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VICE-CAMPEÃO MUNDIAL RECEBIDO 
EM FESTA NO REGRESSO A CASA

Joel Rodrigues foi rece-
bido em clima de grande 
festa no passado domingo 
após a conquista do título 
de vice-campeão mundial 
júnior de bodyboard. O fei-
to do atleta do Clube Naval 
Povoense foi alcançado no 
Gran Canaria Frontón King 
2021, prova da International 
Bodyboarding Corpora-
tion que decorreu em Es-
panha, nas Ilhas Canárias. 
O “foguete das Caxinas”, 
como é conhecido o jovem 
de apenas 17 anos, teve de-
zenas de pessoas à espera 
na chegada ao aeroporto. 
Amigos e familiares foram 
felicitá-lo pelo sucesso ob-
tido numa competição bas-
tante difícil e na qual era o 
único português em prova.

O resultado obtido deixou 
Joel muito feliz após vários 
triunfos nas categorias jo-
vens nacionais, mas que lhe 
soube a pouco:“Foi apenas 
a minha segunda vez nesta 
onda muito especial e tentei 
compensar a minha inex-
periência treinando sempre 
que possível, quando não 
havia prova, independente-
mente das condições. Isso 
fez alguma diferença pois 
nos dois primeiros heats que 
fiz tive alguma dificuldade, 
mas depois fui crescendo ao 
longo do campeonato. Estou 
contente, apesar de não ter 
cumprido o meu objetivo 
nesta prova, que era vencer, 
mas espero regressar para o 
ano, fazer melhor e ganhar. 
Não posse também esque-
cer o apoio fundamental de 
toda a estrutura do clube. 

Algarve
Gran Canária

Madeira
Açores
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DESTAQUE

Uma palavra primeiro para 
o treinador Rui Campos, 
que há 7 anos me acompa-
nha, que é parte disto tudo 
e a quem sou muito grato. 
Agradeço ainda ao presi-
dente Paulo Neves enquanto 
rosto de um clube que me 
apoia a 200% e me permi-
tiu também chegar aqui”.

TREINADOR E 
PRESIDENTE DO CNP 
ORGULHOSOS  E 
FELIZES COM O FEITO

Rui Campos também não 
escondeu a satisfação e o 
orgulho no pupilo: “É um 
resultado brilhante de um 
atleta brilhante, humilde, 

trabalhador e que sabíamos 
estar destinado a grandes 
resultados. O Joel já foi 7 
vezes campeão nacional e 
vice-campeão europeu. A 
onda ali é muito difícil, peri-
gosa e técnica. Uma onda de 
fundo de pedra rasa e muito 
técnica, considerada uma 
das melhores do mundo 
para a prática de bodyboard. 
O plano era treinar muito, 
passar o mais tempo possí-
vel dentro de água e por isso 
também a participação na 
categoria Open. Podia ter 
corrido mal devido às con-
dições do mar e o Joel aca-
bou por se cortar e magoar 
profundamente, mas este 
trabalho de adaptação e de 

sacrifício físico e emocional 
acabou por dar bons resul-
tados e trazer para Portugal 
o segundo lugar. Estou mui-
to feliz, o clube está muito 
feliz, mas sabe a pouco afi-
nal esteve mesmo ao alcan-
ce do Joel o título mundial”.

Para o dirigente Pau-
lo Neves este título hon-
ra Portugal e a Póvoa de 
Varzim, demonstrando “o 
trabalho bem feito na sec-
ção, a seriedade com que 
os atletas, apesar da idade, 
encaram os desafios, a fi-
losofia do clube no que ao 
apoio e acompanhamento 
dos atletas diz respeito. Es-
tamos muito orgulhosos”. 



4 | 4 NOVEMBRO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

AMBIENTE

A Câmara da Póvoa de 
Varzim dá conta que a água 
que sai das torneiras da rede 
pública é “100 por cento se-
gura”, isto de acordo com 
o último relatório efetua-
do pela ERSAR – Entidade 
Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos. Com 
o patamar alcançado, o de-
sempenho poveiro está  aci-
ma da média do distrito do 
Porto (98,40%) e da média 
nacional (98,85%). A au-
tarquia diz que a excelência 
alcançada “é o reflexo do 
trabalho consistente” rea-
lizado “ao longo dos anos” 
e recorda que o Município 
“divulga trimestralmente, 
por meio de editais afixa-
dos nos lugares próprios 
e no portal na Internet, os 
resultados obtidos nas aná-
lises laboratoriais efetuadas 
em água colhida nas tor-
neiras dos consumidores”. 

MAIS DE 140 QUILOS 
DE LIXO RECOLHIDOS 
NAS PRAIAS LOCAIS

No penúltimo fim de se-
mana de outubro, durante 
a iniciativa “Corrida Limpa 
Praias”, ação promovida pela 
LIPOR, com o apoio do Mu-
nicípio da Póvoa de Varzim, 
foram recolhidos mais de 
140 quilos de lixo, por 128 
munícipes, nas praias. Este 
evento inserido no projeto 

“Há rio e mar, há lixo para 
transformar” teve vários 
objetivos: conjugar a ativi-
dade física com a proteção 
dos ecossistemas marinhos 
e costeiros, alertar para os 
problemas atuais relaciona-
dos com a poluição dos rios, 

ÁGUA NA PÓVOA DE VARZIM É “100% SEGURA”

mares e oceano, contribuir 
para a adoção de compor-
tamentos ambientalmente 
sustentáveis e prevenir o 
abandono inadequado dos 
resíduos.

Durante a manhã, entre 
a Praia Redonda e a Praia 

Verde, a equipa Navalheira 
recolheu 55,4 quilos, a Al-
forreca 9,5 quilos, a Estrela 
do Mar 6 quilos e a equipa 
Sargo 2,4 quilos de lixo ma-
rinho. Na parte da tarde, 
entre a Praia dos Beijinhos e 
a Praia da Fragosa, a equipa 
Navalheira voltou a desta-
car-se, recolhendo um total 
de 31,4 quilos de lixo, se-
guindo-se a equipa Alforre-
ca com 14,9 quilos, a Sargo 
com 12,9 quilos e a Estrela 
do Mar com 10,5 quilos.

PÓVOA DISTINGUIDA 
COM PRÉMIO PELA 
SUSTENTABILIDADE

A Póvoa de Varzim foi 
distinguida, entre 58 can-
didaturas, como Município 

ECOXXI. Este é um reco-
nhecimento da evolução 
gradual e sustentada que a 
Câmara Municipal tem tido 
em matéria de ambiente, 
sustentabilidade e qualida-
de de vida. O ECOXXI é um 
Programa implementado 
pela primeira vez em 2005 
pela Associação Bandeira 
Azul da Europa, que visa 
reconhecer as melhores prá-
ticas de sustentabilidade ao 
nível municipal através da 
avaliação, por um conjunto 
de peritos, de 22 indicado-
res de sustentabilidade. Al-
gumas das áreas temáticas 
avaliadas são a educação 
para a sustentabilidade, 
sustentabilidade em zonas 
balneares, qualidade do ar 
e ambiente sonoro. O ano 
de 2021, marcado pela pan-
demia, obrigou o Programa 
ECOXXI a adaptar-se aos 
novos tempos, tendo sido 
criado, a título excecional, 
um indicador dirigido a 
destacar as “medidas em 
contexto de pandemia”, re-
forçando, assim, os outros 
pilares da sustentabilidade, 
para além do ambiente.
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MUNICÍPIO

AFONSO PINHÃO FERREIRA REELEITO PARA 
A LIDERANÇA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Confi rmou-se o cenário 
mais esperado relativamen-
te à eleição do presidente 
da Assembleia Munici-
pal da Póvoa de Varzim. 
Afonso Pinhão Ferreira (ao 
centro) foi reeleito para o 
cargo, batendo o socialista 
Silva Garcia, que também 
desejava ser o líder do ór-
gão deliberativo, mas a sua 
lista apenas obteve somente 
seis votos. Recorde-se que 
o PS tem sete eleitos, mas 
um faltou à sessão eletiva 
realizada no passado dia 
22. Afonso Pinhão Ferrei-
ra recolheu a simpatia de 
23 membros (o PSD tem 
15 elementos), onde se in-
cluem, por inerência, os 
presidentes das juntas de 
freguesias. Pela lista do 
PSD foram eleitos também 
Sónia Araújo como primei-
ro secretário  e Rui Coelho 
como segundo secretário. 
Este foi o único ponto da 
sessão que decorreu no 
Salão Nobre dos Paços do 
concelho e o presidente 
da Assembleia Municipal 
manifestou de imediato o 
“franco agradecimento” 
pela confi ança depositada 
pelos poveiros, agora cor-
roborada pela maioria dos 
deputados eleitos, manifes-
tando-se pronto para assu-
mir, mais uma vez, um car-
go “muito dignifi cante” que 
cumprirá com “dedicação e 
competência”.

Recorde-se que a com-
posição dos partidos neste 
órgão é diferente em rela-
ção ao anterior mandato. 
Além dos já referidos PSD 
e PS, passam a estar repre-
sentados o Partido CHEGA 
e a Iniciativa Liberal e saiu 

o PAN. CDU, CDS e BE tam-
bém têm um elemento cada 
um.

ADIADO O PRAZO DO 
CONCURSO PARA AS 
OBRAS DA ESCOLA 
DA GIESTEIRA

Na segunda reunião da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, o executivo de-
cidiu prorrogar o prazo de 
apresentação das propostas 
para a conclusão das obras de 
ampliação e requalifi cação 
da Escola E.B.1 da Giesteira. 
Aires Pereira afi rmou que o 
objetivo foi reunir um maior 
leque de concorrentes e fazer 
a adjudicação o mais rápido 
possível, visto que a 1ª fase da 
obra não fi cou concluída por 
abandono do empreiteiro. O 
edil afi rmou ainda que valor 
da empreitada está orçado 
em 1 milhão 750 mil euros e 
tem o prazo de um ano para 
execução, salientando que as 
obras não irão interferir com 
o bom funcionamento do 
ano letivo.

Esta proposta teve o apoio 
da oposição, tendo João Tro-
cado (PS) realçado que se 
trata de uma obra de grande 
importância e que deve ter-
minar o mais cedo possível 
para evitar repetir-se o que 
se passou na Escola Flávio 
Gonçalves.

Na reunião foi ainda apro-
vada a atribuição de um 
subsídio no valor de 22.600 
euros ao  Póvoa Futsal Clu-
be, que corresponde a 50% 
do subsídio anual de apoio 
ao desenvolvimento do Pla-
no de Atividades, sendo que 
a outra metade da verba foi 

já atribuída no primeiro se-
mestre deste ano, tal como 
sucedeu com as restantes as-
sociações locais. A Câmara 
Municipal ratifi cou, ainda, a 
aquisição de serviços  de 
Limpeza do Estádio e Com-
plexo Desportivo Municipal 
à Euromex – Facility Servi-
ces, Lda., no valor de 35 mil 
euros.

