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AIRES PEREIRA REELEITO PRESIDENTE 
DA CÂMARA DA PÓVOA DE VARZIM

Aires Pereira foi reeleito 
presidente da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Varzim no 
passado dia 26 de setembro. 
O candidato do PSD con-
quistou 51.65 % dos votos, 
reunindo a preferência de 
14946 eleitores. Este resul-
tado garantiu ao edil social-
-democrata a companhia 
de mais seis vereadores no 
terceiro e último mandato, 
sendo eles Luís Diamanti-
no, Andrea Silva, Luís Ra-
mos, Lucinda Amorim, Síl-
via Costa e Marco Barbosa.

Na segunda posição ficou 
o candidato do PS, João Tro-
cado, com 21.92 %, que cor-
respondem a 6342 votos que, 
além dele, também elegeram 
Ilda Cadilhe para o executi-
vo. Depois, por esta ordem, 
ficaram o CHEGA e Sónia 
Vieira de Carvalho com 
5.51% e 1593 votos; a CDU 
e Jorge Machado tiveram 
4.18% e 1211 votos; a IL e Ri-
cardo Zamith chegaram aos 
3.47% e 1003 votos; o CDS 
e Artur Castelo Branco re-
gistaram 3.39% e 922 votos; 
o BE e Filipa Afonseca con-
seguiram 2.85% e 826 votos; 
o PAN e Diana Vianez fecha-
ram com 2.36% e 683 votos.

A abstenção na Póvoa 
de Varzim foi de 51,90%, 
tendo sido registado 959 
votos em branco (3.31%) 
e 392 votos nulos (1.95%).

Para a Assembleia Munici-
pal o mais votado foi o candi-
dato do PSD, Afonso Pinhão 
Ferreira, com 48.60% dos vo-
tos, o que permitiu a eleição 
de 15 deputados. O PS ele-
geu 7 elementos graças aos 
22.02%, enquanto CHEGA, 
CDU, CDS, IL  e   BE alcan-
çaram um deputado cada, fi-
cando apenas o PAN de fora 
desse órgão onde esteve pre-
sente no anterior mandato. 

PSD FALHOU PLENO 
NAS FREGUESIAS 

O PSD não conseguiu 
manter o pleno nas As-
sembleias de Freguesias. A 
surpresa surgiu na Estela 
com a vitória da lista inde-
pendente liderada por Vítor 
Correia (foto ao lado) com 
46.18% e maioria absolu-
ta: elegeu cinco elementos 
e o PSD somente quatro. 

De resto, venceram os 
candidatos que os sociais-
-democratas apresentaram 
ou apoiaram. A novidade foi 
a eleição de Félix Marques, 
em Laundos, com 64.73%. 
Em Balasar, José Araújo 
obteve 59.11%, Em Rates, 
Paulo João Silva registou 
70.31%. Em Aguçadoura e 
Navais, Fernando Eusébio 
Rosa venceu com 59.08%. 
Na Póvoa de Varzim, Bei-
riz e Argivai, Ricardo Sil-
va ganhou com 51.57%. 

Finalmente, em Aver-o-

-Mar, Amorim e Terroso, 
Carlos Maçães totalizou 
40.67%, mas a lista indepen-
dente apoiada pelo PSD não 
tem maioria já que aos seis 
eleitos contrapõem outros 
tantos do PS e um do Che-
ga. Face a isto, os eleitos do 
PS lançaram um comunica-
do para dizer que assumem 
publicamente o compro-
misso de não se oporem à 
formação do executivo de 
Carlos Maçães, desde que o 
presidente reeleito “se com-

prometa a iniciar imediata-
mente o processo de desa-
gregação de freguesias”. Os 
socialistas dizem que não 
pretendem lugares e que 
fazem esta reivindicação 
tendo em conta a vitória em 
Terroso e Amorim na qual, 
no entender dos eleitos do 
PS, “ficou evidente também 
a vontade” das populações 
em verem concretizada “a 
desagregação de freguesias 
e a sua autonomia, pos-
sível pela lei 39/2021”.

VITOR CORREIA 
CONQUISTA ESTELA

Vítor Correia foi o gran-
de destaque da noite elei-
toral na Póvoa de Varzim. 
O candidato da Lista Estela 
Independente venceu o su-
frágio para a Assembleia 
de Freguesia da Estela, 
derrotando o recandidato 
José Armandino do PSD. 
Um resultado que lhe deu 
a maioria absoluta: elegeu 
cinco elementos e o PSD so-
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mente quatro.  Depois de vá-
rias tentativas, Vítor Correia 
conseguiu reunir a confian-
ça da maioria dos estelenses 
que foram às urnas. O au-
tarca promete trabalhar em 
prol das pessoas e frisou que 
sempre acreditou na capaci-
dade de ser escolhido para 
dar um novo rumo à Estela.

Na campanha, Vítor Cor-
reia deixou várias promessas 
que agora espera ver concre-
tizadas na Estela, destacando 
a conclusão da rede pública 
de saneamento, a reparação 
e pavimentação das ruas, a 
criação de um Centro de Dia 
para idosos e de uma creche 
para crianças até aos 3 anos. 
Do presidente da Câmara, 
Aires Pereira, já recebeu a 
garantia que ter igual trata-
mento das demais fregue-
sias. 

Refira-se que Vítor Cor-
reia é há muitos anos pre-
sidente da Associação Hu-
manitária de Dadores de 
Sangue da Póvoa de Varzim 
e foi recentemente designa-
do líder do Rotary Club da 
Póvoa de Varzim, passando 
agora a ser o presidente da 
Junta de Freguesia da Estela, 
onde este poveiro natural da 
zona da Matriz se radicou há 
mais de duas décadas.

INSTALAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DO
MUNICÍPIO A 
14 DE OUTUBRO

Entretanto, já foi marcada 
a data de Instalação dos Ór-
gãos do Município da Póvoa 
de Varzim. Será no próximo 
dia 14 de outubro,   ou seja 
na quinta-feira que vem, a 

partir das 18h, no Cine-Tea-
tro Garrett. Será o momen-
to para Aires Pereira iniciar 
oficialmente o terceiro e úl-
timo mandato como presi-
dente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim após o 
candidato do PSD ter venci-
do, novamente com maioria 
absoluta.

BALANÇO DO PS 
DESTACA SUBIDA 
DE VOTOS E DO 
NÚMERO DE ELEITOS

O PS voltou a ser o se-
gundo partido mais votado 
nas autárquicas na Póvoa de 
Varzim. 

Numa análise aos núme-
ros, o candidato à Câmara 
destacou que o partido “su-
biu 651 votos no concelho 
e ficou a apenas 63 votos de 

eleger mais um vereador que 
há quatro anos”, destacando 
ainda que “subiu em 11 das 
12 freguesias, baixando ape-
nas na cidade”. Resultados 
que levaram a uma primei-
ra reação: “Quero agradecer 
publicamente a quem acre-
ditou em mim. Àqueles que 
me acompanharam nesta 
candidatura e a todos os po-
veiros que votaram no PS, 
quero dizer que não os desi-
ludirei”.

João Trocado foi eleito 
vereador, tal como Ilda Ca-
dilhe, mantendo os dois lu-
gares socialistas do mandato 
anterior. No que diz respeito 
à Assembleia Municipal, o 
PS ganhou um deputado em 
relação a 2017, ficando agora 
com 7 elementos, enquanto 
na corrida às Assembleias 
de freguesia, “o PS venceu 

duas: Amorim e Terroso”, 
onde o candidato socialis-
ta Joaquim Vilar foi o mais 
votado pela população que 
foi às urnas, empatando 
com a candidatura apoia-
da pelo PSD no número de 
eleitos para a União que en-
globa Aver-o-Mar, cabendo 
ao CHEGA o 13º mandato.

João Trocado destaca ain-
da que, “ao todo, o PS subiu 
de 5 para 15 eleitos para as 
assembleias de freguesia”. O 
líder da concelhia socialista 
sublinha que “o Povo as-
sim decidiu”, mas considera 
que sobre os resultados “há, 
como é natural, diversas 
interpretações”, prometen-
do dar agora “início a um 
período de auscultação, 
mantendo o princípio de 
saber ouvir e todos respei-
tar, vencedores e vencidos”.
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Vítor Costa foi eleito presi-
dente da Câmara Municipal 
de Vila do Conde, derrotan-
do a recandidata Elisa Fer-
raz, numa das grandes revi-
ravoltas da noite eleitoral do 
passado dia 26 de setembro. 

O cabeça de lista do PS 
admitiu que contava com a 
vitória face aos sinais que foi 
recebendo, tendo superado a 
líder do movimento NAU e 
os restantes sete candidatos 
e partidos que foram a votos: 
Pedro Soares (PSD), Luís Vi-
lela (Chega), Hugo Amorim 
(CDU), João Paulo Alves 
(PAN), Rui Saavedra (IL), 
António Louro Miguel (BE) 
e Artur Bonfim (CDS). 

O PS chegou aos 42,41 por 
cento e elegeu cinco elemen-
tos (além do líder, também 
Sara Lobão, Mário Jorge 
Reis, Carla Peixoto e Paulo 
Vasques), enquanto o movi-
mento NAU, que estava no 
poder, ficou-se pelos 30,08 
por cento e três vereadores. 

O PSD de Pedro Soares 
atingiu os 13,77 por cento e 
garantiu a eleição do cabeça 
de lista para a vereação. 

O partido Chega foi a 
quarta força política mais 
votada (2,53 por cento), à 
frente de CDU (1,99 por 
cento), do PAN e da Inicia-
tiva Liberal (ambos com 1,68 
por cento), do Bloco de Es-
querda (1,62) e também da 
CDU (1,08 por cento). 

ELISA FERRAZ E 
MOVIMENTO NAU
SEGUEM EM FRENTE

Elisa Ferraz emitiu um 
comunicado para comen-
tar a derrota eleitoral: “Em 
democracia vence a vonta-
de popular e por isso, cum-
prindo essa determinação, 
é agora momento de seguir 
em frente com o empenho e 
dedicação de sempre”. A au-
tarca agradeceu “penhorada 

e muito emocionada aos que 
acreditaram” no movimento 
que ela lidera – NAU (Nós 
Avançamos Unidos) assim 
como a todos os que foram 
candidatos, apoiantes e vo-
tantes. 

Elisa Ferraz relevou ainda 
o trabalho desenvolvido nos 
últimos quatro anos por to-
dos os eleitos que, não tem 
dúvidas, escreveram “uma 
página na história de Vila do 
Conde”. Isto “num caminho 
que percorremos com dedi-
cação, trabalho, determina-
ção e coragem. Escolhemos 
sempre seguir pela verdade, 
pela honestidade e pela equi-
dade”.

A reação da líder da “Nau” 
teve como destinatários os 
apoiantes, os “Caros nave-
gantes” como lhe chama, tal-
vez por isso não mencione 
qualquer frase para os ven-
cedores, finalizando a assim: 
“Para todos os agora eleitos 
pelo nosso Movimento, a 
determinação de que Vila 
do conde estará sempre em 

VÍTOR COSTA RECONQUISTA CÂMARA 
DE VILA DO CONDE PARA O PS

primeiro lugar”. Elisa Ferraz 
não revela, na comunicação, 
se vai assumir o lugar na ve-
reação e se o próprio movi-
mento vai continuar. 

PEDRO SOARES 
ASSUME E CONTINUA

A Comissão Política Con-
celhia do PSD anunciou que 
ficará em funções até ao final 
do mandato por entender 
que os resultados das últi-
mas eleições autárquicas fo-
ram “positivos”. 

Os sociais democratas 
registaram “um aumento 
absoluto de votos” face ao 
escrutínio de 2017 e hou-
ve também mais autarcas 
do PSD eleitos no concelho 
num universo de mais de 
350 candidatos. Isto embora 
para a Câmara só o cabeça-
-de-lista Pedro Soares tenha 
assegurada a entrada para a 
vereação, tendo a comissão 
política aproveitado o comu-
nicado para reiterar o “apoio 
unânime” ao seu presidente. 

No documento há tam-
bém menções às vitórias de 
Miguel Pereira, em Vilar do 
Pinheiro, e de Inês Faria, na 
União Touguinha e Tougui-
nhó e, neste contexto, a es-
trutura do PSD entende que 
“não faria sentido criar um 
momento de instabilidade 
no partido quando existem 
políticas para a implemen-
tação, mesmo no âmbito da 
oposição, do projeto ‘Vila do 
Conde, parte de nós’”.    

OS VENCEDORES NAS 
21 ASSEMBLEIAS 
DE FREGUESIA 

Árvore: NAU – 
Carlos Correia
Aveleda: PS – 
Armando Silva
Azurara: NAU – 
Carlos Silva
Fajozes: NAU – 
Sílvia Lomba
Gião: PS – 
Carlos Bernardino Alves
Guilhabreu: PS – 
Joaquim Moreira

Junqueira: PS – 
Carlos Baptista
Labruge: PS – 
André Araújo
Macieira: NAU – 
Filipe Santos
Mindelo: MMM – 
Cláudio Matos
Modivas: PS – 
Sandra Marques
Vila Chã: NAU – 
Joaquim Moreira
Vila do Conde: PS – I
saac Braga
Vilar do Pinheiro: PSD – 
Miguel Pereira
Bagunte, Ferreiró, Outeiro 
Maior e Parada: PPT – 
Bernardino Vilas Boas 
Fornelo e Vairão: PS – 
Hugo Fernandes
Malta e Canidelo: NAU – 
Nélson Lopes
Retorta e Tougues: PS – 
Carlos Bento
Rio Mau e Arcos: PS – 
Miguel Campos
Touguinha e Touguinhó: 
PSD – Inês Faria Costa
Vilar e Mosteiró: VIMOS 
– Amândio Couteiro 
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NOVO TRIO 
DE PRESIDENTES 

A noite eleitoral em Vila 
do Conde trouxe algumas 
mudanças também em re-
lação a três Assembleias de 
Freguesia. Nas uniões de 
Fornelo/Vairão, Rio Mau/
Arcos e Touguinha/Tou-
guinhó foram eleitos novos 
representantes para a Junta, 
tendo esses cabeças de lista 
participado nos debates or-
ganizados pela rádio Onda 
Viva, nos quais tiveram a 
oportunidade de apresentar 
o programa e as principais 
medidas a colocar em práti-
ca se fossem eleitos

Hugo Fernandes, do PS, 
que venceu em Fornelo e 
Vairão, prometeu várias 
ações que agora espera ver 
cumpridas nas freguesias, 
com destaque para o bom 
funcionamento do quartel 
dos bombeiros, a constru-
ção de um parque infantil, o 
aproveitamento de espaços 
verdes e a colocação de um 
sintético na freguesia de Vai-
rão a pedido dos jovens. 

