, como é 
uma organização privada, não 
pressupõe que os representantes 
dos estados presentes se compro-

Exmo Sr. Dr. Arlindo de Sousa

Foi com surpresa, mas com 
muito agrado, que o jornal 
“Notícias Onda Viva”, me in-
formou ter recebido um texto 
escrito por Vossa Excelência 
relativo ao meu último arti-
go “Do verão quente de 1975 
ao PREC de 2023”. Digo com 
agrado, porque aceito, com 
humildade democrática, a 
crítica e os reparos que me 
possam fazer.  Antes de ler o 
seu texto, confesso-lhe que li 
e reli, vezes sem conta, o meu 
artigo, tentando perceber o 
que de grave teria eu escrito, 
para originar um texto crítico 
escrito por tão ilustre perso-
nalidade como Vossa Exce-
lência.  Após leitura atenta do 

O segundo dos documentos 
sobre segurança e defesa que 
queríamos comentar neste espa-
ço é o relatório produzido pela 
Conferência de Segurança de 
Munique. Comecemos por expli-
car o que é a Conferência de Se-
gurança de Munique. É o maior 
e mais importante evento do seu 
género no mundo. Realizada 
desde 1963, sempre no Bayeris-
cher Hof Hotel em Munique, 
esta conferência que teve como 
idealizador Ewald-Heinrich von 
Kleist-Schmenzin- envolvido no 
círculo de conspiração do célebre 
coronel von Stauffenberg (que 
planeou o assassinato de Hitler 
ainda durante a Segunda Guerra 
Mundial)- tem como lema “paz 
através do diálogo”. Reúne-se 
anualmente e nela participam 
chefes de Estado, chefes de Go-
verno, membros de governo, 
deputados, responsáveis de orga-
nizações internacionais e de for-
ças armadas de diversos países, 
líderes científicos, empresariais, 
culturais e mediáticos. Entre as 
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O PROBLEMA HABITACIONAL

A SORTE QUE É SER POVEIRO
UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

OPINIÃO

– ou do alojamento local 
(que foi, nos últimos anos, 
o grande impulsionador da 
reabilitação urbana, e que o 
governo, agora, quer condi-
cionar).

Às famílias economica-
mente mais frágeis resta a 
periferia.

3. A Póvoa de Varzim é, 
felizmente – também nesta 
área, socialmente tão sensí-
vel, da habitação – um bom 
exemplo.

Não é por acaso que, 
conforme demonstram os 
últimos dados do INE, so-
mos um dos 50 municípios 
cuja população cresceu na 
última década: só 50 no 
país; e, na nossa área me-
tropolitana, só 4: Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde, 
Valongo e Gaia. Este facto 
(sim, é um facto, não é ne-
nhum palpite) é o melhor 
barómetro da gestão mu-
nicipal, porque a atração de 
residentes só é possível pela 
oferta combinada dos dois 
fatores mais relevantes nes-
ta matéria: a qualidade de 
vida e o seu custo, ou seja, a 
melhor relação entre quali-
dade e custo. O resto é treta.

4. Não por acaso, o mu-
nicípio da Póvoa de Var-
zim foi dos primeiros, a 
nível nacional, a elaborar 
e a aprovar uma Estratégia 
Local de Habitação, que 
contempla a diversidade 
das situações a que urge res-
ponder para que o direito à 
habitação, constitucional-
mente garantido, seja uma 
realidade (e uma realidade 
“condigna”, como proclama 
o governo) ao alcance de to-
dos os Poveiros.

Infelizmente, este é o se-
tor onde, por via de uma 
inflação galopante e sem 
fim à vista, mais difícil se 

torna garantir o financia-
mento necessário para as 
intervenções projetadas: os 
valores que a Câmara esti-
mou, aquando da apresen-
tação das candidaturas ao 
PRR, estão já claramente 
desatualizados – e cada dia 
este défice será maior.

5. Para que o leitor tenha 
a noção da dimensão do 
esforço financeiro a que o 
orçamento municipal será 
sujeito para cumprir inte-
gralmente a estratégia defi-
nida, retenha estes dados:

a) Para a requalificação 
do parque de habitação 
social municipal (na cida-
de, em Amorim, em Ter-
roso, em Aver-o-Mar, em 
Rates – em 74 habitações), 
o município tinha previs-
to 1.097.977 euros. Sabe 
quanto essa intervenção 
(já parcialmente concreti-
zada) custará? – Nada me-
nos de 2.285.000 euros. Ou 
seja: há aqui um défice de 
1.187.023 euros…

b) Para a construção (que 
tem início previsto para 
2024) de 72 novas habita-
ções (em Penalves e Barrei-
ros), o orçamento inicial (e 
aprovado) era de 6.975.400 
euros (mais as obras de 

urbanização). A preços de 
hoje, aquelas 72 frações cus-
tariam 8.942.820 euros – ou 
seja, mais 2.861.702 euros.

c) E para 32 habitações 
que nascerão na área da 
Mariadeira, ao orçamento 
inicial (2.611.104 euros) há 
que acrescentar 1.571.222 
euros, pois o seu custo se-
ria (aos valores de hoje) 
3.347.569 euros.