MERCADONA 
AUTORIZADA A 
COMPRAR TERRENO 
EM LAUNDOS

O executivo municipal de-
cidiu autorizar com os votos 
do PSD a aquisição por par-
te da empresa Mercadona à 
CA Património Crescente – 
Fundo de Investimento Imo-
biliário Aberto do lote 42 na 
Zona Industrial de Laúndos, 
onde se localizam as unida-
des do Bloco Logístico desta 
empresa, pelo valor de 10,2 
milhões de euros. As uni-
dades do Bloco Logístico da 
Mercadona no PIL compor-
tam já um investimento glo-
bal de aproximadamente 90 
milhões de euros e empre-
gam atualmente mais de 250 
colaboradores,  metade dos 
quais residentes na Póvoa.

PLANO PORMENOR
DA ZONA E54
EM DISCUSSÃO 
ATÉ 21 DEZEMBRO

Na sessão realizada no 
passado dia 21 foi também 
esclarecido, a propósito de 
questões colocadas sobre o 
assunto, que o prazo para a 
discussão pública do Plano 
de Pormenor da Zona E54 
do Plano de Urbanização 
da Póvoa de Varzim, sendo 
de 90 dias úteis, só termina 
a 21 de dezembro de 2021.
Este documento estabelece 
as regras e orientações ao 
nível da ocupação, uso e 
transformação do solo, as-
sim como todas referentes 
às operações urbanísticas 
e a utilização de edifícios 
ou frações autónomas na 
respetiva área onde estão a 
Praça de Touros e as insta-
lações do Varzim e do CDP. 
A proposta está disponí-
vel para consulta pública 
nas instalações do Posto 
de Turismo da Póvoa de 
Varzim, de segunda-feira 
a sexta-feira, entre as 9h30 
e as 13h00 e das 14h00 às 
18h00, ou online, no portal 
municipal.
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CULTURA

MOSTRA SOBRE PROCISSÕES DA IGREJA DA LAPA
A partir desta sexta-fei-

ra e até domingo vai po-
der novamente apreciar a 
exposição de fotografias e 
textos sobre ‘As Procissões 
da Igreja da Lapa”, que está 
a celebrar os 250 anos. 
Baseada no trabalho da 
diretora do Museu Muni-
cipal,  Deolinda Carneiro, 
a mostra aborda a história 
e a iconografia do templo 
situado junto ao mar, por 
exemplo nas festividades 
organizadas pela “Con-

Pub
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Qualidade e Confiança
desde 1990

Os tradicionais lançamen-
tos de livros voltaram em 
força à Póvoa de Varzim.

Num dos casos, Daniel 
Sampaio esteve, no passado 
sábado, a apresentar a nova 
obra, “Covid-19 – Relato 
de um Sobrevivente”, na Bi-
blioteca Municipal. O livro, 
escrito na primeira pessoa, 
conta a experiência de quem 
enfrentou um diagnostico 
positivo à Covid-19 e como 

DANIEL SAMPAIO E MIA COUTO APRESENTARAM LIVROS 
ultrapassou tempos difíceis. 
O psiquiatra recorda todo o 
processo de internamento e 
a passagem pelos cuidados 
intensivos, salientando a 
importância do Serviço Na-
cional de Saúde e do apoio 
de familiares para superar a 
doença. 

Também um dos mais afa-
mados escritores da lusofo-
nia veio cá na passada sexta-
-feira. Foi no Diana-Bar que 

Mia Couto mostrou o novo 
livro “O caçador de elefan-
tes invisíveis”, que reúne as 
histórias que tem publicado 
numa revista portuguesa e 
que transmite o estilo pecu-
liar do escritor moçambica-
no que tem sido uma pre-
sença assídua no Correntes 
D’Escritas – Encontro de 
Escritores de Expressão Ibé-
rica que sucede anualmente 
na Póvoa. 

fraria de Nossa Senhora da 
Lapa, Amparo dos Homens 
do Mar”, e pela sua suces-
sora, a “Irmandade de Nos-
sa Senhora da Assunção”. 
Destaque para festividades 
como a procissão de 15 de 
agosto, em honra de Nossa 
Senhora da Assunção, um 
cortejo religioso que tem 
evoluído como registaram, 
ao longo dos tempos, diver-
sos paroquianos que cede-
ram as suas imagens antigas 
para esta exposição que está 

PLATEIA DIVERTIU-SE COM REVISTA POVEIRA NO GARRETT
Teve casa cheia a estreia 

da revista “Bom dia Póvoa, 
bom dia” que decorreu no 
passado sábado à noite 
no cine-teatro Garrett. 
Foi um grande regresso 
ao palco promovido pe-
los elementos do Grupo 
Recreativo e Etnográfico 

“As Tricanas Poveiras”. O es-
pectáculo foi idealizado pelo 
presidente  António Perei-
ra, tendo sido criado com o 
propósito de causar boa dis-
posição aos espetadores, o 
que realmente acabou por se 
verificar entre quem marcou 
presença.

patente na sede dos Leões da 
Lapa. A iniciativa está inscri-
ta no programa da Comissão 
Organizadora das comemo-
rações dos 250 anos da Igreja 
da Lapa que é liderada pelo 
padre Nuno Rocha. 

HORÁRIOS

Dia 05 – 21h30 às 23h30
Dia 06 – 15h30 às 18h30 e 

21h às 23h
Dia 07 – 10h às 12h e 

15h30 às 18h30
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SOCIEDADE

FALECEU JOSÉ MOITA, DIRIGENTE DA JUVENORTE
O Centro de Desporto 

e Cultura Juvenorte está a 
viver um período de cinco 
dias de luto pela morte de 
José Carlos Moita no início 
desta semana. O presidente 
da mesa da assembleia ge-
ral da coletividade do bairro 
norte da cidade era também 
membro fundador da Con-
fraria dos Sabores Poveiros. 
O falecido era um reconhe-

EB 2/3 DE AVER-O-MAR É ‘AMIGA DA CRIANÇA’
“Escola Amiga da Crian-

ça” é nome do selo distin-
tivo que foi atribuído à Es-
cola Básica de Aver-o-Mar, 
por três entidades - CON-
FAF Confederação das As-
sociações de Pais, Leya e o 
psicólogo Eduardo Sá. Este 
“visa distinguir escolas que 
concebem e concretizam 
ideias extraordinárias, con-
tribuindo para um desen-
volvimento mais feliz da 

cido apaixonado pelas tradi-
ções locais e pela dedicação 
à comunidade onde estava 
inserido. A doença impe-
diu-o de marcar presença na 
tomada de posse dos novos 
órgãos sociais da Juvenor-
te para o triénio 2021/2024 
que decorreu no domingo. 
As cerimónias fúnebres  do 
engenheiro decorreram na 
manhã da passada terça-fei-

criança  no espaço escolar e 
essencialmente partilhar es-
sas boas práticas”. Em nota 
informativa,o diretor do 
agrupamento que superin-
tende a escola premiada es-
clarece que o selo em causa 
“traduz projetos desenvolvi-
dos no ano letivo anterior nas 
áreas da Língua Portuguesa,   
do Inglês, das Ciências e de 
Físico-Química, mostrando 
a abrangência e pluridisci-

plinaridade de um trabalho, 
que, assumidamente, se es-
tende da Educação Pré-es-
colar ao 9º ano” e acrescenta 
que o galardão ”fi cará ex-
posto no ‘Espaço Memória’, 
no bloco A, junto à Direção, 
onde estão patentes outras 
distinções, as quais, mais 
do que metas, são desafi os 
para se continuarem pro-
jetos que põem, sempre, as 
pessoas em primeiro lugar”.

ra na Capela do Desterro, 
prosseguindo no cemité-
rio nº1, onde foi sepultado.

Relativamente à forma-
lização dos novos corpos 
gerentes da associação, re-
fi ra-se que José Moita, que 
encabeçou a única lista para 
a direção, assumiu mais um 
mandato como presidente, 
com António Nova Araújo 
a liderar o Conselho Fiscal.
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POLÍTICA

GONÇALO ANGEIRAS É O NOVO LÍDER DA JS PÓVOA
Os novos órgãos da Ju-

ventude Socialista da Pó-
voa de Varzim foram elei-
tos no passado sábado. A 
lista única encabeçada por 
Gonçalo Angeiras, estu-
dante de Direito na Facul-
dade de Direito da Univer-
sidade do Porto e deputado 
municipal, obteve cerca de 
94% dos votos. 

Pedro Ortiga foi recon-
duzido para um segundo 
mandato à frente da Mesa 
da Assembleia de Militan-
tes e Teresa Maio encabe-
çou a eleição dos represen-
tantes da JS na Comissão 
Política Concelhia do Par-
tido Socialista.  Gonçalo 
Angeiras sucede a Miguel 
Nascimento.

Mesa da Assembleia de 
Militantes: Pedro Ortiga; 
Ana Rita Sencadas; Diana 
Campos; Pedro Miguel Sa-
lazar; Júlia Aguiar.

Secretariado da Conce-
lhia: Gonçalo Angeiras; 

Maria Luís Santos; Rui Pon-
tes; Maria Inês Castro; Teresa 
Maio; Guilherme Costa Mar-
ques; Elsa Azevedo; Maria 
Cunha Araújo; Bruno Rosa; 
Adriana Parente; Carlos San-
tos; Maria Santos.

Representantes da JS na 
CPC do PS: Teresa Maio; Rui 
Pontes; Ana Rita Sencadas; 
Maria Cunha Araújo; Gui-
lherme Costa Marques.

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE ELEITO - 
GONÇALO ANGEIRAS:

“Ao longo do próximo 
mandato, a Juventude So-
cialista da Póvoa de Varzim 
pretende consolidar-se como 
a grande casa de todos os jo-
vens progressistas Poveiros. 
Pretendemos envolver toda a 
comunidade na vida da nossa 
organização política, come-
çando desde já por convidar 
todos os jovens Poveiros a 
darem o seu contributo na 

COMUNISTAS PREOCUPADOS
O Diana-Bar foi palco de 

um debate sobre políticas 
ambientais, no domínio glo-
bal, nacional e municipal. 
Inserido nas comemorações 
do centenário do PCP e em 
paralelo com a edição 26 da 
Cimeira do Clima em Glas-
gow, o encontro contou com 
a participação de Vladimiro 
Vale, membro da Comissão 
Política do Comité Central 
do PCP. Os comunistas frisa-

ram que “urge lutar contra a 
mercantilização da natureza 
e a transferência de dinhei-
ros públicos para entidades 
privadas, com o pretexto do 
combate às mudanças climá-
ticas”. O evento lembrou que 
“as preocupações ecológicas 
do PCP existem há décadas, 
desde logo na execução de 
políticas autárquicas pionei-
ras de ordenamento do ter-
ritório, construção de redes 

elaboração do nosso Plano 
Anual de Atividades.

Desta forma, qualquer 
pessoa poderá sugerir uma 
atividade que gostaria de ver 
realizada, ou um tema que 
gostasse de ver debatido. A JS 
irá sempre lutar por uma es-
cola que não deixe ninguém 
para trás, por habitação dig-
na e acessível, por trabalho 

adequadas de saneamento 
básico, transporte públi-
co e fomento da produção 
local”. A iniciativa contou 
com uma plateia de cerca de 
trinta pessoas e foi organi-
zada pelo PCP da Póvoa de 
Varzim, que sublinhou ain-
da que se deve aposta na “es-
tratégia de reduzir, reutilizar 
e só depois reciclar, em vez 
da prática vigente de apenas 
reciclar”.

bem pago e onde os direitos 
dos trabalhadores são respei-
tados, por um combate sério 
à crise climática e ambiental 
que nos assola.