Da mesma forma, Inês Fa-
ria, do PSD, eleita em Tou-
guinha e Touguinhó, tem 
várias ideias para melhorar 
as condições de vida nas 
freguesias como: a limpeza 
das ruas, das vias e parques, 
a implantação de uma nova 
sinalética e placas com iden-
tifi cação das ruas, a decora-
ção das rotundas à entrada 
da cidade, a colocação de 
passadeiras e lombas, a rea-
bilitação do quiosque de 
Touguinha e toda a requali-
fi cação do espaço e também 
uma grande intervenção na 
rede de água e saneamento. 

Por fi m, Miguel Campos, 
do PS, que triunfou em Rio 
Mau e Arcos, apresentou vá-
rios aspetos a melhorar nas 
freguesias: a conclusão da 
rede de água e saneamen-
to, um novo piso sintético 
para o campo de futebol de 
Arcos, construção de um 
edifício sociocultural em 
Rio Mau, alargamento e pa-
vimentação de várias ruas 
nas duas freguesias, arranjo 
do adro da capela do Seixo, 
cobertura do ringue de Rio 
Mau, alargamento do cemi-
tério da freguesia e uma rua 
de ligação à zona industrial.

ANA LUÍSA BEIRÃO 
HISTÓRICA NA AM

Em Vila do Conde foi elei-
ta, pela primeira vez, uma 
mulher que era  cabeça de 
lista à  Assembleia Munici-
pal. Ana Luísa Beirão entrou 
para o mundo da política em 
1994, foi a primeira mulher 
nesse órgão como deputada 
e até há 4 anos era secretá-
ria da própria Assembleia. 
O que a levou a voltar à casa 
da democracia foi “o traba-
lho, seriedade, competência 
e irrecusável convite de Vítor 
Costa”, apesar de afi rmar ser 
independente na bancada do 
Partido Socialista.

Durante a campanha, Ana 
Luísa Beirão prometeu várias 
ações que agora pretende 
cumprir: a fi scalização das 
atividades do executivo; a 
colocação dos interesses do 
município acima dos inte-
resses dos deputados, inde-
pendentemente do partido; 
a cooperação com o execu-
tivo municipal nos grandes 
desígnios do município e a 
criação de um espaço para 

que os cidadãos participem 
mais na assembleia.

Ana Luísa Beirão preten-
de ainda que todos os docu-
mentos sejam enviados via 
digital e de forma atempada 
para que possam ser traba-
lhados e a criação de fóruns 
com os líderes de bancada, 
onde em conjunto possam 
debater o melhor para Vila 
do Conde. Por fi m, a eleita 
defende também que a fi -
gura do presidente de uma 
assembleia municipal deve 
ser o mais imparcial possível 
e o pendão da democracia 
naquele espaço.
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HOSPITAL TEM 
NOVO CANTINHO 
DA AMAMENTAÇÃO

O Hospital da Póvoa 
de Varzim passou a con-
tar com um novo espaço 
no Serviço de Pediatria e 
Neonatologia. 

O novo ‘Cantinho da 
Amamentação’ foi criado 
a “a pensar nas mamãs 
e nos seus bebés”, refe-
re o Centro Hospitalar, 
que explica que o espaço 
“é o resultado do projeto 
‘Chicco dá Vida’, destina-
do a apoiar hospitais do 
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A Póvoa de Varzim foi 
palco do primeiro curso de 
Medicina Sexual. O even-
to decorreu durante quatro 
dias na cooperativa A Fi-
lantrópica e contou com a 
participação de profissionais 
de saúde de diversas áreas, 
desde a psiquiatria à cardio-
logia, passando pela urolo-
gia e ginecologia/obstetrícia. 
Esta foi a primeira iniciativa 

A SAÚDE SEXUAL FOI TEMA DE CURSO N’A FILANTRÓPICA
do género   promovida pela 
Associação Portuguesa de 
Medicina Sexual e, por causa 
da pandemia, teve um limite 
de inscrições. O diretor do 
curso, Ricardo Ramires, es-
pecialista em urologia e an-
drologia,  explicou que o ob-
jetivo da formação foi levar 
o esclarecimento a profissio-
nais e população em geral. 
Um dos presentes foi Mário 

Lourenço, um especialista 
em saúde mental e sexolo-
gia médica, que realçou que 
a medicina sexual deve ser 
encarada como algo natu-
ral na vida humana, tendo 
reconhecido que nem todos 
os profissionais de saúde 
possuem os conhecimentos 
para debelar os problemas 
que surgem, muitos deles, 
em estado já avançado.

SNS e direcionado, particu-
larmente, para unidades de 
cuidados intensivos e inter-
médios, neonatais”. 

Segundo a representante 
Susana Machado, o Serviço 
de Pediatria e Neonatologia 
recebeu “novos móveis, luz, 
som e material decorativo 
e de apoio para que as ma-
mãs e os seus bebés possam 
usufruir de todo o conforto 
e serenidade na partilha de 
momentos únicos”.

COVID-19: APENAS 98 INFETADOS NOS ÚLTIMOS 14 DIAS
O  relatório de situação 

da Direção Geral da Saú-
de publicado na passada 
sexta-feira, com dados 
concelhios entre 16 e 29 
de setembro, confirmou 

a tendência de descida dos 
valores da incidência cumu-
lativa a 14 dias de novos ca-
sos de Covid-19 na Póvoa de 
Varzim e em Vila do Conde. 

Desde o anterior boletim, 

o município poveiro baixou 
de 99 para 64 casos por cada 
100 mil habitantes, ou seja, 
caiu de 62 para 40 novos 
infetados reais nessas duas 
semanas. 

O concelho vilaconden-
se diminuiu de 104 para 73 
casos por cada 100 mil resi-
dentes no mesmo período, 
isto é, caiu de 83 para 58 no-
vos infetados reais. 

Refira-se ainda que os 
concelhos vizinhos apre-
sentam uma incidência de 
69 em Barcelos (desceu), 
95 em Famalicão (desceu) e 
179 em Esposende (subiu).
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MÉDIA DE 20 VALEU A VASCO CASTRO A 
ENTRADA EM ENGENHARIA AEROESPACIAL

Um aluno do Colégio de 
Amorim entrou com média 
de 20 valores no Instituto 
Superior Técnico de Lisboa. 
Vasco Castro ingressou no 
curso de Engenharia Ae-
roespacial com um registo 
escolar impecável: 20 valores 
de média e também nos dois 
exames de ingresso. 

O feito foi já destacado 
pela escola onde terminou 
o secundário e também pelo 
próprio estabelecimento 
universitário. Vasco Castro 
conta que os pais, ambos 
médicos, sempre lhe desper-
taram o interesse pela Ciên-
cia e nunca bloquearam os 
seus sonhos, reconhecendo 

ESCOLAS POVEIRAS CONTINUAM EM EVIDÊNCIA
ROCHA PEIXOTO TEM 
ÉTICA NO DESPORTO

A Secundária Rocha Pei-
xoto é a primeira escola do 
Norte do país a conquistar a 
“Bandeira da Ética no Des-
porto” que distingue “boas 
práticas”, “processos justos” 
e, claro, “valores éticos”. É 
isso que está nos “objetivos” 
do símbolo que é atribuído 
pelo Instituto Português do 
Desporto e que, no caso do 
estabelecimento de ensino, 
foi transportada até à Póvoa 
de Varzim por Vítor Dias, 
diretor regional do Norte 
daquele organismo estatal 
que entregou em mãos ao 
diretor, Albertino Cadilhe, 
a bandeira que agora orgu-
lha a Secundária. Tudo isto 
foi concretizado no Dia Eu-
ropeu do Desporto (24 de 
setembro) e numa cerimó-
nia que mereceu  uma rea-
ção da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
que endereçou os parabéns 
à direção da “Escola, bem 
como ao grupo de Educa-
ção Física e ao Sr. Professor 
Amílcar Ramos, responsá-
vel pelo desporto escolar, 
por tão grande e merecido 
reconhecimento”. 

AGRUPAMENTO 
FLÁVIO GONÇALVES 
NO MAPA DAS 
ESCOLAS AZUIS

Três escolas da Póvoa de 

Varzim juntaram-se recente-
mente à comunidade Escola 
Azul. A EB1 do Desterro, a 
EB 2,3 Dr. Flávio Gonçalves 
e o Jardim de Infância Luís 
Amaro, todos do Agrupa-
mento de Escolas Flávio 
Gonçalves, passaram a fazer 
parte deste projeto. 

O trio passa a fazer com-
panhia ao Colégio de Amo-
rim, que era a única escola 
poveira que estava no mapa 
da Escola Azul. Segundo 
esse mesmo documento, de 
Vila do Conde fazem parte 
as escolas EB1 das Caxinas, 
a EB2,3 Frei João, a EB2,3 A 
Ribeirinha e a EB2,3 D.Pedro 
IV.

A  Escola Azul  é um pro-
grama educativo do  Minis-
tério do Mar, que tem como 
missão promover a Literacia 
do Oceano  na comunidade 
escolar e criar gerações mais 
responsáveis e participativas, 

que contribuam para a sus-
tentabilidade do Oceano. 

AGRUPAMENTO DE 
AVER-O-MAR EM 
ENCONTRO 
INTERNACIONAL 

Houve presença poveira na 
Turquia num simpósio para 
“promover o debate e a parti-
lha de boas práticas em torno 
do tema integração de crian-
ças com necessidades edu-
cativas especiais, inclusão 
escolar, social e profissional, 
e ainda prevenir o abandono 
escolar precoce”. 

O Agrupamento Escolar 
de Aver-o-Mar, que gere os 
estabelecimentos da vila e 
os da Estela, Aguçadoura e 
Navais, foi convidado a par-
ticipar  porque nos últimos 
três anos uma equipa de do-
centes participou num pro-
jeto do programa “Erasmus 

ainda o papel do irmão com 
quem estudou e dos profes-
sores que o incentivaram.

Em declarações à página 
oficial do Técnico, Vasco 
Castro revela que sempre 

foi bom aluno e procurou 
a excelência: “Mesmo que 
quisesse um curso com mé-
dia de 15, ia estudar para ter 
20. Sempre gostei de ter boas 
notas e sempre quis abrir o 
máximo de portas que po-
dia”. 

Apesar de apaixonado 
pela Física, o jovem poveiro 
acabaria por colocar Enge-
nharia Aeroespacial como a 
primeira opção por ser “um 
curso que dá mais seguran-
ça” e numa área de trabalho 
que diz apreciar, confessan-
do que “o objetivo é ter uma 
carreira internacional” e que 
“adorava trabalhar na área 
do Espaço”.

ESEQ COLOCA MAIS 
15 ALUNOS NO 
CURSO DE MEDICINA

15 alunos da Escola Eça de 
Queirós entraram no curso 
de Medicina. A revelação foi 
feita pela própria secundária 
da Póvoa de Varzim num 
documento em que desta-
ca os resultados internos da 
primeira fase do concurso 
nacional de acesso ao ensino 
superior. Entre os 15 cursos 
com mais colocações está 
precisamente no topo o de 
Medicina com os já referidos 
15 estudantes, sendo que 9 
deles entraram na Universi-
dade do Porto. O top-5 fica 

completo com a entrada de 
12 jovens no curso de En-
fermagem, 11 em Gestão, 9 
em Engenharia Informática 
e 8 em Medicina Veteriná-
ria. 301 alunos apresentaram 
candidatura e, dos 249 que 
foram colocados, precisa-
mente 50% ficaram coloca-
dos na primeira opção. 

No top-3 de estabeleci-
mentos de colocação surge 
no topo a Universidade do 
Minho com 23 colocados, 
seguindo-se o Instituto Su-
perior de Engenharia do 
Porto com 17 entradas e a 
Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto com 
16 entradas.

+” que permitiu a “a partilha 
de boas práticas no que con-
cerne a educação inclusiva”. 
Agora a entidade turca, em 
concreto de Istambul, orga-
nizou este evento para ser 
feito um balanço do que foi 
discutido entre 2018 e 2021. 

Além de especialistas lo-
cais e convidados, também 
puderam intervir represen-
tantes de entidades parceiras 
da Croácia, Eslovénia, Poló-
nia, Itália e Portugal, neste 
caso pela voz das professo-
ras Marta Ferreira e Marta 
Antunes, sendo esta última 
a coordenadora, no agrupa-
mento, do projeto lançado 
pela União Europeia.

JOVENS DO 
EDUK’ARTE 
RECOLHERAM 
RESÍDUOS 

O Dia Mundial da Lim-

peza, que se assinalou no 
passado dia 24 de Setem-
bro, ficou marcado pela 
realização de uma ativi-
dade ambiental do projeto 
Eduk’ARTE. 

O desafio mensal do Di-
namizador Comunitário, 
Miguel Maia, intitulou-se   
“Vamos Limpar o Bairro” 
e consistiu numa ação de 
sensibilização de recolha 
de lixo na zona envolven-
te dos complexos habi-
tacionais Largo D. Luís I 
e Soares da Costa, perto 
da Escola EB 2,3 Cego do 
Maio, bem como a adoção 
de novos hábitos ambien-
tais na sede. 

A iniciativa contou com 
a presença de 9   jovens 
participantes do projeto 
que percorreram as ruas 
e conseguiram recolher 
cerca de 30kg de resíduos 
diversificados.
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SOCIEDADE

‘PATHOS’ MEXEU COM A COMUNIDADE POVEIRA
Uma ação promovida 

pela associação Pathos 
tentou colocar a Póvoa de 
Varzim a pensar no que 
seria mais grave e imoral: 
um graffiti ou a destruição 
ambiental. 

Fê-lo através da divul-
gação de imagens de dife-
rentes locais da cidade com 
mensagens de protesto su-
postamente inscritas em 
monumentos, edifícios e 
até cartazes eleitorais. 