Ou seja: na reabilita-
ção de 74 moradias e na 
construção de 104 fogos o 
município suportará um 
défice de 5.619.947 euros 
– isto, claro, a menos que o 
PRR aceite, como se espera, 
a revisão (mais que justifi-
cada) do orçamento inicial.

6. E está a ser trabalhada, 
como é sabido, uma outra 
intervenção do município 
no mercado de habita-
ção, dirigida ao segmento 
jovem e de classe média: 
nascerão em Penalves 150 
habitações, na modalidade 
“custos controlados”. (Escla-
rece-se: “custo controlado”  
significado que o preço de 
venda será exatamente o 
preço do custo, pois o mu-
nicípio não tem fins lucrati-
vos. Não se sabe é qual será 
esse custo, pois a inflação, 

como se vê, descontrola 
qualquer previsão…)

7. O que aqui pretendo 
realçar, hoje, é que também 
em matéria de habitação 
a Póvoa de Varzim é um 
bom exemplo. E não é só 
porque torna possível aos 
poveiros continuarem na 
sua terra – é também por-
que, praticando a política 
fiscal mais favorável que a 
legislação permite, convida 
outros (cada vez mais) a fa-
zerem-se poveiros…

Assim fosse em todo o 
país – e não estaríamos hoje 
com este problema, que ne-
nhum governo conseguirá 
resolver sem uma parceria 
muito forte com os muni-
cípios. 

Infelizmente, o nosso 
atual governo, que há anos 
prometeu a resolução do 
problema habitacional (que 
dizia ser a melhor forma 
de assinalar os 50 anos do 
25 de Abril – daqui a um 
ano…), enveredou pela 
estratégia do isolamento e 
da usurpação, que condu-
zirá fatalmente ao agrava-
mento da situação.

P.R.

1… E de repente, como 
se tudo não fosse crescen-
temente visível, eis que 
damos conta que o país (o 
nosso país) está, todo ele, 
em crise: é a saúde, é a edu-
cação, é a TAP, é a ferrovia, 
são as forças armadas…Até 
a Igreja, Santo Deus!

A rua, onde toda a gen-
te contesta e protesta, vive 
numa agitação só com-
parável à dos meses ime-
diatamente posteriores a 
Abril de 1974 – com uma 
diferença assinalável, para 
pior: então era a esperança 
no futuro; hoje, infelizmen-
te, é, em muitos casos, o de-
sespero.

2. Um dos aspetos mais 
descuidados da função go-
vernamental (sobretudo a 
nível central, mas também, 
em muitos casos, ao nível 
da administração muni-
cipal) tem sido o da habi-
tação, confiado quase ex-
clusivamente ao mercado, 
que (naturalmente) aposta 
nos segmentos de mais ele-
vado potencial económico. 
Resultado: não há hoje 
habitação acessível para 
as famílias de rendimento 
baixo (que são a crescente 
maioria), nem sequer para 
a chamada classe média 
(cada vez mais estreita, num 
país que socialmente se tem 
vindo a nivelar por baixo, 
não se dando conta de que 
a dimensão desse segmento 
é a expressão da sua saúde 
económica e da robustez da 
sua democracia).

Consequência: o centro 
das cidades é um exclusi-
vo das famílias economi-
camente mais poderosas 
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SOPA DE LETRAS PARA RIR

VAMOS RESOLVER ESTA CRUZADINHA?

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS    
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LAZER

AS ANEDOTAS

- Joãozinho porque chumbaste a matemática?
- Porque sou um tipo tranquilo...
- Como assim??
- Não gosto de problemas...

O Manuel está a tomar banho e grita para a Maria:
- Ó Maria traz me o shampoo.
e a Maria entrega-lhe o shampoo.
Logo de seguida, grita de novo:
- Ó Maria traz-me outro shampoo.
- Outro? Porquê?
- É que este é para cabelos secos, e eu já molhei os meus.

O farmacêutico entra na sua farmácia e repara num homem 
petri� cado, com os olhos esbugalhados, com mão a apertar a boca, e 
encostado a uma das paredes.
Ele pergunta ao estagiário:
- O que se passa com o homem? Porque é que está assim encostado à 
parede?
O estagiário:
- Ah! É um cliente que queria comprar um remédio para a tosse. Ele 
achou caro, então eu vendi-lhe um laxante.
O farmacêutico:
- Estás doido? Desde quando um laxante é bom para a tosse?
O estagiário:
- É excelente. Desde que o tomou ainda não tossiu...

Um homem a conversar com outro, diz:
- Hoje por volta das 3 horas da manhã, entrou um assaltante lá em 
casa...
E diz o amigo.
- A sério!!! Um ladrão entra em tua casa e tu dizes isso com um sorriso 
na cara? E o que é que ele levou? 
- Olha, levou uma enorme tareia... a minha mulher pensou que era eu a 
chegar a casa às escondidas...