Temos a certeza de que este 
é verdadeiramente o nosso 
tempo. O tempo de sermos 
nós a agir contra os proble-
mas que afetam a nossa gera-
ção. É tempo de sermos nós 

os principais intervenien-
tes na vida política, igno-
rando os habituais pater-
nalismos e com a certeza 
de que os problemas e os 
desafios do futuro apenas 
podem ser combatidos e 
enfrentados pelas pessoas 
que os sentem diretamen-
te. O nosso tempo começa 
agora!”

Pub
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ECONOMIA

EMPRESA DE BEIRIZ RECONHECIDA PELA R.CHECA
Uma empresa da Póvoa 

de Varzim foi agraciada 
com a “Medalha de Mérito” 
da República Checa já que 
ajudou aquele país a tratar 
vítimas da doença COVID 
19. A Sysadvance, que está 
instalada na freguesia de 
Beiriz, doou à nação do 
leste dois ventiladores de 
cuidados intensivos, um 
equipamento que produz e 
com o qual mereceu noto-
riedade nacional e também 
agora internacional. O vi-

ce-ministro checo dos Negó-
cios Estrangeiros, Pavel Jaros  
fez questão de se deslocar à 
empresa poveira para  en-
tregar em mão  a distinção, 
numa cerimónia que foi tor-
nada pública através de uma 
informação camarária já que 
o presidente Aires Pereira 
esteve lá para transmitir o 
“orgulho” do município ao 
ver uma empresa local “re-
ceber um reconhecimento 
internacional, especialmen-
te por motivos tão nobres, 

APRESENTADOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA AEPVZ
O passado dia 27 fi cou 

marcado pela apresentação 
dos novos órgãos sociais da 
Associação Empresarial da 
Póvoa de Varzim (AEPVZ) 
para o triénio 2021/2024. O 
evento teve lugar no Hotel 
Axis e não no local habitual: 
o Salão Nobre, na sede da 
instituição, na Praça do Al-
mada..

A sessão foi iniciada com 
a apresentação dos membros 
sociais eleitos no passado 
mês de julho, notando-se a  
ausência de 4 dos 20 mem-
bros designados. A nova 
direção surpreendeu os pre-
sentes com a exposição de 
um projeto, elaborado no 
curto espaço de tempo de 
atividade de 4 meses. Tudo 
terminou com a intervenção 
do presidente da Câmara 
da Póvoa de Varzim, Aires 
Pereira, que se demonstrou 
disponível para estabelecer 

parcerias com a AEPVZ. 
Segundo o anterior presi-

dente, José Gomes Alves, a 
associação há 10 anos estava 
“tecnicamente falida, com 
dívidas a descoberto em to-
dos os bancos”. Durante esses 
10 anos, “a direção de então 
liquidou o passivo e acabou 
de pagar as últimas presta-
ções há cerca de 1 ano, pelo 
que a nova direção herdou 
a instituição, sem quaisquer 
dívidas”, lembroo o anterior 
dirigente.

Marcaram presença no 
evento convidados da socie-
dade poveira e representan-
tes de associações, como An-
tónio Ramalho do MAPADI; 
Vítor Correia da Associação 
dos Dadores de Sangue; o 
antigo presidente da Câma-
ra da Póvoa de Varzim, José 
Macedo Vieira; alguns em-
presários como João Gomes 
dos Empreendimentos J. Go-

mes (Restaurante Marinhei-
ro, Farol, Casa dos Frangos, 
entre outros); Paulo Areal 
da Dourasil; Rodrigo Moça 
da RCM Etiquetas, Manuel 
Brás da M.Brás Lda. (Tintas) 
, Manuel José Vendeiro da 
MJ Vendeiro; os provedores 
das Santas Casas da Póvoa de 

como os de contribuir para 
uma maior cooperação e 
solidariedade no combate à 
pandemia”. O autarca con-
gratulou “José Vale Machado 
pela dedicação profi ssional 
responsável por gerar mais 
postos de trabalho qualifi -
cado, inovação e dinamismo 
económico no concelho”. A 
Sysadvance tem mais de 40 
anos de laboração e as suas 
soluções tecnológicas e equi-
pamentos estão em mais de 
40 países. 

Varzim e de Vila do Conde; 
Carlos Maçães, presidente de 
Junta da União de Freguesias 
de Aver-o-Mar, Amorim e 
Terroso; Fernando Rosa, pre-
sidente da União de Fregue-
sias de Aguçadoura e Navais; 
Ricardo Santos, presidente 
da Associação Comercial e 

Industrial de Vila do Conde. 
Vale a pena referir, também, 
a presença dos Comandan-
tes Militares da Marinha e 
do Exército, Flávio Ferrei-
ra, Diretor da ESHT, e João 
Henrique Grancho, Diretor 
do Agrupamento de Escolas 
Campo Aberto. 

Pub
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O Monte de S. Félix em 
Laundos, na Póvoa de Var-
zim, foi o palco de mais 
uma edição do “Bombeiro 
de Ferro”. 

A equipa feminina da 
Póvoa de Varzim (Lucília 
Ribeiro, Joana Moita, Ra-
faela Cadilhe e Sónia Can-
cela) revalidou o título de 
campeã nacional, deixando 
a corporação de Ermesin-
de no 2º lugar a 9 minutos 
de diferença. Já a equipa 
masculina (Gilberto Car-
neiro, Pedro Nascimento, 
Rogério Pereira e Gonçalo 
Santos) subiu ao pódio pela 
primeira vez, alcançando 
o 3º lugar. Destaque para 
Gonçalo Santos que elevou 
a fasquia da estação 4 da 
prova, ao completar a esca-
daria do monte em apenas 
1minuto e 31 segundos. Os 
homens poveiros, a única 
corporação de voluntá-

POVEIROS SÃO MESMO ´BOMBEIROS DE FERRO’

OCORRÊNCIAS 

IDOSA ENCONTRADA PELA GNR 
Uma idosa que estava de-

saparecida foi encontrada 
por militares da GNR, no 
passado dia 21, na locali-
dade de Macieira, no con-
celho de Vila do Conde. O 
alerta do desaparecimento 
foi dado pelos familiares 
durante a manhã. Cerca de 
duas horas e meia depois 
do início das buscas, a idosa 
foi encontrada consciente, 
porém desidratada, tendo 
sido possível apurar-se que 
se tinha ausentado de casa, 
numa zona de mato, aca-
bando por cair e ficar im-
possibilitada de se levantar. 
A mulher foi assistida no 
local pelos Bombeiros Vo-
luntários de Vila do Conde 
e depois encaminhada para 
uma unidade hospitalar 
para monitorização do esta-
do de saúde.

POSSE DE HAXIXE 
TRAMA JOVEM 

A PSP fez mais uma de-
tenção no âmbito do comba-
te à prática do crime de tráfi-
co de estupefacientes. Desta 
vez foi apanhado um jovem 
de 18 anos, empregado de 
hotelaria e residente em Vila 

do Conde. O detido foi in-
tercetado por agentes da 
Esquadra de Vila do Conde 
na rua Nossa Senhora de Fá-
tima na madrugada (02h35) 
do passado dia 26, tendo 
sido apreendidas 17 doses 
individuais de haxixe. Des-
conhecem-se as medidas de 
coação aplicadas pelas auto-
ridades judiciárias.

rios a ir ao pódio, ficaram 
a apenas 7s dos segundos 
classificados e 22s dos pri-
meiros classificados, ambas 
as equipas do Regimento de 
Sapadores de Bombeiros de 
Lisboa.

Individualmente, Lucí-
lia Ribeiro continua invicta 
nas provas do Bombeiro de 
Ferro e mais uma vez obte-
ve o primeiro lugar na sua 
categoria, vencendo ainda a 
classificação geral feminina. 
Sónia Cancela estreou-se 
nesta competição com o pri-
meiro lugar no seu escalão 
e o segundo lugar na geral. 
As mulheres poveiras foram 
as únicas atletas femininas a 
conseguir terminar todos os 
obstáculos da prova. No seu 
escalão, Joana Moita foi a 
única a conseguir concluir a 
primeira fase, deixando ape-
nas cerca de 50% da segunda 
fase por completar. 

Nos homens, Pedro Nas-
cimento obteve o segundo 
lugar no seu escalão, ficando 
com uma diferença de ape-
nas 25 segundos do primei-
ro classificado, enquanto na 
terceira posição ficou Rogé-
rio Pereira.

No final do evento, o trei-
nador Joaquim Moreira, 
Oficial Principal, mostrou-
-se orgulhoso pelos triunfos 
dos seus atletas e salientou 
ainda que “os resultados 
obtidos são fruto de um es-
forço enorme por parte de 

todos, visto que se tratam 
de bombeiros voluntários, 
que tiveram que dedicar 
várias horas de treino, mes-
mo após os dias de traba-
lho e os piquetes noturnos 
na Corporação de Bombei-
ros da Póvoa de Varzim”.
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DISTRIBUÍDAS AS TAREFAS NA CÂMARA DE ESPOSENDE
Benjamim Pereira, presi-

dente da Câmara de Espo-
sende, já atribuiu funções 
aos vereadores eleitos pelo 
PSD nas últimas autárqui-
cas. O próprio líder vai ficar 
com as competências em 
Comunicação e Marketing 
Territorial; Planeamento e 
Gestão de Instrumentos de 

Gestão Territorial; Gestão de 
Fundos e Instrumentos de 
Financiamento; Administra-
ção e Recursos Humanos; 
Gestão de Projetos e Obras 
Municipais; Setor Empresa-
rial Local; e Juntas de Fre-
guesia. 

Por seu turno, o vereador 
Guilherme Emílio fica res-

ponsável pelas áreas da Ges-
tão Urbanística; Gestão e Ma-
nutenção de Equipamentos 
e Infraestruturas; Proteção 
Civil; e Florestas, enquanto a 
vereadora Alexandra Roeger 
tem a seu cargo os pelouros 
da Proteção Animal e Veteri-
nária; Saúde Pública; Coesão 
e Desenvolvimento Social; 

MINISTRA DA AGRICULTURA VISITOU AGRICULTORES
A ministra da Agricul-

tura está a fazer uma in-
cursão pelo país a recolher 
contributos para refinar a 
elaboração do “Plano Es-
tratégico da Política Agrí-
cola Comum”. Maria do 
Céu Antunes esteve em Es-
posende, em concreto no 
pólo de Belinho da Coope-
rativa Agrícola, cujo presi-
dente, Luís Alves, “eviden-
ciou as dificuldades com 
que se debatem os agricul-
tores locais, nomeadamen-
te nos acessos ao mercado 
global”. 

A cooperativa tem cer-
ca de mil associados, com 
uma vincada produção 

hortícola e de leite. A Câ-
mara de Esposende, através 
do presidente Benjamim 
Pereira, fez questão de estar 
presente para realçar a im-
portância da agricultura no 
concelho e a necessidade de 
quem trabalha a terra saber 
mais sobre os apoios comu-
nitários que têm à disposi-
ção.