As imagens provocaram 
indignação no dia em que 
foram lançadas, mas no 
dia seguinte surgiu o es-

clarecimento: não passavam 
de montagens com o intuito 
de chamar a atenção e sensi-
bilizar a comunidade para a 
importância da conservação 
ambiental, explicou a asso-
ciação juvenil e cultural po-
veira. 

O objetivo era levar a po-
pulação a questionar-se sobre 
a moralidade do vandalismo 
do espaço e de instituições 
públicas e o vandalismo do 
planeta feito pelas pessoas. 

Após um dia em que a 
indignação imperou, no se-
guinte começaram a chegar 
muitas mensagens positivas.

MODATEX PROMOVE CURSO SOBRE CAMISOLA POVEIRA
Já está a decorrer a forma-

ção “Tricotagem da Camiso-
la Tradicional Poveira” pro-
movida pelo MODATEX. O 
curso é certificado pelo Ins-
tituto de Emprego e Forma-
ção Profissional  e arrancou 
no Porto na passada semana 
com a participação de 15 
formandas, estando previsto 
terminar em finais de janei-
ro. O Centro de Formação 
Profissional para a Indústria 
Têxtil, Vestuário, Confecção 
e Lanifícios tem José Manuel 
Castro como diretor-geral 
e Pedro Nero Guimarães 
é o   Chefe de Unidade da 

Qualificação e do Planea-
mento Estratégico. Esta ini-
ciativa é desenvolvida em 
parceria com a PATRIPO-
VE, Associação de Defesa e 
Consolidação do Patrimó-
nio Poveiro, que é presidida 
por Odete Costa. A forma-
ção é ministrada por Maria 
da Luz Ferreira, uma artesã 
certificada poveira, tendo 
a duração de 125 horas. Os 
alunos irão, ao longo destes 
meses, confecionar a tra-
dicional camisola poveira, 
que será propriedade dos 
mesmos no final da ação de 
formação.
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FREGUESIAS

USF DE RATES ESTÁ A ACEITAR NOVOS UTENTES
A Unidade de Saúde Fa-

miliar Caminho de San-
tiago – S. Pedro de Rates/
Póvoa de Varzim está a 
aceitar inscrições para uma 
nova lista de utentes para 
médico/enfermeiro de fa-
mília. Os interessados de-
vem efetuar a inscrição por 
email,  usf.caminhosantia-
go@arsnorte.min-saude.pt, 
ou pessoalmente, na Praça 
dos Combatentes, n. º140, 
4570-522, no seguinte ho-
rário: segundas, quartas e 
sextas-feiras, entre as 10h 

e as 12h e das 15h às 16h; 
terças e quintas-feiras, das 
16h às 19h. No ato de ins-
crição, deve ser apresentado 
bilhete de identidade/car-
tão de cidadão/passaporte, 
o número de contribuinte 
(obrigatório), número de 
segurança social (se tiver), 
recibo de água ou luz com 
morada atual e desta área de 
residência, boletim de vaci-
nas ou registo vacinal e um 
contacto telefónico. Pode 
obter mais informações pelo 
telefone 252 959 100.

TANQUE DO ‘RIO DO LOUREIRO’ RECUPERADO EM BEIRIZ
Em Beiriz continua a re-

cuperação que a junta local 
está a promover nos antigos 
tanques de lavadeiras. Desta 
feita foi anunciada a conclu-
são da requalificação do “Rio 
do Loureiro”. A obra incluiu 
a construção de passeios, 
instalação de um banco, co-
locação de calçada com ins-

crição Beiriz e rebaixamento 
do muro, restauro do tanque 
e colocação de toponímia. 
Segundo o autarca Ricardo 
Silva, o objetivo destas in-
tervenções é fazer “chegar 
às próximas gerações a me-
mória de um tempo em que 
a água era um recurso mais 
escasso”.

Pub

DESPEDIDAS MARCARAM ÚLTIMA ASSEMBLEIA
Foi já depois das eleições 

que reelegeram Ricardo 
Silva que decorreu a últi-
ma Assembleia do man-
dato 2017-2021 da União 
de Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai. 
Numa sessão meramente 
de carácter informativo e 
que tinha de ser realizada 
até ao final do mês, deu-
-se a despedida de alguns 
elementos que não irão 

continuar em funções e que 
há muitos anos se dedica-
vam à causa pública através 
da política. A autarquia fez 
questão de destacar Mário 
Mateus, eleito da CDU, as-
sim como Francisco Ribeiro, 
do CDS, decano membro da 
Assembleia que, por ser ani-
versariante no dia da sessão, 
teve direito, antes do início 
dos trabalhos, a ouvir os pa-
rabéns.
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OCORRÊNCIAS 

A loja Cavalinho de Vila 
do Conde foi alvo de mais 
um furto na madrugada 
do passado dia 29, o ter-
ceiro só este ano. O aler-
ta foi dado às 5h25 desta 
quarta-feira. O estabeleci-
mento situado na Avenida 
António Bento Martins 
Júnior, nas Caxinas, per-
to da Igreja de Nosso Se-
nhor dos Navegantes, foi 
atacada por um grupo de 

assaltantes que partiram o 
vidro da montra e da porta, 
este já reforçado com gra-
des, levando vários artigos 
da marca, sobretudo malas, 
carteiras porta-moedas e 
calçado.  Segundo a rádio 
Onda Viva apurou, o alerta 
foi dado por uma vizinha e 
de seguida existiu uma per-
seguição da parte da PSP, 
que não conseguiu capturar 
os assaltantes, mas recu-

LADRÕES ATACARAM PELA 
TERCEIRA VEZ ESTE ANO

POVEIRO NOMEADO DIRETOR NACIONAL ADJUNTO DA PJ
Saiu no Diário da Repú-

blica o Despacho da minis-
tra da Justiça, Francisca Van 
Dunem, que nomeia, em 
comissão de serviço de três 
anos, Veríssimo dos San-
tos Milhazes como diretor 
nacional adjunto da Polícia 
Judiciária. A governante jus-

tifi ca que o faz sob proposta 
do diretor nacional da PJ, 
mas também porque o po-
veiro possui “ reconhecida 
competência profi ssional e 
experiência adequadas ao 
exercício do cargo”. 

Aliás, em anexo está o cur-
rículo do nomeado, nascido 

na Póvoa de Varzim em 5 de 
novembro de 1964, licencia-
do em Direito e com uma 
pós-graduação em “Guerra 
da Informação”. Entrou para 
a Judiciária em 1995 como 
inspetor estagiário e foi su-
bindo na carreira, sendo 
atualmente coordenador de 

perou a mercadoria perto 
do aeroporto. Alguns dos 
artigos recuperados encon-
tram-se danifi cados e este 
foi mais um grande prejuízo 
para a proprietária, Cláudia 
Faria, que mais uma vez fi -
cou sem parte dos produtos 
que tinha para venda. O úl-
timo furto nesta loja foi no 
passado dia 20 de agosto e 
o prejuízo rondou os 10 mil 
euros.

investigação criminal. 
Veríssimo dos Santos Mi-

lhazes é também formador 
na Polícia Judiciária, repre-
sentante da PJ em diversos 
organismos internacionais 
e já obteve pelo menos três 
louvores do Ministério da 
Justiça.



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 23 SETEMBRO 2021 | 11

O Ministério da Edu-
cação decidiu suspender 
por 90 dias um professor 
de Economia e Direito da 
Escola Secundária Eça de 
Queirós. O docente era 
acusado por alunos de 
duas turmas do 12º ano 
de não usar máscara na 
sala de aula, de gabar-se 
de não ser vacinado contra 
a Covid-19 e de aconse-
lhar a visualização do seu 
canal no Youtube. Neste 
há diversos vídeos onde 
surge despido ou de cue-
cas na sua residência e em 
gestos obscenos. Agora já 
não está a dar aulas e “foi 
suspenso, no seguimento 
do processo disciplinar, 
com pedido de suspensão 
preventiva, instruído pelo 
diretor da escola”, José 
Eduardo Lemos, segundo 
um comunicado do Minis-

tério da Educação. Os pais 
revoltaram-se com a situa-
ção e, preocupados com o 
estado da saúde mental do 
professor, decidiram quei-
xar-se e lançar o alerta no 
início da passada semana, 
exigindo a substituição do 
docente. A PSP chegou a 
ser chamada ao estabeleci-
mento de ensino após uma 
denúncia anónima e o caso 
estava a começar a criar 
instabilidade na comunida-
de, mas a suspensão agora 
anunciada sossegou os âni-
mos dos encarregados de 
educação que já preparavam 
um abaixo-assinado. 

O professor  tem 63 anos 
e integra o  quadro de ou-
tra escola da Póvoa de Var-
zim,  a secundária Rocha 
Peixoto, mas por falta de ho-
rário foi colocado na Eça de 
Queirós, que carecia de um 

PROFESSOR DA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS
SUSPENSO APÓS COMPORTAMENTO INADEQUADO

OCORRÊNCIAS 

IDOSO MORREU DEBAIXO DA PRÓPRIA VIATURA
Um homem de 79 anos 

morreu depois do trator que 
conduzia se ter despistado 
ao final tarde da passada 
sexta-feira em Guilhabreu, 
Vila do Conde. A vítima se-
guia na rua Fonte da Pedra 
e ficou presa por baixo do 
veículo agrícola após este ter 
capotado numa zona com 
forte inclinação. 

O alerta foi dado às 19h45 
e quando os meios de socor-

ro chegaram ao local encon-
traram o homem ferido com 
bastante gravidade. Apesar 
das tentativas de reversão da 
paragem cardiorrespiratória 
levadas a cabo pelos Bom-
beiros e pela Cruz Vermelha, 
não foi possível evitar o óbi-
to, declarado no local pela 
equipa da viatura médica do 
Hospital Pedro Hispano e 
que sucedeu a curta distân-
cia da residência do sinistra-

do para onde regressava vin-
do de um campo agrícola.

HOMEM FERIDO APÓS 
SALTAR DO PRIMEIRO 
ANDAR DO HOSPITAL

Um homem ficou grave-
mente ferido após saltar na 
madrugada do passado dia 
23 do primeiro andar do 
hospital de Vila do Conde. O 
doente, de 28 anos, caiu de 

professor de Direito e um de 
Economia.

Na resposta, o docente 
alegou que está a ser vítima 
de uma “decisão arbitrária” 
por “falsos moralistas e ig-
norantes que não respeitam 
a liberdade de expressão”. 
Num recurso enviado ao 
Ministério da Educação, 
o  professor considera que 
está a ser prejudicado e ga-
rante que “apenas sugeriu 
aos alunos os vídeos sobre a 
melhor forma de se protege-
rem contra a Ccovid-19”. 

O docente considera que 
quem o acusa “não é dono 
da moralidade”. No entanto, 
a suspensão, por ser preven-
tiva, não é passível de recur-
so. O professor refere ainda 
que “só vê os vídeos quem 
quer” e que o Youtube alerta 
que algumas imagens só de-
vem ser vistas por maiores 

de 18 anos. O homem insis-
te que as denúncias o preju-
dicam “muito na vida inter-
na, na autoestima e na vida 
externa, profissional e pes-
soal” e que não foram res-
peitadas as suas “escolhas, 
gostos e opções pessoais”, 

frisando que enquanto 
professor não fez “nada de 
ilegal e incorreto”. Refira-
-se que o docente já tinha 
sido recentemente alvo de 
outro processo disciplinar 
pela Escola Secundária 
Rocha Peixoto.

uma altura de seis metros, 
tendo saltado por uma ja-
nela e sofrido várias lesões 
devido ao violento impacto 
no chão. Tudo aconteceu por 
volta das 3 horas e obrigou 
ao transporte urgente para o 
Hospital Pedro Hispano, em 
Matosinhos. 

Uma tentativa de fuga é 
hipótese mais provável, de 
acordo com fonte do Centro 
Hospitalar Póvoa de Varzim/

Vila do Conde, que  abriu 
um inquérito para apurar 
as circunstâncias do sucedi-
do. A vítima estava interna-
da na Unidade de Medicina 
Interna há cerca de um mês 
com uma patologia do foro 
neurológico. Segundo foi 
possível apurar, trata-se de 
um caso social, já que o ho-
mem não tem retaguarda fa-
miliar e aguardava resposta 
para o seu caso.

Pub
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REGIÃO

CONCLUÍDO CANAL PARA EVITAR CHEIAS EM ESPOSENDE
A Câmara de Esposen-

de diz ter dado um passo 
significativo para evitar 
inundações na cidade. É 
que está pronto (e a funcio-
nar) um canal interceptor 
de águas pluviais, com uma 
extensão de quatro quiló-
metros e 500 metros, que 
faz a descarga em dois pon-
tos: um a norte, em Cepães, 
e outro a sul da cidade, a 
jusante da ponte D. Luís Fi-
lipe. A conclusão das obras 
permitiu a reabertura do 
troço da Estrada Nacional 

103-1, entre a Senhora da 
Saúde e a zona industrial em 
Esposende. A informação 
fornecida pela autarquia re-
fere que “a instalação deste 
sistema deve-se ao facto de 
Esposende ser considerada 
uma das 22 zonas críticas 
identificadas em Portugal 
Continental, no âmbito do 
Plano de Gestão de Riscos de 
Inundação, elaborado pela 
Agência Portuguesa do Am-
biente. A obra correspondeu 
a um investimento de cerca 
de 5 milhões de euros, in-

cluindo a aquisição e/ou ex-
propriações de terrenos”. O 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Benjamim Pereira, 
sublinha que “esta obra terá 
grande impacto na proteção 
da zona urbana de Esposen-
de, protegendo-a das cheias, 
mas também contribuirá 
para um novo desenho na 
ocupação dos solos, com 
nova imagem urbana, crian-
do um anel verde em torno 
da cidade”. Paralelo ao canal, 
estende-se um percurso que 
completa um circuito de vi-

BENJAMIM PEREIRA COM MAIORIA ABSOLUTA
O PSD conservou a lide-

rança do concelho de  Es-
posende  com a reeleição 
de Benjamim Pereira como 
presidente da Câmara com 
58,41% dos votos. 