Um bêbado sai da igreja e o padre benzeu-o: vai com Deus meu 
� lho e que S.Pedro, Santa Lúzia, Santo António e Nossa Senhora te 
acompanhem...
O bêbado olha para o padre, pega na bicicleta, dá uma pedaladas e cai 
redondo no chão.
Vira-se para o padre e diz:
- Eu sabia que tanta gente na bicicleta ia acabar mal...
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ÚLTIMAS

O TEMPO NA REGIÃO - 23 A29 DE MARÇO Pub

 

23 março, quinta

‘Lobo e Cão’, filme da 
sessão Octopus, às 
21h45, no Garrett

‘Tesouros da Confraria 
do Santíssimo Sacra-
mento’, abertura de 
exposição, às 21h, no 
Museu Municipal 

25 março, sábado

Aula do Yoga, sessão 
gratuita, às 11h, no 
Centro de Memória de V. 
Conde

‘Há baile na Vila’, no 
Salão Nobre do Edifício 
Sede da Junta de Vila 
do Conde, às 15h

‘Um rasto de perfume’, 
apresentação do livro 
de Ana Paula Mateus 
(vencedor do Prémio 
Laborinho Lúcio 2022), 
às 16h30, no Diana-Bar 

‘Retalhos da Vida de 
um Bêbado’, peça do 
TAV - Teatro do AVE, às 
21h30, no Auditório Mu-
nicipal de Vila do Conde

26 março, domingo

‘Procissão dos Passos’, 
início na Igreja da Mi-
sericórdia da Póvoa de 
Varzim, às 16h

‘Tár’, sessão de cinema, 
no Teatro Municipal de V. 
Conde, às 16h e 21h

‘15º Encontro ADAVC 
Clássicos’, às 10h, na 
Avenida Júlio Graça

Já saiu no Diário da 
República, com a data 
de 21 de março, ou seja a 
passada terça-feira, o des-
pacho de três ministérios 
que validam a minuta do 
acordo de passagem para 
o Município da Póvoa 
de Varzim, da gestão, no 
porto de pesca local, ”das 
áreas afetas à atividade 
náutica de recreio”, “ins-
talações de apoio à pes-

MINISTÉRIOS AUTORIZAM AUTARQUIAS
ca” e turismo. Nos termos 
do documento assinato 
pelo ministro das Finan-
ças, Fernando Medina; da 
Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa e da Agricultu-
ra, Maria do Céu Antunes, 
a Câmara da Póvoa e a Do-
capesca têm 30 dias para 
efetivar o acordo que rece-
be a homologação dos três 
ministérios. Recorde-se 
que a autarquia tem ideali-

24 março, sexta

‘Mas o dia hoje é da 
BANDA’, lançamento do 
livro sobre os 75 anos 
da Banda da Póvoa, às 
21h30, na Biblioteca 
Rocha Peixoto

‘100tidos’, peça da 
Companhia Certa e 
comemorativa do Dia 
Mundial do Teatro, às 
21h, no Garrett

zada a instalação de diver-
sos equipamentos com fins 
turistícos e de lazer na área 
encostada ao novo pólo da 
marina.

Mas não é só. Os três 
governantes dão também 
luz verde a um documen-
to semelhante, mas para o 
município de Esposende, 
igualmente “no domínio 
das áreas portuário-maríti-
mas e áreas urbanas de de-

A piscina da Varzim 
Lazer foi ontem à tarde 
palco do 1º Encontro de 
Natação da Coordenação 
Local de Desporto Esco-
lar do Porto. Centenas de 

JOVENS NADARAM 
PELAS ESCOLAS

de jovens representaram 
com orgulho as respetivas 
escolas e agrupamentos, 
entre os quais vários per-
tencentes aos concelhos 
poveiro e vilacondense.

senvolvimento turístico e 
económico não afetas à 
atividade portuária”.

Vila do Conde é finalis-
ta da candidatura a Capi-
tal Europeia da Juventude 
2026. O Fórum Europeu da 
Juventude anunciou quem 
continua na corrida e o 
município vilacondense 
ficou nos 5 finalistas. Esse 
feito não era alcançado por 
uma cidade portuguesa há 
5 anos. O grande vencedor 
será conhecido em novem-
bro, em Lublin (Polónia), 
onde também estarão pre-
sentes Izmir (Turquia), 

Málaga (Espanha), Sarajevo 
(Bósnia) e Tromso (No-
ruega). O júri reconheceu 
a qualidade da candidatu-
ra submetida por Vila do 
Conde, construída desde o 
primeiro momento com os 
jovens vilacondenses e pro-
movendo a ambição e ousa-
dia que caracterizam a nossa 
juventude. A autarquia diz 
ser “um enorme orgulho” e 
reitera que o apelo feito aos 
jovens se mantém: “vamos 
fazer ondas”.

CAPITAL EUROPEIA DA JUVENTUDE 
MAIS PRÓXIMA DE SER REAL EM 2026