Também na  Póvoa de 
Varzim o setor agrícola re-
veste-se de particular im-
portância, uma vez que a 
produção agropecuária e 
a horticultura são motores 
do desenvolvimento local, 
criação de emprego e cresci-
mento económico do nosso 

concelho.
Neste caso, a governante, 

acompanhada pela vereado-
ra do Pelouro da Agricultura 
e Pescas, Lucinda Amorim, 
começou com uma reunião 
na sede da Horpozim em 
Aguçadoura, seguindo-se 
uma visita às instalações da 
Agros em Argivai.

Esta visita de trabalho foi 
promovida pelo grupo es-
tratégico da região Norte 
de Portugal, criado pela As-
sembleia do IDARN—Insti-
tuto para o Desenvolvimen-
to Agrário da Região Norte, 
em representação de todas 
as suas sensibilidades e ne-
cessidades, considerando a 

Pub

importância transversal que 
atividade agrícola exerce no 
território nacional e tendo 

em conta a representativi-
dade económica, social e 
ambiental.

Ambiente e Energia; Educa-
ção; e Cultura. 

Já Sérgio Mano tem os pe-
louros do Desenvolvimento 
Económico e Empreende-
dorismo; Agricultura e Pes-
cas; Comércio e Indústria; 
Turismo; Mercados, Feiras 
e Venda Ambulante; Metro-
logia; e Trânsito e Mobilida-

de. Finalmente, Mário Rui 
Losa fica responsável pelas 
áreas do Desporto; Juven-
tude; Qualidade e Moder-
nização Administrativa; 
Sistemas e Infraestruturas 
de Informação; Gestão de 
Transportes (Viaturas do 
Município); e Gestão e Or-
ganização de Eventos. 

APÚLIA E FORJÃES ACOLHEM ESPAÇOS DO CIDADÃO
O Município de Esposende 

passou a dispor de mais dois 
novos Espaços do Cidadão. 
Ficam em Apúlia e em For-
jães e juntam-se ao já exis-
tente nos Paços do Concelho. 
A presidente da Agência para 
a Modernização Administra-
tiva, Fátima Madureira, mar-
cou presença na inauguração 
dos novos balcões, que dis-

ponibilizam um vasto con-
junto de serviços numa óti-
ca de descentralização e de 
proximidade às populações, 
salientou o presidente da 
Câmara, Benjamim Pereira. 
Com horário de atendimento 
entre as 8h30 às 16h30, o Es-
paço Cidadão Sul situa-se na 
Avenida da Praia, em Apúlia, 
e o Espaço Cidadão Norte 

localiza-se no Centro Co-
mercial 2 Rosas, em Forjães. 
O investimento municipal 
rondou os 80 mil euros, com 
financiamento comunitá-
rio de 85%. Os autarcas de 
Forjães, Vítor Quintão, e 
da União de Apúlia e Fão, 
Valdemar Faria, saudaram a 
disponibilização deste novo 
serviço à comunidade.
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EIXO ATLÂNTICO PROMOVEU SEMINÁRIO
O V Seminário de Inter-

câmbio de Experiências no 
Âmbito da Sustentabilida-
de decorreu esta manhã 
no Cine-Teatro Garrett na 
Póvoa de Varzim. O

 evento promovido pela 
Associação do Eixo Atlân-
tico do Noroeste Penin-
sular, em parceria com o 
Município da Póvoa de 
Varzim, abriu com o dis-
curso de Sílvia Costa, em 
substituição do ausente 
Aires Pereira. 

A vereadora do Ambien-
te deixou clara a necessi-
dade de tornar o concelho 
mais sustentável até 2030, 

EDIL DE BARCELOS TAMBÉM RECLAMA NÓ NA A7
Há mais uma voz a engros-

sar a reclamação pela criação 
de um nó na auto-estrada A7 
na zona de Balazar, na Póvoa 
de Varzim. O recém-elei-
to presidente da Câmara de 
Barcelos reuniu-se no fi nal 
do mês passado com depu-
tados eleitos pelo Círculo de 
Braga e, de acordo com aqui-
lo que vem publicado numa 
informação camarária, Mário 
Constantino entende que “é 
de extrema importância que 
haja um acesso à autoestrada 
nas freguesias de Macieira de 
Rates/Balazar, que possa ser-
vir toda essa extensa área do 

apresentando alguns pro-
jetos que estão a ser desen-
volvidos para esse fi m, como 
por exemplo transformar a 
Póvoa numa ‘cidade 10 mi-
nutos’ em que será possível 
viajar de uma ponta a ou-
tra nesse espaço de tempo. 
Gastar menos água, com 
gestão digitalizada e energe-
ticamente sufi ciente, assim 
como reduzir a menos de 2% 
a deposição de resíduos em 
aterro, são outros grandes 
objetivos.  

A iniciativa teve interven-
ções de José Manuel Ribeiro, 
presidente da Câmara de Va-
longo e da Comissão Política 

sul do concelho” até porque 
o autarca tem constatado a 
existência de “uma crescen-
te deslocalização de empre-
sas do concelho de Barcelos 
para a Póvoa de Varzim ou 
Famalicão exatamente por 
difi culdades de acesso à au-
toestrada”. 

Na reunião marcaram 
presença os deputados José 
Mendes (PS), André Coelho 
Lima, Carlos Reis e Jorge 
Paulo Oliveira (PSD), e José 
Maria Cardoso (BE). O pre-
sidente da Câmara solicitou 
aos deputados que lutem 
por outros investimentos em 

Barcelos como o novo hospi-
tal que sirva também Espo-
sende e a construção de um 
nó na auto-estrada A3, na 
parte Norte do concelho, em 

de Sustentabilidade do Eixo 
Atlântico; Xoán Vázquez 
Mao, Secretário-geral do 
Eixo Atlântico; e Francesc 
Cárdenas, Ecologista Urba-
no e Consultor Ambiental, 
tendo sido debatidos temas 
como a utilização do espa-
ço público, sustentabilidade 
ambiental, mobilidade elé-
trica e repartida e projetos 
inovadores na área dos resí-
duos. 

Ricardo Bento, Professor 
Auxiliar do Departamento 
de Engenharias da UTAD, 
apresentou o plano de sus-
tentabilidade urbana do 
Eixo Atlântico, em parceria 

com Luís Ramos, especia-
lista em Planeamento e Or-
denamento do Território e 
Professor Associado com 
Agregação da UTAD. Este 

seminário ibérico contou 
com a presença de vários 
representantes de municí-
pios e especialistas portu-
gueses e espanhóis.

CONTINUAM BAIXOS OS NOVOS CASOS DE COVID-19 
O  relatório de situação 

da Direção Geral da Saú-
de publicado na passada 
sexta-feira apresentou mais 
uma diminuição dos valo-
res da incidência cumulati-
va a 14 dias de novos casos 

de Covid-19 na Póvoa de 
Varzim e em Vila do Conde. 
O documento surgiu com os 
dados concelhios entre 14 e 
27 de outubro.

Desde o anterior boletim, o 
município poveiro teve uma 

ligeira descida de 57 para 53 
casos por cada 100 mil habi-
tantes, ou seja, desceu de 35 
para 33 novos infetados reais 
nessas duas semanas. O con-
celho vilacondense passou 
de 48 para 31 casos por cada 

REGIÃO

Pousa ou Lama.
Recorde-se que, na sema-

na passada, o novo líder do 
município de Vila Nova de 
Famalicão, Mário Passos so-

licitou os bons ofícios do de-
putado Jorge Oliveira, do seu 
partido – o PSD – para pres-
sionar o Governo a autorizar 
o nó em Balazar /Fradelos.

100 mil residentes no mesmo 
período, isto é, de passou 38 
para 24 novos infetados reais. 
Somando as duas localidades 
pode dizer-se que surgiram 
57 novos casos  nas duas úl-
timas semanas do  mês de 

outubro.
Refi ra-se ainda que os 

concelhos vizinhos apre-
sentam uma incidência 
de 34 em Barcelos, 64 em 
Famalicão e 56 em Espo-
sende.
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VILA DO CONDE

SUCESSO NA ABERTURA DE NOVO HIPERMERCADO
A Mercadona abriu no 

passado dia 26 de outubro 
um novo espaço comer-
cial em Vila do Conde.  A 
Onda Viva esteve na sessão 
de abertura e acompanhou 
uma visita guiada por Ana-
bela Pontes, que deu a co-
nhecer os corredores am-
plos, produtos nacionais e 
regionais, destacando por 
exemplo as couves e con-
servas poveiras, a área de 
refeições prontas a comer e 
máquinas de café. A entra-
da em funcionamento con-
tou com centenas de pes-
soas à espera para visitarem 
o novo hipermercado da 
cadeia espanhola, que pos-
sui 1900 metros quadrados 
de área de vendas e está si-
tuado na Avenida General 
Humberto Delgado, tendo 
criado 65 novos postos de 
trabalho com contrato sem 
termo desde o primeiro 
dia. Joana Ribeiro, diretora 
regional de relações exter-
nas no distrito do Porto, 
expressou as grandes ex-
pectativas da empresa para 
Vila do Conde e salientou, 
ainda, os benefícios que 
os trabalhadores podem 
retirar da experiência de 
trabalho na Mercadona. A 
visita terminou com a pre-
sença de Vítor Costa, pre-

sidente da Câmara de Vila 
do Conde, acompanhado da 
vice-presidente, Sara Lobão, 
de Isaac Braga, presidente 
da Junta de Freguesia, e de 
Ricardo Santos, presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de Vila do Conde. 

Desde 2016 que a Merca-
dona adotou o modelo de 
loja eficiente, com câmaras 
frigoríficas que, para não 
estragar o produto,  entram 
em modo de poupança de 
energia  quando abertas por 
um período alargado de 
tempo, luzes led para evitar 
o sobreaquecimento, entre 
outros aspetos. 

A Mercadona de Vila do 
Conde marcará pela diferen-

SOFIA, PEDRO E MARIA VENCEM PRÉMIO LITERÁRIO
Os jovens Sofia Roque 

Igreja, Pedro Gil Marques 
Monteiro e Maria João Sam-
paio Silva foram os vencedo-
res da 10ª edição do Prémio 
Literário Joaquim Pacheco 
Neves. Os galardões foram 
atribuídos pelo Círculo Ca-
tólico de Operários de Vila 
do Conde e são relativos ao 
ano letivo 2020/2021. 

Sofia Roque Igreja é aluna 
da Escola Secundária José 
Régio e escreveu o conto “A 
minha aventura virtual”. Pe-
dro Gil Marques Monteiro 

é aluno do Agrupamento de 
Escolas D. Pedro IV de Min-
delo e escreveu “O Ministro”. 
Por último, Maria João Sam-
paio Silva, aluna da Escola 
Secundária José Régio, ven-
ceu com o conto “Palavras 
herdadas”.

No decorrer da sessão foi 
também lançado o livro de 
bolso “Prémio Joaquim Pa-
checo Neves” onde estão 
compilados os contos ven-
cedores do ano passado: “O 
meu diário, os meus segre-
dos, a minha vida” de Sofia 

Roque Igreja, “Memórias de 
um gato” de Santiago José 
Maia Ferreira e “O sol que 
nos separa” de Ana Rita Viso 
Gonçalves.