Pelo terceiro manda-
to  seguido, o autarca irá 
governar com maioria ab-
soluta, conseguindo ainda 
mais cinco elementos para 
o executivo municipal, en-
quanto o PS foi o segundo 
partido mais votado, com 
19,06%, elegendo apenas 
Luís Peixoto como verea-
dor. A restante votação 
dispersou-se por  CDS 
(9,48%), Chega (3,77%) e 
CDU (3,42%). Falando ao 
povo, após ter salvaguar-
dando a recondução, o 
edil não fez por menos e 
afirmou que os próximos 
quatro anos serão os mais 
prósperos de sempre no 
concelho. 

Na Assembleia Munici-
pal os sociais democratas 
terão 13 elementos (mais 
um que em 2017), o PS 
terá 5, o CDS fica com 2 e o 

Chega conquistou um lugar. 
Nas freguesias o PSD 

venceu em todas as que 
concorreu. Em Vila Chã os 
sociais-democratas não se 
apresentaram e só foi a vo-
tos a lista independente que 
reelegeu Mário Boaventura. 
Em Gemeses os ‘laranjas’ 
também não submeteram 
lista própria e triunfou a lis-
ta independente de Eduardo 
Oliveira Maia. De resto, as 
juntas vão ser lideradas pelas 
propostas do PSD: Manuel 
José Viana, em Antas; Vitor 
Quintão, em Forjães; Ma-
nuel Martins de Abreu, em 
Belinho e Mar; Aurélio Nei-
va, em Esposende, Marinhas 
e Gandra; Mário Fernandes, 
em Palmeira de Faro e Cur-
vos; Carlos Escrivães, em 
Fonte Boa e Rio Tinto, mas 
aqui sem maioria, tal como 
na União Apúlia e Fão, onde 
o PSD elegeu seis elementos, 
entre os quais o presidente 
Valdemar Mota Faria, o mo-
vimento independente LI-
PAF garantiu cinco assentos 
e o PS ficou com dois.

BARCELOS, TROFA 
E FAMALICÃO

Em Barcelos o PSD reti-
rou a Câmara Municipal ao 
PS e colocou na presidência 
Mário Constantino, que vai 
governar com maioria abso-
luta – na vereação terá seis 
elementos contra cinco con-
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seguidos pelos socialistas. 
Em Vila Nova de Famali-

cão, o novo presidente será 
Mário Passos, que vai suce-
der a Paulo Cunha, que não 
quis  recandidatar-se, sendo 
que vitória social-demo-
crata garantiu a eleição de 
sete elementos contra ape-
nas quatro do PS. Na Trofa, 

Sérgio Humberto também 
vai cumprir mais quatro 
anos como presidente da 
Câmara já que, como ca-
beça-de-lista da coligação 
PSD/CDS, venceu o últi-
mo escrutínio com a con-
quista de cinco lugares na 
vereação, enquanto o PS 
conseguiu apenas dois. 

sitação e prática desportiva 
que liga com a Ecovia do Li-

toral Norte e o futuro Par-
que da cidade”. 
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VILA DO CONDE

CENTRO DE APOIO À DEFICIÊNCIA DA 
SANTA DA MISERICÓRDIA FOI RENOVADO

A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vila do Conde 
realizou em 2020/2021 um 
conjunto de intervenções 
de empreitada e aquisição 
de diversos equipamentos, 
designada por “Remodela-
ção e Adaptação do CAR-
PD de Touguinha” no seu 
Centro de Apoio e Reabi-
litação para Pessoas com 
Deficiência, com o propó-
sito de proporcionar uma 
crescente qualidade de vida 
às pessoas com deficiência 
física e/ou intelectual que lá 
residem ou usufruem dos 
seus serviços.

Tais intervenções neste 
Equipamento Social, cria-
do em 1994, foram realiza-
das ao abrigo da operação 
NORTE-2020 -Programa 
Operacional Regional do 
Norte 2014-2020 - de apoio 
ao desenvolvimento regio-
nal do Norte de Portugal, 
dirigido pela Comissão 
de Coordenação e De-
senvolvimento Regional 
do Norte (CCDR-N), que 
aprovou a fundamental 
comparticipação FEDER 
de 85% neste investimen-
to elegível de 394.475,75 

€ para o qual foi apresenta-
da a candidatura aprovada. 
Este conjunto de interven-
ções teve como objetivo a 
melhoria da acessibilidade 
e segurança dos mais de 97 
residentes e 115 utentes em 
Centro de Atividades Ocupa-
cionais que usufruem diaria-
mente dos diversos serviços 
prestados.

Em concreto, ao nível da 
empreitada procedeu-se à 
renovação global do Equipa-
mento, mas também criou-se 
rampa exterior de rápida eva-
cuação e acesso, adaptaram-
-se as instalações sanitárias, 
criou-se um ginásio e uma 
sala de fisioterapia, de raiz.

Ao nível de fornecimento 
de bens, adquiriu-se novos 
equipamentos de lavandaria 
industrial, mobiliário, equi-
pamento de transferência e 
de repouso hospitalar (ca-
mas hospitalares elétricas, 
mesas de refeições hospi-
talares entre outros), ele-
vador de escadas portátil, 
sistema de proteção de des-
cargas atmosféricas e varia-
do equipamento audiovisual 
(televisores e colunas de 
som).

Esta necessidade de inter-
venção, decorre do desgaste 
natural do Equipamento So-
cial e porque existem uten-
tes institucionalizados ou 
alvos de resposta há mais de 
25 anos, pelo que o seu grau 
de dependência tem pro-
gressivamente aumentado. 
Esta Operação NORTE-2020 
visou neste Centro de Apoio 
e Reabilitação para Pessoas 
com Deficiência um con-

junto de objetivos que pas-
saram por incrementar o 
grau de satisfação e bem-es-
tar dos utentes; colmatar as 
necessidades existentes em 
termos de equipamentos de 
apoio à deficiência; contri-
buir para uma maior qua-
lidade de vida e envelheci-
mento ativo, em termos de 
segurança e acessibilidades 
nos seus espaços físicos.

O investimento executa-

do serve não só os utentes 
atualmente abrangidos por 
esta resposta social, mas 
também as pessoas com 
deficiência que possam 
futuramente usufruir dos 
cuidados e resposta desen-
volvida no Lar Residencial 
e/ou CAO do CARPD e 
que anseiam uma melhoria 
da sua qualidade de vida, 
adaptada às suas necessi-
dades. 
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FUTEBOL

A OTIMIZAÇÃO DO 
FECHO E CRIAÇÃO DE 
ESPAÇOS NO FUTEBOL

RUI RODRIGUES

O futebol é um jogo sim-
ples e apaixonante, quando 
não tens bola defendes a tua 
baliza, quando a tens atacas 
e tentas fazer golo na baliza 
do adversário. Contudo, a 
sua evolução tática potencia-
da através de novos métodos 
de treino e das análises aos 
comportamentos posicio-
nais do adversário mudaram 
a forma de olhar e entender 
o jogo dos treinadores e jo-
gadores. Olho para o futebol 
e entendo que a criação, ocu-
pação e fecho dos espaços 
ganhou uma importância 
acrescida nas boas dinâmi-
cas que um coletivo pode 
potenciar quando tem ou 
não a posse de bola e quan-
do está a atacar ou a defen-
der no jogo. Em momentos 
de organização defensiva um 
coletivo deve ocupar bem os 
espaços em largura, encur-
tar e fechar bem os espaços 
interiores, defender em blo-
co com as linhas juntas, ter 
posicionamentos de con-
tenção e bascular o bloco 
entre a bola e a baliza pode 
obrigar o adversário a ter de 
jogar para atrás ou por fora. 

autor da rubrica 
“Pontapé de Canto” 
na Rádio Onda Viva, 

à terça-feira, depois das 17h, 
com análise às prestações de 

Varzim e Rio Ave

CONCURSO DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22
Rui Jorge Santos é o novo comandante do concurso e Maria José Correira ascendeu a um lugar de pódio após serem os  mais certeiros na última ronda.

ANDREA 
SILVA

3 PONTOS

PAULO 
AREAL 

2 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

5 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA
8 PONTOS

PAULO 
MORIM 

6 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

7 PONTOS

PEDRO 
GOMES

6 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

9 PONTOS

RUI 
MAIA 

8 PONTOS

Rio Ave 3
Vilafranquense 1

JOSÉ 
RICARDO
3 PONTOS

VARZIM 

Heliardo 92
Murilo 88
Cássio 84
Tavinho 83
João Reis 80
André Micael 70
Luís Silva 70
Luís Pinheiro 69
Nuno Valente 66
Zé Tiago 64
André Leão 61
Agdon 52
Assis 50
Ricardo 44
Tiago Pereira 34
George Ofosu 33
Luís Pedro 26
Lessinho 24
Cerveira 18
Raí 16
Zé Ferreira 6

RIO AVE 

Gabrielzinho 95
Guga 91
Pedro Mendes 81
Joca 79
Hugo Gomes 83
Aderllan Santos 80
Jonathan 78
Costinha 75
Zé Manuel 72
Ukra 64
Zimbabwe 50
Sávio 38
Ângelo Meneses 36
Rúben Gonçalves 44
Aziz 50
Pedro Amaral 40
Vítor Gomes 32
Sylla 20
Fábio Ronaldo 16
Ronan 11
Leandro 2

TROFÉU ONDA VIVA

Rio Ave 2
Vilafranquense 1

Rio Ave 2
Vilafranquense 0

Rio Ave 3
Vilafranquense 0

Rio Ave 3
Vilafranquense 1

Rio Ave 3
Vilafranquense 1

Rio Ave 2
Vilafranquense 0

Rio Ave 2
Vilafranquense 0

Rio Ave 3
Vilafranquense 1

Rio Ave 3
Vilafranquense 1

Esta época vamos atribuir um troféu ao jogador mais 
pontuado de cada clube na Liga 2 segundo a avaliação do 
relatador André Veloso e dos comentadores José Pedro 
Marques e Rui Rodrigues. Eis a atual classificação. 

Em momentos de organiza-
ção ofensiva a mobilidade é 
essencial para a criação de 
espaços interiores entre li-
nhas, espaços que favoreçam 
o ganho de segundas bolas, 
as movimentações de rutura 
e trocas posicionais podem 
abrir espaços ofensivos nos 
corredores para exploração 
das ações de 1x1, criação 
de espaços e situações de fi-
nalização. O entendimento 
e interpretação dos espaços 
é fundamental para a siste-
matização de um processo e 
ideia de jogo, potenciar com-
portamentos posicionais que 
visam criar vantagens espa-
ciais, equilíbrios dinâmicos 
e vantagens numéricas ofen-
sivas e defensivas poderá ter 
uma importância acrescida 
na organização e consistên-
cia tática de um coletivo. 
O futebol é para mim um 
espetáculo belo, simples e 
apaixonante, a forma como 
o entendemos ou tentámos 
perceber é que foi evoluindo 
através de novos conceitos 
táticos, estruturas posicio-
nais e níveis mais elevados 
de organização das equipas.
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FUTEBOL

Os 6 pontos conquistados 
à 7ª jornada pelos pupilos de 
António Barbosa bem que 
poderiam ser duplicados (ou 
mais) se não acontecessem 
coisas estranhas no futebol, 
particularmente neste  ini-
cio de época ao Varzim. Foi 
assim em Coimbra, na Ma-
deira, em Matosinhos e ago-
ra em Santa Maria da Feira. 

Um jogo contra o líder e 
que teve na arbitragem de 
Bruno Pires, mais um contra 
para as aspirações dos alvi-
negros. Um Varzim perso-
nalizado, que pouco a pouco 
foi ganhando o controle das 
operações até conseguir ma-
terializar o ascendente com 
um golo de Heliardo. Uma 
jogada de contra ataque aos 
16m, fi nalizada com maes-
tria pelo melhor marcador 
da II  Liga, com um chapéu 
sobre o guarda redes e o de-

fensor da casa. Uma vanta-
gem que não durou muito, 
já que volvidos 8m os foga-
ceiros empataram através de 
um lance de bola parada. 

Já no segundo tempo, e de-
pois de ter sido perdoado o 
segundo amarelo a Jorge Tei-
xeira, Murilo ganhou uma 
grande penalidade, aprovei-
tando a distração do guarda 
redes Arthur. O homem golo 

do Varzim foi chamado, mas 
permitiu, em dose dupla, a 
redenção do guarda redes 
brasileiro. Lá diz o ditado   
que “um mal nunca vem 
só” e quando todos se con-
formavam pelo mal menor, 
eis que num puro golpe de 
teatro o Feirense conseguiu 
a cambalhota no resultado 
no último lance do jogo. Um 
cruzamento para   a cabeça 

  DESCONTOS FATAIS E ARBITRAGENS POLÉMICAS
ATRAIÇOAM PRESTAÇÕES DOS LOBOS DO MAR

Os sócios do Varzim reu-
niram-se em Assembleia 
Geral, na passada quinta 
feira, para discutir e votar 
o Relatório de Contas do 
exercício  entre 1 de Julho 
de 2020 e 30 de Junho de 
2021. Uma discussão fértil 
à apresentação do diretor 
fi nanceiro Luís Suarez e 
que acabou por ser apro-
vado pela maioria dos 78 
sócios registados no livro 
de presenças, com apenas 
3 abstenções. Um saldo ne-
gativo de cerca de 122 mil 
euros, correspondente ao 
clube, somando também 
cerca de 400 mil euros ao 
exercício da Varzim Sduq. 
Meio milhão de euros que, 
segundo os responsáveis 
alvinegros, muito se devem 
ao que se passou na última 
época com a mudança de 
dois treinadores e pelo re-
forço do plantel em Janeiro 

para evitar a descida de di-
visão. Edgar Pinho fez ques-
tão de salientar que, dadas 
as  circunstâncias, o futuro 
do clube deverá passar pela 
criação de uma SAD, haven-
do já investidores interessa-
dos. Um assunto que deverá 
estar em cima da mesa, logo 
após a atualização dos Esta-
tutos. Surpreendentemente, 
o presidente do Varzim apre-
sentou um plano de remo-
delação do estádio diferente 
do que havia sido anunciado 
há algum tempo, aquando 
da viabilização e construção 

do central Ícaro, que calou 
os cerca de 70 adeptos po-
veiros. Um lance precedido 
de falta e com o jogador do 
Feirense em possível fora 
de jogo. As lamentações fi -
cariam a cargo do técnico 
António Barbosa, que não 
teve dúvidas em afi rmar na 
conferência de imprensa: “O 
Feirense era um justo líder 
até este jogo, mas fomos nós 
que merecíamos vencê-lo. 
Pelo que fi zemos, até o em-
pate era um resultado  in-
justo. Contudo, o critério 
das nossas arbitragens tem 
sido muito questionável, 
retirando-nos pontos que 
trabalhamos para os conse-
guir. Alguma coisa terá que 
mudar, já que a nossa equipa 
tem sido muito prejudica-
da. Os jogadores trabalham 
muito e não merecemos que 
nos sejam espoliados pontos 

desta forma.” 
O Varzim segue no 15º 

lugar e não joga no próxi-
mo fi m de semana dado que 
o jogo com o Benfi ca B foi 
adiado para dia 27. 