Numa festa de homena-
gem à língua portuguesa, foi 
recordada a forte ligação do 
escritor Joaquim Pacheco 
Neves, patrono do concurso, 
ao Círculo Católico de Vila 
do Conde. A animação esteve 
a cargo da baCCO Band, de 
elementos do grupo de teatro 
TACCO e da bailarina Marta 
Vidal.

ça, com a implementação de 
um Centro de Coinovação, o 
primeiro a funcionar no in-
terior de uma loja, para que 
os especialistas de produto 
possam estudar de que for-
ma a experiência do consu-
midor pode ser melhorada. 
O centro estará disponível a 
partir de 15 de novembro e 
os clientes poderão ser cha-
mados a testar novas formas 
de utilização de centenas de 
produtos.

Esta loja conta no exterior 
com 166 lugares de estacio-
namento e 2 lugares desti-
nados ao carregamento de 
veículos elétricos, ligados à 
rede MOBI.E, indo ao en-
contro do compromisso da 

empresa para com a mobili-
dade elétrica.

No âmbito da Política de 
Responsabilidade Social da 
empresa, este novo super-
mercado doará diariamente 
bens de primeira necessi-
dade  à Associação de Pro-
teção à Terceira Idade An-
tónio Ferreira Vila Cova. 
Esta instituição foi fundada 
nas Caxinas com o intuito 
de ajudar os pescadores re-
formados que se encontra-
vam com dificuldades eco-
nómicas e presta, hoje em 
dia, apoio à terceira idade, 
através do seu centro de dia 
e do serviço de apoio domi-
ciliário, contando também 
com uma creche, jardim de 

infância e ATL. 
Recorde-se que o Bloco 

Logístico da Mercadona 
está nesta altura a ser am-
pliado no Parque Indus-
trial de Laundos, na Póvoa 
de Varzim, num concelho 
onde no próximo ano vai 
abrir a loja que está já a ser 
construída nas antigas ins-
talações da fábrica Quintas 
& Quintas, em Barreiros. A 
empresa espanhola conta já 
com mais de 20 lojas aber-
tas em Portugal, sendo que 
pretende concluir o ano de 
2021 com mais três postos 
no país, estando a próxima 
abertura prevista para o dia 
11 de novembro em Fel-
gueiras. 

Pub
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DESCIDA DO PREÇO DA ÁGUA É POSSIBILIDADE
Está lançada a possibi-

lidade de ocorrer uma di-
minuição do preço da fac-
tura da água que é cobrada 
mensalmente aos muníci-
pes. Essa redução foi o foco 
da reunião, a primeira, do 
presidente Vítor Costa e 
seus pares na vereação, 
com a concessionária do 
rede pública. Do ponto de 
vista formal e conforme se 
lê numa informação au-
tárquica, o encontro nos 
Paços do Concelho serviu 
para a ”apresentação de 
cumprimentos por parte 
da Indaqua”, um ato sim-
bólico” que decorreu em 
ambiente de cordialidade e 
tanto a Câmara Municipal 
como os administradores 
e responsáveis da Indaqua 
manifestaram “a firme e 
inequívoca intenção de, 
desde já, encetar uma pré-
via e detalhada avaliação 
do estado atual da conces-
são, visando o processo 
conducente a uma efetiva 
redução da fatura da água 
no concelho”. Recorde-se 
que, já depois de eleito, Ví-
tor Costa voltou a avisar: 
ou há acordo e baixa de 
preços ou a concessão está 
condenada. Resta dizer 

que, na sequência da aber-
tura do diálogo negocial, vai 
ser estabelecido um calen-
dário de trabalho entre as 
equipas técnicas da Câmara 
Municipal de Vila do Conde 
e da concessionária.

DISTRIBUÍDAS AS 
TAREFAS NA 
CÂMARA MUNICIPAL

Realizou-se no passado 
dia 21 a primeira reunião do 
Executivo Municipal elei-
to para o quadriénio 2021-
2025, na qual Vítor Costa 
propôs a fixação de quatro 
vereadores em regime de 
permanência. O presidente 
assumiu as pastas dos Re-
cursos Humanos, Finan-

VILA DO CONDE

Economia Social, Higiene e 
Limpeza Urbana, Adminis-
tração Geral, Polícia Muni-
cipal e Agricultura e Pescas.

À Vice-Presidente, Sara 
Lobão, foram atribuídas as 
funções do Planeamento 
Urbanístico, Gestão Urba-
nística, Inteligência Urbana, 
Fundos Comunitários, Mo-
dernização Administrativa, 
Mobilidade Urbana e Trans-
portes, Trânsito Urbano e 
Fiscalização Municipal. 

Já ao vereador, Mário Reis, 
foram delegados os setores 
da Saúde, Relações Interna-
cionais, Ambiente e Transi-
ção Climática, Desporto e 
Tempos Livres, Bem-Estar 
Animal e Defesa do Consu-

midor. 
A áreas da Educação, 

Habitação Social, Coesão 
e Ação Social, Cidadania e 
Igualdade e Transição Di-
gital ficaram sob a respon-
sabilidade da vereadora 
Carla Peixoto. 

Finalmente, Paulo Vas-
ques recebe os departa-
mentos da Cultura, Tu-
rismo, Comunicação e 
Relações Públicas Juventu-
de e Espaço do Cidadão. 

A Câmara Municipal 
terá mensalmente duas 
reuniões ordinárias, na pri-
meira e na terceira quintas-
-feiras de cada mês, pelas 
17h, sendo a primeira pú-
blica.

ças, Habitação, Freguesias, 
Associativismo, Projetos e 
Obras Públicas, Águas e Sa-
neamento, Desenvolvimen-
to Económico e Empreen-
dedorismo, Proteção Civil, 

Pub



16 | 4 NOVEMBRO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

SAÚDE

SABIA QUE PODE PEDIR AJUDA 
PARA DEIXAR DE FUMAR?

O tabaco é uma droga 
com uma alta capacidade 
aditiva e deixar de fumar 
não é fácil. Para isso pode 
contar com o seu Médi-
co de Família e Centro de 
Saúde, para abandonar esse 
hábito.

SABE QUAIS SÃO 
AS CONSEQUÊNCIAS 
PARA A SAÚDE 
AO FUMAR?

O fumo do tabaco con-
tém mais de 4.000 substân-
cias químicas com efeitos 
tóxicos, irritantes e cance-
rígenos. Para quem fuma 
as principais consequên-
cias são:

- 80-90% dos cancros 
do pulmão e 25% de todos 
os casos de cancro (lábio, 
boca, língua, faringe, bexi-
ga, rim, colo do útero, esó-
fago, estômago e pâncreas).

- Doenças do aparelho 
respiratório, como, Doen-
ça Pulmonar Obstrutiva 
Crónica (75-80%), enfise-
ma e asma.

- Irritação ocular e das 
vias aéreas.

- Doenças cardiovascula-
res como doença isquémi-
ca cardíaca (25%).

- Na mulher, há risco 
acrescido de menor fertili-
dade, menopausa precoce 
e osteoporose e durante a 
gravidez há risco acrescido 
de aborto espontâneo, gra-
videz ectópica, prematu-
ridade, baixo peso ao nas-
cer mortalidade perinatal 
(morte no berço).

Para quem não fuma:
- Os filhos de pais fuma-

dores têm maior incidência 
de infeções respiratórias 
agudas e crónicas, asma e 
otites.

- Indivíduos expostos 
ao fumo involuntário têm 
maior risco de contrair 
cancro do pulmão, doenças 
cardiovasculares e respira-
tórias.

Mas deixar de fumar traz 
benefícios imediatos e a 
médio/longo prazo?

Claro! Traz benefícios 

imediatos e a médio/longo 
prazo!

- 20 minutos depois do 
último cigarro: descida da 
pressão arterial.

- 8h depois; normalização 
do monóxido de carbono.

- 24 horas depois; diminui 
o risco de enfarte.

- 48 horas depois: melhora 
o paladar e o olfato.

- 72 horas depois: melhora 
a capacidade pulmonar.

- 2 semanas a 3 meses: me-
lhora função circulatória e 
respiratória.

- 1 a 9 meses depois: dimi-
nui a tosse, cansaço, aumen-
ta a sensação de bem-estar, 
melhora a capacidade de 
limpeza do pulmão, dimi-
nuem as infeções.

- 1 ano depois: diminuição 
50% do risco de doença co-
ronária.

- 5 anos depois; diminui-
ção 50% do risco de AVC.

- 10 anos depois: diminui-
ção do risco de cancro do 
pulmão e outras neoplasias, 
risco de doença coronária 
igual ao de não fumador.

SABIA QUE HÁ 
15 PASSOS PARA 
DEIXAR DE FUMAR?

1. A motivação é o primei-
ro passo. Faça uma lista dos 
motivos que, para si, justifi-
cam a sua decisão de deixar 
de fumar.

2. Conheça melhor os seus 
hábitos tabágicos, isto é, em 
que momento do dia fuma 
mais e quais os cigarros que 
lhe dão mais prazer e que te-
ria mais dificuldade em não 
fumar.

3. Fixe uma data para dei-
xar de fumar, será o chama-
do “Dia D’’.

4. Anuncie aos seus ami-
gos e no local de trabalho 
que a partir dessa data não 
vai voltar a fumar.

5. Nas semanas anteriores 
ao dia escolhido para deixar 
de fumar, prepare-se para a 
mudança: reler lista de moti-
vos, tentar atrasar o 1° cigar-
ro da manhã, aumentar os 
intervalos entre os cigarros, 
evitar situações onde sente 
uma forte necessidade.

6. No dia por si escolhido 

para deixar de fumar… pare 
simplesmente de fumar!

7. A partir desse dia retire 
de perto de si todos os obje-
tos relacionados com o hábi-
to de fumar.

8. Nos momentos em que 
sentir uma forte vontade de 
fumar, respire profunda-
mente. Aprenda a relaxar-se 
sem cigarros controlando 
a respiração. Essa vontade 
dura apenas alguns minutos.

9. Não pense que nunca 
mais vai voltar a fumar. Pen-
se no dia de hoje e nas vanta-
gens de não fumar.

10. Aumente o seu nível de 
atividade física diária.

11. Faça uma alimentação 
saudável.

12. Elimine ou reduza a 
ingestão de café e de bebidas 

alcoólicas.
13. Evite estar na proximi-

dade de fumadores.
14. Tenha cuidado com os 

momentos “perigosos” aque-
les em que habitualmente 
fumava sempre um cigarro. 
Distraia-se com outras ati-
vidades ou mude alguns dos 
seus hábitos.

15. Guarde diariamente, 
num local visível, o dinheiro 
que teria gastado em tabaco. 
Gaste-o em algo que lhe dê 
prazer.

E SE RECAIR?

No caso de recair, lembre-
-se que a recaída faz parte de 
qualquer processo de mu-
dança. A solução?... Voltar a 
tentar.

ENTÃO COMO 
FAZER PARA 
DEIXAR DE FUMAR?

É importante ter em con-
ta os 15 passos, mas se sen-
te que não consegue deixar 
de fumar sozinho, peça 
ajuda ao seu Médico de Fa-
mília. Já há medicamentos 
que podem duplicar as suas 
hipóteses de sucesso. No 
seu Centro de Saúde está 
ao seu dispor a consulta 
de cessação tabágica, que é 
realizada por profissionais 
de saúde com formação es-
pecífica nesta área. O aces-
so à consulta é gratuito!