RIO AVE EMPATA

O Rio Ave empatou 1-1 na 
casa do Porto B e passou a 
somar 14 pontos na II Liga, 
a quatro do líder Feirense. O 
golo dos vilacondenses foi 
apontado por Gabrielzinho 
aos 44 minutos. Os azuis e 
brancos, a jogarem no está-
dio Dr. Luís Filipe Menezes 
(complexo do Olival), em-
pataram aos 77 minutos. Na 
próxima ronda os comanda-
dos de Luís Freire, que reco-
nheceu que a sua equipa tem 
de corrigir alguns aspetos, 
recebem o Vilafranquense, 
no domingo, às 11h.

 SÓCIOS VARZINISTAS 
APROVAM CONTAS NEGATIVAS

da Academia pela Câma-
ra Municipal nos terrenos 
da Quinta da Silveira, e a 
construção de uma ban-
cada nascente nova, onde 
seriam instalados vários 
equipamentos. Curiosa-
mente, numa Assembleia 
muito participada, ne-
nhum sócio questionou a 
direção neste assunto. Em 
relação à Tomada de Pos-
se do Conselho Varzinis-
ta, Edgar Pinho assegurou 
que o atraso de dois anos se 
deveu à pandemia, estando 
para breve a cerimónia.

É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS
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E assim foi, depois termos 
vencido o Europeu de futsal 
em 2018, eis que em 2021 
subimos ao topo do mundo 
e vencemos com grande mé-
rito o Mundial, que se jogou 
na Lituânia.

Na primeira fase da prova, 
num grupo composto por 
Marrocos, Tailândia e Ilhas 
Salomão, garantimos o apu-
ramento em primeiro lugar 
com duas vitórias e um em-
pate, frente a Marrocos.

Com um total de 14 golos 
marcados e apenas 4 sofri-
dos em 3 jogos, seguimos 
para os oitavos-de-fi nal para 
levar a melhor sobre a Sér-
via, jogo vencido por 4-3 já 
no prolongamento.

Nos quartos-de-fi nal ti-
vemos um encontro ibérico 
e também foi preciso levar-
mos o jogo para o prolonga-
mento para vencermos a Es-
panha, num jogo impróprio 
para cardíacos onde tivemos 
a perder por 2-0.

O caminho estava a ser 
percorrido com muitas di-
fi culdades, mas os nossos 
guerreiros a cada dia de-
monstravam que estavam 
preparados para dar alegrias 
a todos os portugueses.

Nas meias-fi nais defron-
tamos o Cazaquistão e mais 
uma vez tivemos de saber 
sofrer para vencer o jogo e 
depois de um empate a 2, 
conseguimos levar a melhor 
nas grandes penalidades. 

O mister Jorge Braz já ti-

O Varzim diz procurar a 
sua sorte e desta vez mediu 
forças frente ao Feirense, 
perdemdo por 2–1 num 
jogo da sétima jornada. 
Ainda que os alvinegros te-
nham inaugurado o marca-
dor, foi a equipa da casa que 
levou a melhor.

Dentro de más decisões 
e alguns desentendimen-
tos, o técnico alvinegro não 
escondeu o seu desagrado 
face ao trabalho da equipa 
de arbitragem, reforçando 
que houve uma grande pe-
nalidade na primeira parte 
a favor do Varzim e nada 
fora marcado. Segundo 
António Barbosa, durante 

CONQUISTAMOS O MUNDO!
OUTRA ESCORREGADELA NOS DESCONTOS

UM AVISO À NAVEGAÇÃO
Depois de um arranque 

fulgurante, acedendo à fase 
de grupos da Taça da Liga 
e com umas primeiras jor-
nadas prometedoras na II 
Liga, aliando o bom futebol 
praticado a resultados dila-
tados que entusiasmaram a 
massa associativa, o Rio Ave 
debateu-se com algumas 
difi culdades nos últimos 
jogos, navegando por um 
calendário bastante aperta-
do conciliando as Taças e o 
campeonato.

Da derrota pesada em 
casa diante do Feirense e do 
empate no Olival perante o 
Porto B, os últimos desafi os 
de uma companha que mira 
em sentido ascendente, é 
prematuro tirar conclusões 

Um “bebé” embalado pela ondulação da praia de Matosinhos e que despontou no Leixões, 
Montóia chegaria ao Varzim em 1975 pela mão de António Teixeira. Na Póvoa encontraria 
velhos conhecidos. Juntos fortaleceram os Lobos do Mar devolvendo categoricamente o con-
junto alvinegro ao convívio dos grandes.

Lateral vivaz e aguerrido, foi campeão da II Divisão e fez uma carreira sólida no escalão 
maior com as cores do Varzim. Contribuiu ativamente para reafi rmar o emblema poveiro 
no panorama do futebol nacional personifi cando o espírito de antes quebrar que torcer que 
tornou o reduto varzinista num sinónimo de difi culdades para todo e qualquer oponente.

Presença habitual numa equipa que ainda hoje é lembrada pelos seus feitos, Montóia é um 
nome incontornável de uma das páginas douradas da história centenária do Varzim Sport 
Club. Sempre com o mar por perto, como pano de fundo, foi também ele fulgurante, tempe-
rado pelo sal que dá nervo e mais gosto ao futebol bem disputado.

MONTÓIA

extemporâneas.
Sendo certo e sabido que 

há mais marujos à espreita da 
tão desejada rota da subida 
num campeonato tradicio-
nalmente muito competitivo 
e pródigo em surpresas fi cou 
feito o aviso à navegação. 
Pela qualidade e profundi-
dade do plantel rioavista e as 

o jogo devia ter havido uma 
expulsão do lado do Feirense 
e também o lance que dá a vi-
tória à equipa da casa é irre-
gular. O treinador voltoua fa-
lar da dualidade de critérios, 
revelando que para ganhar é 

ideias de futebol ofensivo de 
Luís Freire e da sua equipa 
técnica, estão reunidas as 
condições para uma viagem 
entretida. Basta ver a ale-
gria que se sente no jogo da 
turma vilacondense. Será 
um aviso bem interpretado. 
Afi nal, “mar calmo nunca 
fez bom marinheiro”.

nha avisado, bem ao estilo 
do engenheiro Fernando 
Santos, que a equipa estava 
com todas as forças na con-
quista deste mundial. 

Finalmente chegamos à fi -
nal para vingar o título à Ar-
gentina, que era até então o 
campeão em título vencendo 
o mundial em 2016, depois 
de eliminar Portugal nas 
meias-fi nais. 

O relógio marcava as 18h e 
os nossos jogadores estavam 
na Zalgiris arena prontos 
para fazer história, pelo fu-
tsal português, por eles, por 
todos nós.

O jogo foi mais uma vez de 
emoções muito fortes e feliz-
mente com mais 2 golos de 
Varela, vencemos o mundial!

Pela primeira vez na histó-
ria tornamo-nos campeões 
mundiais e como o mister 
Jorge Braz brincou no fi nal, 
agora são dois títulos para 
revalidar. 

Estamos no topo do futsal 
mundial e tal como acontece 
com o futebol, onde entra-
mos, metemos respeito e to-
dos temem a nossa presença.

Ricardinho foi eleito o me-
lhor jogador deste campeo-
nato do mundo.

Parabéns rapazes. 

preciso “deixarem jogar”.
Com este resultado o 

Varzim ocupa o 15.º lugar 
com seis pontos. A próxima 
jornada está agendada para 
dia 27 de outubro, jogo na 
Póvoa frente ao Benfi ca B.

... Cristiano Ronaldo é 
o único jogador de fute-
bol na história mundial a 
marcar um golo em cada 
minuto de um jogo. 

SABIAS QUE ...
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POVEIROS JÁ PONTUARAM
A equipa do Póvoa Fut-

sal / Varzim, liderada por 
Miguel Marinho, pontuou 
fi nalmente na série A do 
nacional da 2ª divisão. Um 
empate a duas bolas no re-
duto do Arsenal da Maia, 
na passada terça-feira, com 
os poveiros a terem que ir 
sempre atrás do prejuízo. 
Aos golos de Migas, foram 
os suspeitos do costume 
(Fredy e Paulo Pinto) a res-
ponder e a conseguir evitar 
mais uma derrota. Ante-
riormente, três jornadas 
marcadas por outras tantas 
derrotas, com a última a 
acontecer no passado sába-
do contra o Dínamo San-
joanense, treinado por An-
dré Crud, um técnico com 
ligações fortes ao Rio Ave 
e que já treinou os povei-
ros. A precisar de pontos, a 
equipa poveira começou o 
jogo buscando o golo, que 
acabou por acontecer ao 
minuto 11, mas na própria 
baliza. Um lance em que o 
jovem guarda redes Diogo 
Moita falhou a comunica-
ção com um colega e que foi 

“cinicamente” aproveitado 
por Pedro Sousa. O mesmo 
atleta bisou 1 minuto depois, 
sentenciando praticamente 
o jogo. A partir daqui, a for-
mação de S. João da Madeira 
foi gerindo a vantagem, am-
pliando-a sempre que os po-
veiros tentavam  reentrar  na 
discussão do resultado. No 
fi nal do jogo, os 7x3 refl e-
tem a inefi cácia ofensiva e 
também os erros defensivos 
aproveitados com maestria 
pelo Dínamo Sanjoanense, 
uma das equipas que vai lu-
tar pela subida de divisão.

Na mesma série, o Rio 
Ave também perdeu em 
casa com o Marítimo por 
3x6 e fora com o Dínamo 
Sanjoanense por 6x1, en-
quanto o Caxinas venceu 
o Arsenal da Maia por 
conclusivos 5x1 e no feria-
do foi a Paços de Ferreira 
manter a invencibilidade 
ao triunfar por 3x2, sendo 
o líder isolado com 4 vitó-
rias em outros tantos jo-
gos. Os rioavistas são déci-
mos com apenas 3 pontos 
e os poveiros são últimos 
com apenas um ponto. 

Pub
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 PÓVOA ANDEBOL NA ROTA DOS MELHORES
Apesar da derrota no re-

duto do Águas Santas por 
27-25, o Póvoa Andebol 
demonstrou que está mais 
perto de emblemas caris-
máticos do andebol portu-
guês. Um jogo com várias 
nuances, nomeadamente 
com os pupilos de Jorge 
Carvalho a dominarem os 
primeiros minutos, mas 
sem conseguirem alargar 
a vantagem para mais que 
2 golos. O  equilíbrio  foi a 
nota dominante e, com a 
melhoria da sua defesa, 
os locais foram impondo 
o estatuto de favoritos. Já 
no segundo tempo, com 
os poveiros em desvanta-
gem por 5 golos, foi acon-
tecendo a reação, com o 
cabo-verdiano Rafflino 
Andrade a destacar-se nos 
remates de segunda linha, 
com 7 golos à sua conta. 
No cômputo geral, falta-
ram ainda afinar alguns 
pormenores para vencer 
um adversário que está 

ter sido mais, tal a qualida-
de andebolística apresen-
tada pela jovem formação. 
Numa presença histórica no 
segundo escalão do andebol 
português, esta foi a primei-
ra vitória conseguida e logo 
fora de portas. Daniel Barge, 
João Cardoso e Tiago Tei-
xeira, este autor de 12 golos 
à sua conta, formaram o tri-
dente de um grupo que bri-
lhou no seu todo, como uma 
verdadeira equipa.

nas competições europeias. 
A estratégia dos poveiros 
necessita alguma velocidade 
nos processos e também im-
previsibilidade, já que conta 
com atletas dotados tecnica-
mente. Ontem, quarta feira, 
depois do fecho desta edi-
ção, a equipa jogou pela pri-
meira vez na Póvoa, contra o 
Madeira SAD, na esperança 
de conseguir estrear-se no 
Pavilhão Municipal a vencer. 

EQUIPA B BRILHA
EM BRAGA

Os jovens da equipa B do 
Póvoa Andebol foram “ho-
mens de barba rija” na se-
gunda jornada do campeo-
nato nacional da 2ª divisão. 
No mítico Pavilhão Flávio 
Sá Leite, palco de noites e 
tardes gloriosas para o ABC, 
a equipa liderada por Pedro 
Santos inspirou-se e levou 
de vencida o Arsenal da De-
vesa por 29x23. Seis golos 
“à maior” que até poderiam 

Pub

POVEIROS DO CKA 
MEDALHADOS NO 
LUXEMBURGO

Dois karatecas do CKA 
Póvoa de Varzim trouxeram 
medalhas da Lion Cup. 

A prova realizada no Lu-
xemburgo proporcionou a 
estreia internacional a mui-
tos desses jovens e uma du-
pla esteve em particular evi-
dência: David Dias venceu 
a prova de cadetes -57kg e 

Marta Eça Guimarães foi ter-
ceira classificada em juvenis 
-45kg. 

Num campeonato com 
776 atletas de 21 países, ou-
tros dois jovens também 
ficaram perto do pódio ao 
serem quintos:   João Vinhal 
em juvenis -40 kg e Eva Flo-
res em cadetes +54 kg.
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O basquetebol sénior 
masculino poveiro pro-
tagonizou uma estreia 
histórica na Liga Profis-
sional. A equipa liderada 
pelo professor José Ricar-
do defrontou o Imortal, 
acabando derrotada por 
67x76. Um confronto  de-
sigual  pela capacidade 
económica de ambos, mas 
com a equipa poveira a 
vender cara a derrota. Uma 
atitude irrepreensível, com 
total entrega dos atletas, 
lutando do primeiro ao 
derradeiro segundo pela 

ESTREIA HISTÓRICA DO BASQUETEBOL NA LIGA
vitória. O primeiro cesto 
foi mesmo do base/extremo 
Diego Kapelan, que marcou 
12 pontos. Ficou  aquém  do 
esperado nos lançamentos 
triplos, muito devido à forte 
marcação dos adversários. 
Em destaque estiveram os 
americanos Kendarrius Ha-
milton (21 pontos) e Nakye 
Sanders (15 pontos). Eduar-
do Coelho, com 6 pontos, foi 
dos mais inconformados, fa-
zendo valer a sua experiên-
cia num grupo de jovens. 
Infelizmente, Nuno Oliveira 
não será opção nos próxi-

 RENOVAÇÃO E MUITA AMBIÇÃO NO VOLEIBOL

Acabou por ser uma 
derrota penalizadora face 
ao desenrolar do jogo que 
abriu a nova época da 
equipa de hóquei em pa-
tins do CDP. Liderada pelo 
mítico atleta e agora trei-
nador a tempo inteiro, Ru-
ben Fangueiro, os povei-
ros começaram bem, com 
Diogo Fernandes a inau-

gurar o marcador aos 4m. 
Porém, a equipa do Atlético 
da Feira respondeu com José 
Almeida a marcar o primei-
ro dos 4 golos obtidos. Dio-
go Fernandes ainda tentou 
rivalizar com o adversário, 
mas o melhor que conseguiu 
foi passar novamente a equi-
pa para a frente. No entanto, 
os fogaceiros conseguiram 

a cambalhota no marcador, 
já no segundo tempo, com 
um terceiro golo irregular, 
já que foi conseguido com 
o corpo e não com o stick. 
Um lance que passou des-
percebido a uma dupla de 
arbitragem muito contesta-
da, que assinalou 19 faltas 
aos poveiros e apenas 9 aos 
visitantes. Luís Melo conse-

 EXIBIÇÃO PROMETEDORA DO HÓQUEI

O Voleibol está de volta 
e, apesar de algumas con-
trariedades, a nova coorde-
nação da secção de voleibol 
do Clube Desportivo da 
Póvoa aposta em continuar 
a elevar o nível das equi-
pas. Agora na 3ª divisão, 
as seniores femininas apre-
sentaram-se no primeiro 
jogo oficial com algumas 
novidades. Desde logo, o 
novo técnico Leandro Bi-
tello e as atletas Nicole e 
Kuriaka. Também se saú-
da a inclusão de atletas da 
equipa sub-21 e o regresso 

da capitã Joana Sucena, de-
pois de ter sido mãe. No jogo 
realizado contra a ADC Per-
re, a contar para o Torneio 
AVBraga, as poveiras domi-
naram os 3 sets, vencendo 
com sinais positivos de que 
a equipa poderá lutar nova-
mente pela subida de divi-
são. 

Neste recomeço de tem-
porada, a notícia triste foi o 
desmantelamento da equipa 
de Cadetes que se sagrou 
campeã nacional, mas cujos 
jogadores agora deixaram o 
clube, trocando-o pelo vizi-

nho Ginásio Vilacondense. 
Como clube formador, os 
responsáveis da secção ape-
nas lamentaram esta opção, 
até porque dizem existir no 
clube boas condições para a 

mos meses, devido à lesão, 
mas esteve no banco no in-
centivo aos colegas. Apoio 
não faltou na bancada re-
pleta do Fernando Linhares 
de Castro, num sinal claro à 
equipa, que jamais estará só, 
seja qual for o adversário. O 
Imortal foi 4º classificado na 
última época e reforçou-se 
com um orçamento dez ve-
zes superior ao dos povei-
ros. Na próxima jornada, 
o CDP viaja até Oliveira 
de Azeméis para mais uma 
dura jornada, contra um ad-
versário que, em jogos amis-

tosos, já perdeu mas também 
já venceu.

Eduardo Coelho:   “Não 

gosto de me esconder em 
orçamentos e hoje a nos-
sa equipa assim o provou. 
Lutamos com as nossas 
armas contra um adver-
sário difícil, como serão 
todos certamente, e assim 
continuaremos. A equi-
pa não baixou os braços 
e procurou em todos os 
períodos  aproximar-se 
no marcador e chegar aos 
últimos minutos em con-
dições de discutir o resul-
tado. Não conseguimos e 
só temos que nos focar já 
no próximo jogo”. 

 DUPLA DE FUTEVÓLEI SAGRA-SE CAMPEÃ NACIONAL
A praia dos Pescadores, 

em Albufeira, voltou a ser 
o palco da final nacional 
de futevólei, com as du-
plas do Clube Desportivo 
da Póvoa a confirmarem 
o estatuto de favoritas. Ao 
longo das várias etapas re-
gistaram-se algumas sur-
presas, mas todas tiveram 
o denominador comum 
da presença dos poveiros 
nos pódios. O objetivo dos 
atletas foi prepararem-se 

para esta final e foi assim 
que os 4 melhores jogadores 
nacionais se apresentaram. 
Curiosamente duas duplas 
que trocaram os parceiros. 
Miguel Pinheiro, campeo-
níssimo com Nélson Perei-
ra apresentou-se ao lado 
do virtuoso Filipe Santos 
e enquanto dupla vence-
ram todas as etapas em que 
participaram, sagrando-se 
campeões nacionais com um 
triunfo na final por  2-0. Já 

Nelson Pereira, com um lon-
go historial de vitórias com 
Miguel Pinheiro, apresen-
tou-se em duas etapas com 
Beto Correia, vencendo uma 
e perdendo na final. Uma le-
são  atrapalhou  a sua forma, 
mas a classe e resiliência que 
demonstra ainda fazem de 
si um dos melhores. Fora 
do pódio ficaram os irmãos 
Flores, com Marco a ser o 
coordenador de uma secção 
que, apesar dos tempos con-

das suas praias. A novida-
de foi a presença de uma 
dupla feminina, formada 
pelas portuenses Juliana e 
Gabriela, que poderá abrir 
as portas para que as po-
veiras também pratiquem 
o futevólei. Refira-se que 
o derradeiro jogo da época 
também teve a arbitragem 
do poveiro Igor Oliveira, 
um juiz internacional que 
voltou a ver o seu valor re-
conhecido. 

evolução dos atletas.
Entretanto, as jovens So-

fia Schoberl e Matilde Pires 
foram convocadas para os 
treinos da Seleção Nacional 
de Sub-17 para preparar o 

turbados, foi resistindo e é 
um embaixador da Póvoa e 

torneio WEVZA, a reali-
zar em Janeiro de 2022, na 
Bélgica. O trabalho reali-
zado na Formação poveira 
é, mais uma vez, premiado, 
balizando a qualidade e 
empenho dos responsáveis 
da secção do clube em fa-
zer do Voleibol uma mo-
dalidade procurada pela 
juventude do concelho.

guiu o terceiro golo a falta-
rem 5s, tempo escasso para 
os poveiros conseguirem, 
pelo menos, o empate. Na 
próxima jornada, a equipa 
viaja até Famalicão.

Ruben Fangueiro:   “Os jo-
gadores tiveram atitude e lu-
taram contra um resultado, 
que considero não espelha 
o que se passou no jogo. Fi-

zemos coisas muito boas, 
mas teremos que melhorar 
outras. Independentemen-
te do valor do adversário, 
acabarmos o jogo com 
mais do dobro de faltas, 
e a 10ª falta a nosso favor 
nunca ter sido assinalada, 
deixa-nos sem palavras. 
Estamos neste campeona-
to para jogar hóquei em 
patins e vamos focar-nos 
já no jogo contra o Fama-
license”.
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Um velejador da classe 
laser do Naval Povoense 
subiu ao pódio do Cam-
peonato Ibérico. Serafim 
Gonçalves, que há cerca de 
duas décadas representa o 
clube, agora na categoria 
“master”, enriqueceu o pal-
marés da presente época 
ao classificar-se em tercei-
ro lugar na prova realizada 
na vizinha Galiza. O expe-
riente atleta obteve um ter-
ceiro lugar, dois quintos e 
um sexto posto nas quatro 
regatas realizadas, sendo o 
melhor português. Refira-
-se que, este ano, Serafim 
Gonçalves já venceu um 
troféu na variante “Radial”, 
obteve um segundo lugar 
na Semana Náutica da Co-
runha e foi também tercei-
ro no Troféu Ria do Ferrol. 

Entretanto, Fernando 
Pinto foi segundo clas-
sificado na 6ª Prova do 
Campeonato do Algarve 
de Vela Ligeira 2020/2021 
que decorreu em Porti-
mão, conseguindo um 
importantíssimo segundo 
lugar no pódio. No regres-
so à competição da classe 
Hansa, englobada no es-
tágio da Seleção Nacional 
de Vela Adaptada, o atleta 
do Naval Povoense con-
seguiu uma prestação que 
o coloca no Mundial da 
modalidade a realizar em 
Palermo, Itália, no início 
deste mês. Trata-se de uma 
estreia do clube neste tipo 

VELEJADORES DO NAVAL EM DESTAQUE 

de competições. 
Finalmente, Paulo Gomes 

venceu a Copa Galicia 2021 
que foi organizada pelo Clu-
be Náutico de Portonovo. 
O atleta da secção de Vela - 
IOM do Naval Povoense não 
deu hipótese à concorrência 
no final das 15 regatas reali-
zadas e subiu ao lugar mais 
alto do pódio, relegando ad-
versários espanhóis para o 
segundo e terceiro lugares. 
Outro velejador do CNP, 
Jorge Teixeira, não conse-

guiu evitar o derradeiro pos-
to devido a problemas elétri-
cos no barco.

CNP LEVOU 
A VELA ÀS ESCOLAS

A secção de vela do Na-
val Povoense passou recen-
temente por várias escolas 
do concelho para divulgar a 
modalidade. Esta iniciativa, 
integrada na Semana Euro-
peia do Desporto, contem-
plou a realização de um con-
junto alargado de atividades. 
Neste caso específico a ação 
dirigiu-se aos alunos em ida-
de escolar, que  representam 
um segmento especialmente 
importante na promoção da 
atividade física e do despor-
to, tendo em conta que é nes-
ta etapa da vida que as crian-
ças e os jovens adquirem as 
bases da literacia motora e 
adotam hábitos de vida sau-
dáveis. Elementos do Clube 
Naval Povoense deslocaram 

várias embarcações das clas-
ses que habitualmente são 
utilizadas pelos alunos nos 
treinos e competições esco-
lares, tendo visitado o Agru-
pamento de Escolas do Cego 
do Maio, a Escola Secundá-
ria Eça de Queirós e a Escola 
Secundária Rocha Peixoto.

PÓDIOS NACIONAIS 
EM AGUÇADOURA

O Naval Povoense organi-
zou, no fim de setembro, a úl-

tima etapa do Campeona-
to Nacional de Bodybord 
Esperanças nos escalões 
sub16 e sub18 masculino 
e sub16 feminino. A prova 
inicialmente marcada para 
a praia da Salgueira, na ci-
dade, teve de ser deslocada 
para a praia de Aguçadou-
ra devido à falta de ondas. 
Miguel Matos esteve em 
destaque ao obter dois ter-
ceiros lugares.  José Mano 
foi quarto em sub16.  No 
feminino, Constança Silva 
obteve igualmente a quarta 
posição.

Entretanto, no último 
fim de semana, o Naval Po-
voense colocou vários atle-
tas nos lugares de destaque 
de mais uma etapa do Na-
cional Open de Bodybord. 
Joel Rodrigues foi quinto 
classificado graças a uma 
prestação muito positiva 
na Ilha Terceira, tendo até 
competido com um corte 
profundo que necessitou 
de tratamento hospital, 
mas que não o impediu 
de ser o melhor do clube.  
Fábio Ferreira obteve a 
9ª posição da geral e Ri-
cardo Rosmaninho, que 
competiu condicionado 
devido a uma amigdalite, 
terminou na 13ª posição, 
tendo conseguido também 
a melhor onda de toda a 
prova. Eduardo Macedo, 
João Barros e Isaac Morei-
ra ficaram-se pelos 1/8 de 
final. 

JOSÉ LEONEL RAMALHO SAGROU-SE CAMPEÃO DO MUNDO
José Leonel Ramalho 

sagrou-se campeão do 
mundo em K1 Short Race 
no Mundial de Maratona 
que decorreu na Roménia. 
Este título foi alcançado na 
passada quinta-feira. O ca-
noísta vilacondense ouviu 
com emoção o hino nacio-
nal e colocou a bandeira de 
Portugal no lugar mais alto 
do pódio após ser o mais 
rápido na prova, relegan-
do um dinamarquês e um 

espanhol para o segundo e 
terceiro lugares. Depois de 
saborear esta conquista na 
corrida curta, José Leonel 
Ramalho tentou o mesmo 
feito na prova longa, mas 
uma lesão no ombro impe-
diu-o de lutar pela conquista 
do único título internacional 
que lhe falta, obrigando-o a 
desistir da prova. José Leo-
nel Ramalho já foi campeão 
europeu por sete  ocasiões e 
nos mundiais chegou ao fim 

por duas vezes no segundo 
lugar e por três vezes obteve 
a medalha de bronze, mas 
continua a faltar no currícu-
lo o ouro na distância maior. 

Entretanto, Rodrigo San-
tos, atleta do Clube Fluvial 
Vilacondense, alcançou no 
sábado a sexta posição, na 
competição para K1 júnior, 
ficando a apenas 15 segun-
dos do pódio entre 35 con-
correntes e sendo o terceiro 
melhor europeu. 
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14 jovens da Póvoa Cy-
cling Academy participa-
ram no Encontro Nacional 
de Escolas que decorreu 
em Almeirim no passado 
fim de semana. A maior 
festa do ciclismo de for-
mação nacional regressou 
após não ter sido realizada 
no ano passado devido à 
situação pandémica. 

Participaram jovens com 
idades compreendidas 
entre os 5 e 14 anos, per-
tencentes às categorias de 
benjamim, pupilo, inicia-
do, infantil e juvenil. 

Destaque para as presta-
ções de Rodrigo Ferreira e 
David Ribeiro, que foram 
segundo e quarto classifi-
cados na prova de destre-
za na categoria de pupilo/
benjamim da classe de es-

JOVENS CICLISTAS NO PÓDIO EM ALMEIRIM

colas em BTT. Os mesmos 
lugares de honra, segundo 
e quarto, foram alcançados 
por Gonçalo Costa e Ivo Ri-
beiro no escalão de juvenis. 
A equipa Póvoa de Varzim 
/ CDC Navais terminou na 
nona posição coletiva.