ULS Nordeste
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FUTEBOL

A IMPORTÂNCIA DOS 
EQUILÍBRIOS NOS 
SISTEMAS TÁTICOS

RUI RODRIGUES

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
Numa ronda que teve resultados inesperados, Paulo Amorim aproveitou o único acerto para subir ao grupo dos segundos classificados.

ANDREA 
SILVA

6 PONTOS

PAULO 
AREAL 

3 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

6 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

10 PONTOS

PAULO 
MORIM 

10 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

8 PONTOS

PEDRO 
GOMES

8 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

10 PONTOS

RUI 
MAIA 

11 PONTOS

Porto B 1
Varzim 1

Trofense 1
Rio Ave 2

JOSÉ 
RICARDO
4 PONTOS

VARZIM 

Heliardo 122
Tavinho 113
Murilo 112
Cássio 112
João Reis 110
André Micael 100
Luís Silva 98
André Leão 91
Zé Tiago 90
Nuno Valente 88
Luís Pinheiro 77
Rafael Assis 72
Agdon 60
Tiago Pereira 54
George Ofosu 51
Ricardo 44
Lessinho 40
Raí 28
Luís Pedro 26
Cerveira 24
Zé Ferreira 6
Bruno Tavares 2

RIO AVE 

Gabrielzinho 131
Hugo Gomes 117
Aderllan Santos 114
Jonathan 112
Joca 111
Pedro Mendes 109
Costinha 105
Guga 103
Zé Manuel 102
Aziz 82
Ukra 74
Pedro Amaral 70
Vítor Gomes 54
Zimbabwe 50
Rúben Gonçalves 44
Ângelo Meneses 40
Sylla 40
Sávio 38
Fábio Ronaldo 32
Ronan 11
Leandro 2

TROFÉU ONDA VIVA
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. 

No futebol os equilíbrios 
dinâmicos são cada vez mais 
importantes e decisivos nos 
resultados dos jogos, nem 
sempre quem ataca mais e 
cria mais situações de fina-
lização vence as partidas. 
Defender bem, potenciar 
bons comportamentos posi-
cionais sem bola e com bola 
criar espaços de contra-ata-
que para sair ligando os seto-
res com bola e desenvolven-
do ataques rápidos, fazendo 
golos é também uma estraté-
gia que resulta na obtenção 
de bons resultados para um 
coletivo. A imprevisibilidade 
do jogo pode ser contraria-
da através da organização 
de um sistema coletivo que 
defina comportamentos po-
sicionais previsíveis e impre-
visíveis quando a equipa tem 
ou não a posse de bola de 
forma a potenciar as carac-
terísticas dos jogadores in-
teragindo e articulando nos 
princípios e ideias de jogo 

Pub

Porto B 0
Varzim 1

Trofense 1
Rio Ave 1

Porto B
Varzim

Trofense 
Rio Ave

Porto B 2
Varzim 1

Trofense 0
Rio Ave 0

Porto B 3
Varzim 1

Trofense  1
Rio Ave 2

Porto B 2
Varzim 1

Trofense 1
Rio Ave 3

Porto B 2
Varzim 1

Trofense 0
Rio Ave 1

Porto B 1
Varzim 0

Trofense 0
Rio Ave 1

Porto B 1
Varzim 1

Trofense 2
Rio Ave 1

Porto B 0
Varzim 1

Trofense 0
Rio Ave 1

do treinador. 
As derrotas do Varzim e 

Rio Ave no passado fim de 
semana perante Vilafran-
quense e Ac. Viseu são de-
monstrativas que a cultura 
de risco e controle do jogo 
com bola e criação de situa-
ções de finalização pode ser 
contrariada através de um 
bloco com linhas juntas que 
encurte os espaços interio-
res, tenha capacidade para 
alargar o campo, criar espa-
ços ofensivos e ser eficaz na 
finalização. A forma como 
um coletivo recupera, quan-
do recupera e onde recupera 
a posse de bola para mim 
ganha cada vez mais impor-
tância no futebol, potenciar 
bons comportamentos posi-
cionais defensivos sem bola 
favorece a criação de equi-
líbrios, compensações e co-
berturas defensivas, penso 
que muitas vezes defender 
bem é um passo decisivo 
para atacar melhor. 
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FUTEBOL

“A maré vai cheia, mas o 
barco não anda”... uma ex-
pressão que teima em conti-
nuar a marcar o rendimento 
dos comandados de António 
Barbosa. O atual ciclo nega-
tivo de 4 derrotas consecuti-
vas na II Liga fez soar o alar-
me nas hostes alvinegras. Do 
“para o próximo jogo tudo 
vai mudar”, vive-se agora 
a frustração do falhanço, 
apesar do técnico alvinegro 
manter a confiança em dias 
melhores. 

Depois das derrotas com o 
Viseu (1x0) e na receção ao 
Benfica B (0x2), era impres-
cindível vencer um Vilafran-
quense que visitou a Póvoa 
com os mesmos 6 pontos do 
Varzim numa tarde-noite de 
temporal, que acabou por 
ser mais um fator a compli-
car os varzinistas. Nas ban-
cadas descobertas, apesar da 
intempérie, os adeptos mar-
caram presença, tanto os da 
Póvoa como os de Vila Fran-
ca de Xira. 

Em 30m, aconteceu um 
déjà-vu de outros jogos. 
Um Varzim personalizado 
e intenso, criando ocasiões 
para marcar, mas a falhar 
nos seus intentos. Mérito do 
guarda-redes Adriano Fac-
chini ou demérito do golea-
dor Heliardo? A crueza do 
destino acabou por ditar leis, 
já que por volta dos 35m, 
o Vilafranquense ganhou 

vantagem com o experien-
te avançado Néné a marcar. 
Apesar de ainda faltar muito 
tempo, o mau augúrio con-
firmou-se. Faltou imagina-
ção, faltou relvado, faltou 
um pouco de tudo para con-
trariar um adversário que se 
sentiu literalmente “como 
peixe na água”, explorando 
a ansiedade dos alvinegros, 
que praticamente pontapea-
vam a bola para a área con-
trária, sem critério. Sempre 
no desespero, e já com algu-
mas alterações efetuadas, o 
Varzim acabou mesmo por 
sofrer a “machadada” final 
num contra-ataque finaliza-
do por Idrissa Dioh.

Em 10 jornada realizadas, 
o Varzim tem apenas 6 pon-
tos conquistados e está no 
penúltimo lugar, tendo de 
defrontar o FCPorto B na 
próxima jornada (domingo 
às 15h30). 

O QUE DISSE 
O TREINADOR 
ANTÓNIO BARBOSA

“As pessoas têm motivos 
para estar tristes e desiludi-
das, porque é esse também o 
nosso sentimento. Mais uma 
vez tivemos oportunidades 
para ganhar vantagem e não 
conseguimos. O adversário 
marcou e soube jogar com 
a vantagem o resto do jogo. 
Os jogadores lutaram, tenta-
ram de todas as formas num 
campo que estava difícil jo-
gar bom futebol, mas volta-
mos a não conseguir inverter 

LOBOS DO MAR NAVEGAM EM MAR ENCRESPADO

O Rio Ave caiu para o 
quarto lugar da II Liga após 
perder na receção ao Vi-
seu por 2x1. Uma derrota 
que penalizou a ineficácia 
vilacondense, reconheceu 
o treinador Luís Freire, 
que apontou também a má 
decisão da arbitragem no 
lance do penalti que ditou 
o desaire. No final, o téc-
nico desvalorizou também 
a saída da zona de subida 
e prometeu uma reação já 
nos próximos jogos. Luís 
Freire fez ainda questão de 
lembrar que só o trabalho e 

o rumo aos acontecimentos. 
Apesar destas adversidades, 
acredito que temos equipa 
para dar a volta por cima. As 
pessoas têm que ter memó-
ria e lembrarem-se do que 
aconteceu na última época. 
Hoje, apesar de tudo, temos 
melhores soluções e será 
uma questão de tempo para 
estarmos num lugar condi-
zente com o nosso valor”.

EQUIPA B VENCE 
E FORMAÇÃO 
FEMININA GOLEADA

Duas equipas seniores do 
Varzim registaram resulta-
dos distintos no último fim 
de semana. A formação fe-
minina foi goleada na rece-
ção ao Famalicão em partida 
da quinta jornada do escalão 
principal. As forasteiras não 
deram hipóteses às poveiras 
e marcaram cinco golos sem 
resposta na partida realiza-
da em Aguçadoura. As var-
zinistas estão no sexto lugar 
da zona norte com 4 pon-
tos somados e na próxima 
jornada visitam o Sporting 
de Braga. Mais sorte teve a 
formação B que recebeu e 
venceu o Folgosa da Maia 
por 2x0. Diogo Araújo e 
Gustavo Aguiar marcaram 
os golos do triunfo no en-
contro realizado no Estádio 
Municipal. Os alvinegros 
passaram a somar 11 pontos 
na série 2 da Divisão de Eli-
te da AF Porto e na próxima 
jornada visitam o Candal. 

TOMADA DE POSSE 
DO CONSELHO 
VARZINISTA

Já ocorreu a tomada de 

posse do Conselho Varzinis-
ta que foi eleito há cerca de 
dois anos, mas só agora reu-
niu pela primeira vez depois 
da paragem forçada devido 
à pandemia. Fazem parte 
órgão consultivo os ex-pre-
sidentes do Varzim, contudo 
nenhum marcou presença 
na sessão realizada na pas-
sada semana. As exceções 
foram mesmo Edgar Pinho, 
atual líder do clube e Mou-
ra Gonçalves, presidente da 
Assembleia Geral. Quem 
não faltou à chamada foram 
os 10 sócios propostos para 
este conselho: Aires Pereira, 
Macedo Vieira, Manuel Mi-
lhazes, Jacinto Ribeiro, Car-
los Costa, Lurdes Fangueiro, 
Edgar Torrão, Luís Graça, 
João Gomes e Jorge Caimo-
to, que foi eleito presidente 
do Conselho Varzinista e 
agradeceu a confiança para 
assumir o cargo. Carlos 
Costa e Edgar Torrão foram 
escolhidos para secretários 
deste orgão consultivo da 
direção. 

Entre os temas em discus-
são nesta primeira reunião 
estiveram a transformação 
das instalações e o mode-
lo desportivo a seguir no 
futuro, sendo para tal cria-
do brevemente um grupo 
de trabalho para discutir a 
questão da criação de uma 
SAD e as profundas obras 
de requalificação do estádio. 

LUÍS FREIRE LEMBRA QUE ORÇAMENTOS NÃO GARANTEM SUBIDAS
a união entre todos levará ao 
sucesso no final da época e 
defendeu que os orçamentos 
não garantem subidas. No 
próximo sábado os rioavis-
tas deslocam-se à Trofa.

JOSÉ GOMES SORRI NO 
REGRESSO A CASA E NO
 DUELO COM IRMÃO

Foi curiosamente um téc-
nico vilacondense que orien-
tou o Viseu no triunfo obti-
do no terreno do Rio Ave. 
José Gomes, um histórico 
dos rioavistas, não escondeu 

as origens no regresso à casa 
onde se formou e já viveu 
tantas alegrias. O antigo jo-
gador deu os parabéns aos 
seus pupilos e considerou a 
vitória justa, mas também 
não deixou manifestar con-
fiança na subida do clube 
que desta feita foi adversário. 
Refira-se que José Gomes, 
que não escondeu a ambição 
de chegar longe na carrei-
ra de técnico, levou ainda a 
melhor no duelo particular 
com o irmão mais novo, o 
médio Vítor, que foi capitão 
de equipa. 
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Nascido em 1989 em Sa-
tão, Viseu, Tengarrinha deu 
os primeiros passos no Odi-
velas, mas rapidamente se 
mudou para a formação do 
Benfi ca onde esteve cerca 
de 5 anos, partilhando bal-
neário com jogadores como 
David Simão, Miguel Victor, 
Miguel Rosa e Ruben Lima. 
Em 2005, no segundo ano 
de juvenil, mudou-se para 
o Porto, clube que lhe per-
mitiu, três anos mais tarde, 
estrear-se como sénior na 
primeira liga, tornando-se 
campeão nacional.

Seguem-se sucessivos 
empréstimos ao Estrela da 
Amadora, Olhanense, San-
ta Clara e Setúbal, por onde 
fi cou em defi nitivo em 2012. 
Depois de 5 anos de expe-
riência como profi ssional 
entre a primeira e segunda 
liga, Tengarrinha abraçou 
o primeiro projeto fora de 
portas ao assinar pelo CSKA 
Sofi a, na Bulgária. 

Nessa mesma época, no 
mercado de inverno, regres-
sa a Portugal para represen-
tar o Freamunde, numa luta 
pela manutenção na II liga, 
infelizmente não alcançada.

Ainda assim, a qualidade e 
o papel de Tengarrinha eram 
de outro nível e valeu-lhe 
um contrato com o Chaves 
que na altura já apostava na 
subida de divisão. Eis que 
em 2014 surge a oportuni-
dade de regressar à primeira 
liga pelas portas do Boavista, 

Numa noite marcada pela 
intempérie, e com um rel-
vado pesado, devido à chu-
va intensa, o Varzim voltou 
a escorregar frente ao Vila-
franquense por 2–0 numa 
partida da 10.ª jornada da 
Liga SABSEG.

As duas equipas quiseram 
inverter a posição instável 
na tabela, mas foi o Vila-
franquense quem levou a 
melhor. Do lado dos alvine-
gros não houve efi cácia, já 
do lado contrário foi deter-
minante para a vitória. 

BERNARDO TENGARRINHA
VARZIM: MAIS UM DESAIRE...

“DESCIDA DE DIVISÃO COM 
IMPACTOS NAS CONTAS” 

O Rio Ave Futebol Clube 
apresentou o seu relatório 
de contas e o futebol profi s-
sional deu um prejuízo de 
1,619 milhões de euros, po-
rém o clube continuou com 
um saldo positivo de 24 mil 
euros. Todo este relatório 
foi o resultado de inúme-
ros fatores ao longo destes 
últimos meses da Caravela, 
uma pandemia que assolou 
o futebol e a economia no 
geral, uma não qualifi cação 
para a Liga Europa e o mais 
marcante, uma descida de 
divisão. De notar que se co-
locarmos todos estes aspe-
tos em perspetiva, um saldo 
de 24 mil euros positivo até 
nem foi mau de todo - con-
vém frisar que os negócios 
de Mané, Gelson Dala e 

Chegou à Póvoa oriundo do seu Brasil natal no inverno de 1973. Criou uma ligação especial 
ao Varzim e à cidade que o abraçou como um dos seus. Jarbas foi um ala talentoso. De voca-
ção atacante e inteligente taticamente, pisava terrenos interiores municiando com precisão e 
requinte o jogo ofensivo varzinista.

Burilado por António Teixeira, que o soube potenciar, encantou a massa associativa. Com 
a camisola alvinegra, Jarbas foi campeão nacional da II Divisão em 1975/1976. Uma equipa 
categórica que não se intimidou no regresso ao convívio dos grandes obtendo uns honrosos 
7.º e 5.º lugares entre 1976 e 1979. Uma equipa de bravos com sangue na guelra que personi-
fi cavam o grito vivido e sentido de “Ala Arriba”.

Jarbas prosseguiu a sua carreira por outros palcos. Voltaria, contudo, ao Varzim em 
1982/1983, fazendo uma ponte entre diferentes tempos mas sempre incentivando os poveiros 
a sonharem. Fez história e fi cou na história.

JARBAS

Borevkovic não estão refl e-
tidos nestas contas uma vez 
que foram transações feitas 
à posteriori deste exercício 
fi nanceiro. Para ajudar neste 
balanço jogadores como Ta-
remi e Nuno Santos foram 
determinantes para colocar 
a balança pendente para o 

lado verde da força e para 
contrariar o facto dos re-
sultados desportivos não 
caminharem de mãos dadas 
com o esforço fi nanceiro 
feito nestas últimas déca-
das. Se pensarmos que o 
clube está prestes a concluir 
as obras na sua academia, 
tem o projeto para arran-
car o quanto antes com a 
construção da nova banca-
da e fez uma total remode-
lação na sua sede, tudo isto 
quando dentro das quatro 
linhas as redes balançavam 
a favor da equipa adversá-
ria, podemos dizer que esta 
tripulação tem andado em 
águas turbulentas, porém 
têm-se aguentado fi rme e 
com o projeto sempre no 
seu rumo.

recém-promovido através do 
famoso caso Mateus.

Tengarrinha tornou-se 
preponderante nas escolhas 
de Petit e fez seguramente a 
melhor época da sua carrei-
ra. Já corria o terceiro ano de 
Boavista, na primeira liga, e o 
pior aconteceu. Tengarrinha 
descobre que é vítima de um 
linfoma Hodgkin e anuncia 
uma pausa na carreira. 

Foi treinador adjunto da 
equipa de sub-23 do Setúbal 
por duas épocas, mas a sua 
pausa infelizmente não che-
gou a ser retomada, uma vez 
que Bernardo Tengarrinha 
acabou por perder esta luta e 
faleceu em outubro de 2021.

Foram inúmeras as home-
nagens no futebol português, 
todos os clubes e jogadores 
demonstraram as suas con-
dolências e Carraça até jogou 
com o nome de Tengarrinha 
nas costas, na vitória do Be-
lenenses Sad sobre o Santa 
Clara.

Tengarrinha deixou-nos 
como um ser humano incrí-
vel e todas estas homenagens 
são uma grande prova disso. 

Queremos deixar as nos-
sas maiores condolências a 
todos os seus familiares e 
amigos. 

Até sempre, Tengarrinha! 

Com este resultado, o Vi-
lafranquense, que não ven-
cia há três jogos, subiu ao 
15.º posto, agora com nove 
pontos, enquanto o Varzim, 
que somou a quarta derrota 
consecutiva, desce para o 
17.º lugar, com apenas seis 
pontos.

A vida do Varzim não 
está fácil, mas tudo pode 
mudar já no próximo do-
mingo, onde a equipa po-
veira vai ao Olival, em Gaia, 
para defrontar o FC Porto B 
às 15h30.

... o nome verdadeiro de 
Nuno não contém Gomes e 
o apelido surgiu como ins-
piração referente ao avan-
çado Fernando Gomes!

SABIAS QUE ...



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 4 NOVEMBRO 2021 | 21

MODALIDADES

 PÓVOA FUTSAL PERDE DERBI COM RIO AVE
O jogo que opôs poveiros 

e vilacondenses teve honras 
da presença de Edgar Pi-
nho, acompanhado por ou-
tros elementos da direção 
alvinegra. Paulo Calhão, 
dirigente do Rio Ave, e com 
antigas ligações ao Póvoa 
Futsal, que desempenhou 
funções aquando da pre-
sença dos poveiros na 1ª 
divisão nacional, também 
marcou presença. Na ban-
cada, mais adeptos do que 
o costume, com a presença 
da claque alvinegra que não 
esteve bem ao acender uma 
tocha, prontamente apa-
gada pelos seguranças. O 
espetáculo era na quadra, 
mas devido ao momento 
de ambas as equipas, o fu-
tsal acabou por ser “pobre-
zinho”. O Rio Ave marcou 
primeiro, mas os poveiros 
deram a volta sob a batuta 

de Joel Queirós. O empate 
surgiu de um livre cobrado 
pelo experiente pivô e pou-
co depois Bernardo Mari-
nho colocou os poveiros em 
vantagem. Na segunda me-
tade, Tiago Monteiro bisou 
para os rioavistas e quando 
o Póvoa apostava no guar-
da redes avançado, Gonçalo 
Santos matou o jogo, conse-
guindo o golo vitorioso. Um 
resultado explicado no final 
por ambos os treinadores.

Toni Maravalhas (Póvoa 
Futsal): “Para termos ainda 
algumas aspirações de che-
gar à fase de subida, tínha-
mos que arriscar e não fo-
mos felizes. Perdemos a bola 
num erro não forçado e ago-
ra só temos que nos fixar na 
fase de manutenção. Quero 
dar os parabéns ao públi-
co, que faz sempre falta nos 
pavilhões para dar ânimo a 

estes rapazes que merecem”.
Nelo Vaz ( Rio Ave):  “ A 

classificação não espelha 
o valor destas equipas e o 

jogo acabou por provar isso 
mesmo. Sabia que o Póvoa 
tem grandes jogadores como 
o Joel, mas e acabamos por 

ser mais eficazes. Só desejo 
o melhor ao Póvoa, já que 
esta é a minha casa e fiquei 
muito feliz por regressar”.

EQUIPAS LOCAIS VITORIOSAS NA TAÇA DOS CAMPEÕES
As equipas poveiras ti-

veram uma prestação vi-
toriosa na Taça dos Cam-
peões organizada pela 
Federação de Futebol Po-
pular no Norte. O Navais 
venceu em casa o Calvos, 
equipa de Guimarães, por 
5-2, o mesmo resultado 
que o Estela conseguiu em 
Valongo, na casa do Ribei-
ra. Já o Amorim goleou o 
Fame, também do municí-
pio valonguense, por 16-1. 
O Aguçadoura não jogou 
uma vez que o Boelhe, que 

era o adversário, optou por 
desistir da competição. 

Duas equipas de Vila do 
Conde também triunfaram: 
o Árvore, com vários joga-
dores poveiros em campo 
(na foto), venceu em casa 
o Sequeirô, de Santo Tirso, 
por 8-0, e o Tougues derro-
tou o Tarrio, igualmente do 
concelho tirsense, por 2-0, 
mas o Macieira perdeu por 
4-3 no reduto do Polvoreira, 
de Guimarães. A próxima 
ronda está agendada para o 
próximo dia 13.

Pub
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 PÓVOA ANDEBOL CEDE QUINTETO ÀS SELEÇÕES
Uma mão cheia de sele-

cionados. Esse é o número 
de atletas que o Póvoa An-
debol cedeu às seleções de 
Portugal, a Cabo Verde e à 
Roménia. 

Vasco Teixeira já está em 
Setúbal num estágio da se-
leção sub-18, que irá par-
ticipar no Torneio Scandi-
bérico, em Espanha, de 3 a 
7 de Novembro. 