LUCAS LOPES CAIU 
NO MUNDIAL

Lucas Lopes não concluiu 
a corrida de fundo no Cam-
peonato do Mundo que de-
correu na Bélgica. O ciclista 
do Póvoa Cycling Academy 

FEITOS DE HÉLDER SILVA
FELICITADOS PELA AUTARQUIA

Hélder Silva foi recebido 
pelo presidente da Câma-
ra da Póvoa de Varzim. O 
novo campeão nacional 
absoluto de montanha em 
automobilismo foi felicita-
do por Aires Pereira pelos 
feitos recentemente alcan-
çados. O piloto já tinha 
sido vencedor na Categoria 
Protótipos, mas agora, ao 
volante do seu BRC BR53, 
conseguiu o título principal 
da competição após a con-
clusão da sétima prova em 
Boticas. Hélder Silva atingiu 
o lugar mais alto do pódio 
graças às vitórias em quatro 
das sete etapas da competi-
ção: Serra da Estrela, Penha, 

‘SUPER-MÁRIO’ 
VENCE CORRIDA DE 
110 QUILÓMETROS

Mário Elson foi o grande 
vencedor da prova de Ultra 
Endurance do Grande Trail 
da Serra d’Arga. 

O poveiro, natural de Lau-
ndos, dominou a corrida de 
110 quilómetros que decor-
reu naquela zona florestal 
minhota e que teve um des-
nível positivo de quase seis 
mil metros. 

O atleta da equipa Com-
pressport Portugal cumpriu 
o objetivo com que partiu 
para mais este desafio, com-
pletando o duro percurso 
em pouco mais de 14 horas, 
cerca de 55 minutos mais rá-
pido que os concorrentes que 
fecharam o pódio da corrida. 

foi forçado a desistir após 
ser vítima de duas quedas 
que o fizeram perder o 
contacto com a frente de 
corrida, tendo sofrido fe-
rimentos no braço direito 
e na perna esquerda. O jú-
nior poveiro tinha feito as 

duas primeiras voltas entre 
os melhores, sempre bem 
posicionado, mas devido 
ao atraso acumulado não 
conseguiu evitar o abando-
no, falhando o objetivo de 
terminar a prova e lutar por 
um lugar de honra.

Santa Marta de Penaguião e 
Caramulo. Hélder Silva tem 
um percurso desportivo de 
mais de 30 anos e recebeu a 
certeza de que a autarquia 

reforçará o apoio institu-
cional no âmbito da aposta 
municipal na divulgação do 
concelho em todas as ações 
em que participe.

VETERANOS CONQUISTAM TÍTULOS NACIONAIS
Os clubes poveiros des-

tacaram-se no Campeo-
nato Nacional ao Ar Livre 
Master que decorreu no 
Estádio Universitário de 
Lisboa.

Entre vários pódios, o 
Centro Desportivo e Cul-
tural de Navais eviden-
ciou-se com dois títulos 
individuais através de José 
Carlos Eusébio no salto à 
vara e José Alberto Silva no 
lançamento do  dardo. O 

clube foi ainda sétimo clas-
sificado por equipas no setor 
masculino. 

Nos medalhados do Clube 
Desportivo da Póvoa há que 
destacar os campeões Paulo 
Silva nos 100 metros barrei-
ras e Sónia Eusébio no lança-
mento do peso. Finalmente

Refira-se ainda que Joa-
quim Pereira, há muitos 
anos radicado na Póvoa, al-
cançou dois títulos nos 1500 
e 3000 metros.
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ANTÓNIO PEREIRA FALOU DE FUTEBOL 
E DE TEATRO NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

António Pereira esteve 
em destaque no último 
fim de semana na Onda 
Viva. O presidente da As-
sociação de Futebol Po-
pular da Póvoa de Varzim 
e do Grupo Recreativo e 
Etnográfico ‘As Tricanas 
Poveiras’ esteve na rádio 
a participar em mais uma 
edição da Grande Entre-
vista. O regresso do cam-
peonato inter-freguesias, 
que sucede já no próximo 
fim de semana (tinha sido 
interrompido em março de 
2020 devido à pandemia), 
assim como a retoma da 
atividade cultural na cole-
tividade que lidera, foram 
temas em destaque. 

Pode ouvir a entrevista 
a qualquer momento na 
secção Ouvintes-Podcas-
t-Grande Entrevista que 
está disponível no nosso 
site na internet. 

INTER-FREGUESIAS 
ARRANCA SÁBADO

Relativamente ao futebol 
popular, esta época partici-
pam 9 clubes nos seniores, 
13 em juvenis e em infantis 
(jogos sobretudo ao sábado 
à tarde e alguns ao domingo 
de manhã) e 12 em escoli-
nhas (partidas ao domingo 
à tarde), reservando a pri-
meira jornada alguns due-
los interessantes, segundo o 
calendário disponível no site 
oficial.

Seniores: Terroso x Matriz; 
Amorim x Estela; Averomar 
x Rates; Navais x Laúndos e 
Aguçadoura folga. 

Juvenis: Regufe x Argivai; 
Laúndos x Estela; Aguça-
doura x Leões da Lapa; Ave-
romar x Navais; Rates x Bei-
riz; Matriz x Amorim e folga 
o Terroso. 

Infantis: Regufe x Argivai; 

Aguçadoura x Leões da Lapa; 
Averomar x Navais; Rates x 
Beiriz; Matriz x Amorim e 
folga o Terroso.

Escolinhas: Regufe x Argi-
vai; Averomar x Navais; Ra-
tes x Beiriz; Matriz x Amo-
rim; folgam o Aguçadoura e 
o Terroso.

Segundo António Pereira, 
mais à frente na temporada 
irão começar os jogos dos 
escalões sénior feminino 
(5 clubes) e da traquinice, 
estando em estudo a imple-
mentação de  formação no 
setor feminino.

Para os seniores continua 
a haver a Taça da Liga e de 
regresso estão também os 
jogos da Federação de Fute-
bol Popular do Norte com a 
participação de quatro equi-
pas poveiras na Taça dos 
Campeões: Amorim (série 
D), Estela (grupo A), Agu-
çadoura (série B) e Navais 
(grupo C).

REVISTA POVEIRA 
NO PRÓXIMO DIA 30

Na vertente cultural, An-
tónio Pereira é o autor de 
mais um espetáculo que pro-
mete encher o Cine-Teatro 
Garrett no próximo dia 30. 
“Bom dia Póvoa, Bom dia!” 
é o nome da peça que vai ser 
levada à cena no regresso à 
atividade pública do GRE 
‘As Tricanas Poveiras’. Após 

Pub

o adiamento da exibição de-
vido à pandemia, os ensaios 
foram entretanto retomados 
e ao palco vão subir vários 
atores para recriar mais al-
gumas peripécias do quo-
tidiano poveiro. Este teatro 
musical vai contar com a 
presença de muita juventude 

a cantar e representar, en-
contrando-se a bilheteira 
já aberta. De seguida, no 
programa de atividades 
gizado pela coetividade, 
o objetivo será organizar 
uma festa de São Martinho 
e também cantar as tradi-
cionais Janeiras.
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FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

PCP e BE mantiveram o seu 
representante, o PS recupe-
rou um deputado munici-
pal, enquanto o PAN desa-
pareceu do mapa autárquico 
da Póvoa de Varzim.

3. As principais novida-
des acabaram por surgir em 
eleições para Assembleias de 
Freguesia. Na Estela, a LEI, 
lista independente encabe-
çada por Vítor Correia, con-
seguiu finalmente, depois de 
quatro tentativas, destronar 
o PSD, que liderava a Junta 
da Estela desde 1989. Em 
Aver-o-Mar, Amorim e Ter-
roso, naquela que terá sido 
a maior surpresa da noite, 
a lista independente enca-
beçada por Carlos Maçães 
(UAAT), que tinha o apoio 
do PSD, perdeu a maioria 
absoluta com que governava 
essa agregação desde 2013. 
Comparado com 2017, a 
UAAT obteve a confiança 
de menos 823 eleitores, en-
quanto Joaquim Vilar (PS), 
que em 2013 obteve 1690 
votos e em 2017 não se ti-

tiga presidente de Setúbal 
- não só não ganhou como 
viu a Candidata do PS, Inês 
de Medeiros, aumentar a 
diferença. Na minha opi-
nião são dois os motivos 
para esta perda sucessiva 
de eleitorado por parte do 
PCP. Uma primeira tem a 
ver com o facto de o PCP 
ser talvez o único partido 
Comunista Europeu que 
não se reinventou, conti-
nuando hoje com o mesmo 
discurso de 1976. Temos a 
sensação que, para o PCP, o 
Muro de Berlim ainda não 
caiu, a URSS ainda exis-
te e o discurso já não tem 
a adesão que tinha nesses 
tempos, porque se mudam 
os tempos e mudam as von-
tades. Por outro lado, o PCP 
está a pagar o preço de fazer 
parte da geringonça, deixou 
de ser um partido de con-
testação e aburguesou-se, o 
que desiludiu muito do seu 
eleitorado, sem esquecer 
que o tecido sindical mu-
dou e que as novas tecno-
logias e os novos modos de 
produção reduziram as cha-
madas classes trabalhadoras 
que eram o sustentáculo, 

OPINIÃO

AUTÁRQUICAS (OS RESULTADOS)

AS FALSAS VITÓRIAS DAS AUTÁRQUICAS

nha candidatado, com 2228 
votos, ficou a pouco mais de 
300 de conquistar a segun-
da agregação de freguesias 
mais populosa do concelho 
da Póvoa, vencendo nas fre-
guesias de Amorim e Ter-
roso. O CHEGA, com 406 
votos, terá um representante 
na Assembleia de Fregue-
sia, que será determinante 
para viabilizar, ou não, as 
escolhas que o Presidente 
da Junta eleito fizer para o 
seu executivo. Ricardo Silva 
(PSD) viu o eleitorado po-
veiro reforçar a sua maioria, 
enquanto o Partido Socia-
lista perdeu 700 votos e um 
dos seus 5 eleitos na Assem-
bleia de Freguesia de Póvoa 
de Varzim, Beiriz e Argivai. 
Merece ainda realce a elei-
ção de um representante 
da IL e outro do CHEGA. 
O CHEGA conseguiu ain-
da eleger um representan-
te em cada uma das outras 
Assembleias de Freguesia, 
com excepção da Estela e 
de Balazar, sendo mesmo a 

nas áreas urbanas, do PCP.
O Bloco de Esquerda prati-

camente desaparece do pano-
rama autárquico Português, 
na verdade nunca existiu.

O CDS, dado como morto 
no início desta campanha, 
conseguiu manter as suas seis 
Câmara municipais e ganhar 
um vereador no Porto e dois 
em Lisboa, mas perdeu qua-
se metade do seu eleitorado.

O Chega, que era uma es-
treia em eleições autárqui-
cas, teve um desempenho 
assinalável, 19 Mandatos e 
208 mil votos, o triplo das 
legislativas de 2019, onde 
obteve 67 mil votos, mas 
metade dos votos de André 
Ventura nas presidenciais.

Quanto ao PSD, que pro-
positadamente deixei para o 
fim, apesar de ter conseguido 
algumas vitórias importan-
tes, como a vitória em Lis-
boa, a recuperação do Fun-
chal, Portalegre, Coimbra, 
muito mais fruto do trabalho 
local do que de Rui Rio ou 
dos seus afluentes, quando 
fazemos uma análise, mais 
fina, dos resultados globais 
do país, verificamos que o 
PSD de Rio teve uma derrota 

exemplar. Se não vejamos: 
nas autárquicas de 2017 o 
PSD sozinho conseguiu 493 
mandatos e 831.536 votos, 
nas autárquicas de 26 Se-
tembro de 2021 o PSD so-
zinho obteve 437 mandatos 
e 660.436 votos, ou seja, de 
2017 para 2021 perdeu 56 
mandatos e 171.100 votos.  
Por outro lado, o PS obteve 
mais 1.050.823 votos que o 
PSD.  Pelos números, facil-
mente se verifica que este 
PSD não obteve um excelen-
te resultado nas autárquicas, 
como defendem os seus di-
rigentes, e está muito lon-
ge de ser alternativa ao PS. 

Os grandes vencedores 
das autárquicas continuam a 
ser os independentes, apesar 
de todas as estratégias para 
lhes dificultar a vida. Em 
2001 eram 31 eleitos (entre 
presidentes de câmara e ve-
readores), agora são já 134. 
Os Grupos de cidadãos in-
dependentes são já a quinta 
força política autárquica. 
Algo está a mudar no pa-
norama político português.

(Artigo escrito de acor-
do com a antiga ortografia)

segunda força política mais 
votada para a Assembleia de 
Freguesia de Rates. O BE e 
o PCP continuarão com um 
representante singular na 
Assembleia de Freguesia de 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai. Comparando com 
2017, o PCP não elegeu em 
Laúndos e o BE deixa de 
estar presente nas Assem-
bleias de Freguesia de Aver-
-o-Mar, Amorim e Terroso e 
Aguçadoura e Navais. Não 
terá deixado de influenciar 
este desfecho o facto de o 
PS, ao contrário do que su-
cedeu na eleição passada, ter 
conseguido apresentar listas 
próprias nestas agregações. 
Onde acabou por não haver 
surpresa foi em Balazar. De 
forma mais tranquila do que 
o esperado, mas com a taxa 
de participação mais alta do 
concelho, o PSD derrotou a 
lista CABEM e José Araújo 
renovou o seu mandato.    

Na próxima edição pas-
saremos para as interpreta-
ções.

1. Os poveiros, assim 
como os portugueses, esco-
lheram no passado dia 26 de 
Setembro os seus represen-
tantes nos diversos órgãos 
do pode local. Se a nível 
nacional a noite foi marcada 
por algumas surpresas, não 
se pode dizer que o mesmo 
tenha sucedido na Póvoa de 
Varzim. 

2. O panorama político 
que resultou das Autárqui-
cas de 2021 é aparentemen-
te muito semelhante ao que 
existia no mandato anterior. 
Nas eleições para a Câma-
ra Municipal, o PSD con-
seguiu renovar o mandato 
dos seus 7 vereadores. Já no 
PS, João Trocado e Ilda Ca-
dilhe substituirão José Mi-
lhazes e Miguel Fernandes. 
Na Assembleia Municipal, 
no lado direito do espectro 
político, a Iniciativa Liberal 
e o Chega conseguiram pela 
primeira vez eleger um re-
presentante, enquanto PSD 
e CDS perderam um man-
dato cada um. À esquerda, 

Terminadas e apurados os 
resultados das eleições au-
tárquicas de 26 de Setembro 
de 2021, se houve vitórias 
inesperadas, olhando para 
os totais nacionais verifi-
camos que houve derrotas 
que terão politicamente de 
se assumir. Sem dúvida, 
o Partido Socialista (PS) 
manteve-se como o par-
tido mais votado, com o 
maior número de Câmaras 
e freguesias, com mais do 
dobro dos votos do Partido 
Social Democrata. Talvez o 
único e inesperado dissa-
bor tenha sido a perda de 
Lisboa para Carlos Moedas.

A Coligação Unitária 
Democrática (CDU), lide-
rada pelo Partido Comu-
nista Português (PCP) vai 
de derrota em derrota até 
à derrota final. Nestas elei-
ções autárquicas passou de 
24 para 19 autarquias. Para 
além destas perdas teve dois 
grandes dissabores, perdeu 
Loures (a joia da coroa Co-
munista) para o PS, depois 
de a ter recuperado há oito 
anos, e em Almada, onde 
apostou todas as fichas em 
Maria das Dores Meira - an-
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do bloco oposicionista, que 
desceu de 40% para 36%.

2- Diferente é o caso 
da Estela, única freguesia 
onde a candidatura do PSD 
foi derrotada – e, curiosa-
mente, pela única formação 
política verdadeiramente 
independente. Havia, aqui, 
a convicção de que o PSD 
venceria, mais facilmente 
do que há 4 anos (em 2017 
a diferença de votos entre o 
PSD e a mesma candidatura 
independente, a LEI, foi de 
117 votos). Para surpresa ge-
ral, o PSD perdeu, ainda que 
à tangente (por 59 votos). E 
aqui, tal como em Balasar (e 
pela mesma razão: o “jogo” 
estaria aberto), o eleitorado 
mobilizou-se: a abstenção 
desceu de 38,5% para 34,4%, 
porque votaram mais 71 
eleitores. Conclusão: a fre-
guesia está politicamente 
dividida a meio (o que não 
parecia), mas o novo líder 
(um homem socialmente 
muito sensível e muito pró-
ximo da população) saberá 
seguramente fazer as pon-
tes necessárias à (re)união.

3- Mas a mudança 
mais substancial foi a que 
se verificou na União de 
Freguesias de Aver-o-Mar, 
Amorim e Terroso, onde a 
UAAT (uma força indepen-
dente apoiada pelo PSD e 
apoiante do PSD) venceu, 
globalmente, por escassos 
338 votos, vantagem que se 
deveu à votação em Aver-
-o-Mar, pois o PS (que ti-

1 – NAS FREGUESIAS

nha como cabeça de lista o 
antigo presidente da Junta 
de Terroso) venceu nas sec-
ções de voto de Terroso e 
Amorim. Carlos Maçães, 
o presidente reconduzido 
(e que, no mandato agora 
findo, dispunha, na Assem-
bleia, de uma confortável 
maioria de 8-5), encontra-se 
agora em minoria no órgão 
deliberativo (6 mandatos 
contra 7 da oposição), situa-
ção que lhe exigirá perma-
nente disponibilidade ne-
gocial, que se antevê difícil.

4- Nas restantes fre-
guesias, foram tranquilas, 
pela quase inexistência de 
oposição, as vitórias de Ri-
cardo Silva (na União da 
Póvoa com Argivai e Beiriz), 
Fernando Rosa (Aguçadou-
ra/Beiriz), Félix Marques 
(Laúndos) e Paulo Silva (Ra-
tes), com a particularidade, 
politicamente significativa, 
de Ricardo Silva ter venci-
do por maior percentagem 
que há 4 anos (então 47,8, 
agora 51,5%), e de Félix 
Marques, candidato pela 
primeira vez em Laúndos, 
ter obtido uma votação 
encorajante (7 dos 9 man-
datos da sua Assembleia).

5- Com a (possível) 
exceção de Aver-o-Mar/
Amorim/Terroso, a gestão 
das freguesias afigura-se 
tranquila: todas concreti-
zarão sem dificuldade os 
compromissos eleitorais as-
sumidos (que, como disse 
em anterior crónica, foram 
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UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

Tal como previsto, os Po-
veiros reconduziram Ai-
res Pereira e a sua equipa, 
exatamente a mesma do 
mandato que agora finda. 
Continuidade total, por-
tanto: do projeto políti-
co e dos seus executores.

Os resultados eleitorais 
suscitam algumas notas 
interpretativas, que come-
çaremos pelas freguesias:

1- Desde logo, a abs-
tenção, que entre nós (com 
51,90%) excedeu a média 
nacional (46,32%); já assim 
foi nas eleições autárquicas 
anteriores (50,89% em 2013 
e 50,13% em 2017). Porquê 
este nosso maior desinteres-
se, mesmo quando estão em 
causa os nossos interesses 
mais próximos? – Pela ante-
cipada certeza de quem é o 
vencedor? Isso ainda se en-
tende em caso de recandida-
tura (como foi agora e como 
fora em 2017), mas já não 
justifica a ausência de tantos 
Poveiros em 2013, ano em 
que Aires Pereira se candi-
datou pela primeira vez e 
em que a abstenção só foi 
inferior em 1%.... A lição de 
Balasar é, a este propósito, 
elucidativa: aí, mercê de uma 
bem montada campanha 
de marketing por parte da 
oposição (praticamente uni-
da), criou-se no eleitorado 
a sensação de que a disputa 
estaria equilibrada, pelo que 
os balasarenses ocorreram 
em massa a votar, daí re-
sultando que a abstenção se 
tenha limitado a 29,05% e, 
consequentemente, a tradu-
ção política dessa afluência 
tenha proporcionado uma 
expressão mais próxima da 
sintonia com os projetos po-
líticos em confronto: o PSD, 
que muitos temiam que vies-
se a perder esta eleição, su-
biu (relativamente a 2017), 
de 56 para 59%, ou seja, de 
5 para 6 mandatos, ao invés 

OPINIÃO

O QUE DISSERAM AS AUTÁRQUICAS

objeto de prévia estimativa 
e encontrarão cabimentação 
no orçamento municipal).

O mapa eleitoral autárqui-
co sofrerá, no entanto, nos 
próximos tempos, uma alte-
ração assinalável, com a pre-
visível reversão (que no nos-
so caso pode ser total) da lei 
“Relvas” – a famosa “refor-
ma administrativa territorial 
autárquica”, que, no tempo 
da “troika”, agregou signifi-
cativo número de freguesias. 
Voltaremos a ter 12 fregue-
sias, cada qual com a sua 
administração autónoma.

Permitirá a lei que os atuais 
presidentes das Uniões de 
Freguesias (alguns dos 
quais, anteriores presidentes 
de Juntas de Freguesias au-
tónomas, só puderam can-
didatar-se à presidência da 
Uniões de Freguesias porque 
o legislador entendeu que se 
estava perante uma entida-
de politico-administrativa 
diferente) – permitirá a lei, 
insisto, que continuem a 
candidatar-se às freguesias 
desagregadas, iniciando um 
novo ciclo de 3 mandatos?

Ficam no ar estas inter-
rogações, porque da respos-
ta às mesmas dependerá o 
interessante jogo político 
que, nos próximos 4 anos, 
se desenrolará em algu-
mas das nossas freguesias, 
com reflexos na mudan-
ça de ciclo que se abrirá na 
administração municipal.

P.R.
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SOPA DE LETRAS

Uma mulher pessimista vai ao posto de saúde, é 
atendida e pergunta para o médico:
- Doutor, quanto tempo eu tenho?
O médico responde:
- Você tem pouco tempo.
- Então quer dizer que eu posso morrer a qualquer 
momento?
- Não, é que eu tenho outras pessoas para atender.

Dois amigos encontram-se, diz um:
- Então, estás melhor?
- Estou na mesma! - responde o amigo.
Pergunta o primeiro:
- Então, não foste ao médico que te disse?
Responde o outro:
- Fui…
E o primeiro:
- E o médico acertou o que tinhas?
Responde o segundo:
- Quase! Eu tinha 100 euros… e ele levou-me 90!

Uma mulher vai a uma consulta e diz para o médico:
- Doutor, eu estou me sentindo feia e gorda! O que é que 
eu tenho?
O médico observa a mulher e responde:
- Razão!

No consultório, o oculista faz os exames de rotina:
- O que é que está escrito aqui?
E o paciente responde:
- Não sei.
O médico aponta para uma palavra com letras maiores:
- E agora? O que está escrito aqui?
Ele se esforçou, mas não conseguiu ler nada.
O médico aponta então para a palavra com as letras 
maiores e pergunta:
- O que está escrito aqui?
- Ainda não sei - responde o paciente.
- Bom, só há uma maneira, vamos ter que operar - diz o 
médico.
Depois da operação, o paciente pergunta ao médico:
- E agora, doutor? O senhor acha que eu vou conseguir 
ler tudo?
- Claro que sim! A operação foi um sucesso!
E o paciente, todo contente:
- Obrigado, doutor! Como a medicina está avançada! O 
senhor acredita que antes da cirurgia eu era analfabeto?

Num discurso político, um dos eleitores telefona 
a� ito para a polícia e diz:
- Polícia? O homem que me tem vindo a roubar 
está neste momento a discursar na televisão!- 

ANEDOTAS
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ANEDOTAS
Um médico, que não conseguia encontrar emprego, abre uma clínica e coloca uma 
placa a dizer: “Tenha o tratamento que precisa por 20 euros. Se não � car curado, dou 
100 euros”.
Um homem passa pela clínica, e ao ler a placa pensa que é uma grande oportunidade 
de ganhar 100 euros e entra na clínica.
O homem diz o problema:
- Eu perdi o meu sentido do paladar.
Ao que o médico diz:
- Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.
Ao que o homem responde:
- Credo, isto é apenas xarope para a tosse!
O médico então diz:
- Parabéns, o seu paladar foi restaurado. Dê-me 20 euros.
O homem acaba por � car irritado, e volta depois de alguns dias para recuperar o seu 
dinheiro:
- Eu perdi a minha memória, já não me lembro de nada.
O médico:
- Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.
O homem:
- Mas aquilo é o xarope para a tosse de novo. Você deu-me isso da última vez para 
restaurar o meu paladar!
O médico:
- Parabéns, você recuperou a sua memória. Dê-me 20 euros.
O homem, já fumegante, paga o chinês, e volta uma semana mais tarde determinado a 
ganhar os 100 euros.
O homem:
- A minha visão está muito fraca, e eu não consigo ver nada.
O médico:
- Bem, eu não tenho nenhum remédio para isso, sendo assim tome 100 euros.
O homem:
- Mas isto é uma nota de 20 euros!
O médico:
- Parabéns, a sua visão foi restaurada. Dê-me os 20 euros.

Ao chegar mais cedo a casa, o marido encontra a mulher despida, deitada na cama e 
respirando ofegantemente.
- O que houve, querida? Tu estás a sentir-te mal?
- Acho que estou a ter um ataque cardíaco!
O marido corre como um louco para pegar o telefone e chamar a ambulância.
Enquanto tentava desesperadamente discar, o � lho diz:
- Pai, há um fantasma no banheiro.
O marido vai até ao banheiro, abre a porta e encontra uma pessoa coberta por um lençol.
Ele puxa o pano e dá de caras com o seu melhor amigo totalmente despido.
Indignado, o marido diz:
- Pelo amor de Deus, Ricardo! A minha mulher está a ter um enfarte e tu � cas aí a 
assustar as crianças!
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Preencha e envie para Apartado 60, Praça dos Combatentes 15 - 4490-439 Póvoa de Varzim
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‘CONSTRÓI A TUA MATEMÁTICA!’ 
NA EB 2,3 FLÁVIO GONÇALVES

No âmbito do Projeto 
“PVPV – Póvoa de Var-
zim Promove Valores” e 
da Ação 3 – “Elos de Ci-
dadania” nele inscrita, o 
Município da Póvoa de 
Varzim, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas 
Dr. Flávio Gonçalves, está a 
promover por estes dias (6, 
7 e 8), um Fórum de Refle-
xão para alunos do segun-
do ciclo do ensino básico. 

A iniciativa é dinamizada 
pelo professor Pedro Car-
valho, licenciado em En-
sino da Matemática e com 
formação em Dança Cria-
tiva.  O projeto “Constrói 
a Tua Matemática!” tem 

por objetivos incentivar nos 
alunos o desenvolvimento 
de competências (científicas 
e artísticas); a aproximação 
de duas culturas - a dança e 
a matemática - e a relacionar 
a imaginação com o raciocí-
nio, construindo um objeto 
artístico-científico. 

Acompanhado pela dire-
tora Luísa Gomes, o vice-
-presidente da Câmara Mu-
nicipal, Luís Diamantino, 
vereador com o pelouro da 
educação, esteve presente no 
arranque desta atividade que 
visa essencialmente ‘SEN-
TIR” a Matemática e levar à 
diminuição do insucesso es-
colar na disciplina.

 

08 outubro, sexta

“Danças Afro-Latinas”
Aulas gratuitas
19h00
Escola EB 2,3 
Aver-o-Mar

09 outubro, sábado

“Homem em catarse”
Concerto de 
Afonso Dorido
21h30
Cine-Teatro Garrett

“Quarentena 
representada”
Exposição com 
trabalhos de alunos
16h00
Cooperativa 
A Filantrópica

12 outubro, terça

“Como é que 
chegamos aqui?”
Espetáculo da 
associação Pathos
19h00 e 22h00
Cine-Teatro Garrett

Pub

13 outubro, quarta

“Gala Capela Marta”
Música
21h30
Cine-Teatro Garrett

O TEMPO NA REGIÃO - 7 A 15 DE OUTUBRO

16 outubro, sábado

“O que há la fora”
Teatro para bebés
11h00
Cine-Teatro Garrett