Para a seleção sub-20, 
Tiago Teixeira voltou a 
merecer a confi ança do se-
lecionador Carlos Martin-
go, num estágio na Maia, 
visando o Europeu EHF, 
a realizar em Portugal em 
2022. 

O romeno Rares Fodo-
rean foi chamado à sua 
seleção, considerando “um 

Furtado completam a lista 
de convocados para as res-
petivas seleções nacionais, 
um facto que para os res-
ponsáveis do clube poveiro 
“é um orgulho para o clube e 

sonho realizado. Agradeço 
ao Póvoa Andebol ter apos-
tado em mim e me ter per-
mitido evoluir nestes 2 anos”. 

Os cabo-verdianos Raf-
felino Andrade e Admilson 

IURI NO TOPO MUNDIAL DO MMA
O poveiro Iuri Rodrigues, 

de 21 anos, sagrou-se Cam-
peão Mundial de MMA, na 
categoria de menos 65 qui-
los, numa competição que 
decorreu no Egito, entre 18 
e 24 de outubro. Este é um 
resultado surpreendente 
tendo em conta que o atleta 
apenas começou a praticar a 
modalidade de artes marciais 
mistas há cerca de dois anos, 
sendo que nesta competição 
alcançou, ainda, o terceiro 
lugar na modalidade de full 
contact. O lutador da Póvoa 
de Varzim viveu “emoções 
fortes” ao ouvir o hino por-
tuguês, garantindo que sen-
tiu igualmente “um orgulho 
tremendo por ser um repre-
sentante da Póvoa”. “Digo a 

para a Póvoa de Varzim.”
 
JOGO ADIADO

O jogo que a equipa po-
veira iria realizar em Setúbal 
no passado acabou por não 
acontecer devido ao mau 
tempo, que provocou estra-
gos no piso do pavilhão sadi-
no. Toda uma logística e so-
bretudo os custos da mesma 
colocados em causa com este 
adiamento inesperado, mas 
por acordo das duas partes o 
jogo realizar-se-á no próxi-
mo ano, a 5 de Fevereiro.

EQUIPA B BRILHA 

Num fi m de semana de 
jornada dupla, a equipa B 
venceu os 2 jogos realizados. 

Em Sandim, os poveiros 
venceram o Modicus por 
29x31 num jogo muito dis-
putado. Dois dias depois, 
aproveitando o feriado, a 
equipa liderada por Pedro 
Santos voltou a jogar, des-
ta feita, recebendo o S.Paio 
de Oleiros, um adversário 
que aposta no regresso à 1ª 
divisão. O embate come-
çou favorável aos visitan-
tes, mas já no 2º tempo o 
domínio exibicional e no 
marcador pertenceu aos 
jovens poveiros, que triun-
faram num justo 31x28. 
Não fora a inefi cácia nos 
livres de 7m (6 falhados) 
e a vantagem seria ainda 
maior. Com esta vitória, a 
equipa subiu ao 4º lugar da 
zona 1 do segundo escalão.

todos que sou poveiro e, na 
brincadeira com os colegas 
que estiveram na prova, dis-
se-lhes várias vezes que não 
entendia por que razão o 
campeonato não se realizava 
na Póvoa de Varzim”, disse 
Iuri Rodrigues, revelando 
que os atletas sentiram na 
pele “vários problemas lo-
gísticos” pela defi ciente or-
ganização, assim como pelas 
“incríveis arbitragens” que 
benefi ciaram os atletas da 
casa. Mas a força de vonta-
de do português falou mais 
alto e, depois de eliminar um 
egípcio nas meias-fi nais, aca-
bou por conquistar o título 
sem ter que lutar a fi nal por 
desistência do opositor, ou-
tro atleta português que trei-

na habitualmente com Iuri 
Rodrigues.

Este resultado alcança-
do no plano internacional é 
“altamente motivador” para 
que o poveiro lute “com to-
das as forças” para atingir o 
seu “grande sonho” que pas-
sa por se tornar profi ssional 
de MMA e competir futura-
mente no ‘Ultimate Fighting 
Championship’ (UFC), o 
mais alto patamar desta ver-
tente de luta que tem a base 
nos EUA. Iuri Rodrigues já 
treina “como um profi ssio-
nal” e tem cuidados “muito 
rigorosos” com a alimenta-
ção, sendo frequente a pesa-
gem do que come e o contro-
lo diário do peso, o que exige 
“muitos sacrifícios” diaria-

mente. “Inspirado” no pai, 
Jorge Rodrigues, um antigo 
campeão de culturismo e a 
sua “grande referência”, e ten-
do na família outro exemplo 
de sucesso no desporto, o seu 
tio José Ricardo Rodrigues, 
treinador de basquetebol do 

CD Póvoa, Iuri Rodrigues 
vai tentar a sorte com a pro-
fi ssionalização no MMA. 
No entanto, caso não atinja 
o patamar que deseja, tem o 
futuro suportado pelo curso 
de Educação Física que con-
cluiu no ISMAI.
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Por esta altura, os holofo-
tes da fama incidem sobre 
a equipa sénior masculina 
de basquetebol do Despor-
tivo da Póvoa. Os últimos 
três jogos foram autênticos 
hinos de superação, com a 
equipa poveira a ter na sua 
ficha de jogo 8 atletas for-
mados no clube. Contra o 
campeão Sporting , o resul-
tado esteve em aberto até 
aos segundos finais, com a 
vitória a pender para os lis-
boetas por 68x71. No jogo 
seguinte, foi a vez de rece-
ber o FC Porto com mais 
uma demonstração épica 
da qualidade dos basque-
tebolistas poveiros, apesar 
da derrota por 60x67. Com 
uma moldura humana fan-
tástica, ambos os jogos me-
receram elogios dos técni-
cos adversários, bem como 
o nível de organização dos 
responsáveis poveiros. 

BASQUETEBOL POVEIRO BRILHA NA LIGA
Perderam-se os jogos, mas 
ganhou-se uma equipa que 
se fortaleceu, de tal forma, 
que na derradeira partida, 
no passado domingo, fez-se 
história. A primeira vitória 
do basquetebol masculino 
poveiro na Liga Profissio-
nal aconteceu em Coimbra, 
onde os estudantes foram 
alunos do “professor”. José 
Ricardo Neves cresceu no 
CDP e daqui partiu para 
outros voos, que o levaram 
(entre outros ) até ao Ben-
fica. Regressou em boa hora 
e hoje é o timoneiro de um 
barco com um ADN de vá-
rias gerações. O CDP é uma 
marca de referência a nível 
nacional, pela qualidade da 
sua Formação e sobretudo 
pela aposta dos jovens nos 
escalões seniores. Contra 
a Académica, os poveiros 
conseguiram manter e até 
melhorar a qualidade do 

VOLEIBOL FEMININO GANHA PRATICANTES
A secção de voleibol do 

Desportivo da Póvoa tem 
vindo a colher os frutos de 
um trabalho de captações 
desenvolvido em ambiente 
escolar e não só. O núme-
ro de praticantes femininas 
tem aumentado e a maior 
qualidade das equipas é 
uma realidade. Do mini-
-vólei às equipas de com-
petição, Guilherme Mon-
teiro tem a cargo a equipa 
de Infantis (com mais de 20 
atletas ), a professora Sofia 
Gomes lidera a equipa de 
Iniciadas, com Sofia Shol-
berl e Matilde Pires a serem 
chamadas à seleção na-
cional sub-17 e Alexandra 
(jogadora sénior) a liderar 
a equipa de Juvenis. Um 
caminho que continua com 
outras equipas até chegar 
ao escalão sénior, que este 

ano irá disputar a 3ª divisão 
com os olhos postos na subi-
da. Em masculinos, a secção 
está a fazer um trabalho de 
base com o mini-vólei, tendo 
apenas o escalão de Infantis 
a competir. A equipa de Ca-
detes, que se sagrou campeã 
nacional na última época, 
foi desmantelada porque os 
atletas rumaram ao vizinho 

seu jogo, tornando-o mais 
eficaz ofensivamente, con-
seguindo um triunfo por 
62x73. Um primeiro passo 
para continuar uma viagem 
que, como diz o treinador, 
“será de muitos riscos, mas 
foi conscientes dos mesmos 
que assumimos este com-
promisso. Vamos aprender 
falhando e conseguir as 
vitórias falhando cada vez 
menos e acertando muito 
mais. Temos uma matriz de 
Formação e sabemos que es-
tes miúdos irão crescer a co-
meter erros. Temos adeptos 
fantásticos, que conhecem 
o jogo e sabem quanto é ne-
cessário e importante o seu 
apoio.”

AMERICANO 
DISPENSADO

Kendarrius Hamilton, o 
poste americano de 2.06m 

já não faz parte do plantel. 
A informação foi do técni-
co José Ricardo Neves, que 
explicou as razões: “Quando 
contratamos um atleta es-
trangeiro (ou outro), preten-
demos que seja um exemplo 
para os nossos jovens, dentro 
e fora de campo. Quando 
não estão reunidas essas con-
dições, teremos que ser fiéis 
aos nossos princípios e pro-
curar alternativas. É isso que 

já estamos a fazer. Recorre-
mos à nossa fonte, que são 
os nossos jovens, com bons 
resultados, mesmo numa 
Liga tão competitiva e con-
tra adversários de renome.”

Com as lesões de Eduar-
do Coelho e Paulo Sereno, 
foram chamados João Hen-
rique e Tomás Sholberg da 
equipa B, que também está 
a realizar um bom campeo-
nato.

 HÓQUEI DESESPERADO POR PONTUAR
Começa a ser preocu-

pante a falta de pontos no 
campeonato da II divisão 
para a equipa sénior de 
hóquei em patins do CDP. 
Em 5 jornadas, os poveiros 
averbaram outras tantas 
derrotas, apesar das boas 
exibições. Um conjunto 
renovado com hoquistas 
de valor, mas que tem fa-

lhado pelas mais variadas 
razões. Na última jornada, 
a equipa liderada por Ruben 
Fangueiro recebeu a Acadé-
mica de Espinho e até mar-
cou primeiro por Diogo Fer-
nandes, mas acabou por não 
estar assertivo nos lances de 
livre direto. Apesar do do-
mínio inicial dos poveiros, 
voltou a acontecer o filme do 

costume. Desconcentrações 
defensivas, que permitiram 
aos espinhenses dar a cam-
balhota no marcador. A des-
vantagem criou ansiedade 
e a vontade de fazer melhor 
foi roubando a razão ao jogo 
dos poveiros, com o coração 
a tirar o discernimento tático 
para contrariar a vantagem 
da equipa adversária, que 

Ginásio Vilacondense. Si-
nal dos tempos, nada es-
tranho, atendendo à forma 
como a maioria dos pais 
olham para a prática do 
desporto pelos seus filhos. 
Como clube formador, o 
CDP vai desenvolvendo a 
sua missão, reconhecida 
pelos poveiros, e não só, 
desde 1943.

acabou por vencer por 4x2. 
Uma derrota, que segundo 
o técnico Ruben Fangueiro 
“não nos pode fazer desis-
tir. Temos consciência de 
que valemos muito mais do 
que os resultados que temos 
conseguido e só a nós cabe 
dar a resposta positiva nos 
próximos desafios. Estamos 
tristes, embora trabalhemos 

com afinco em todos os 
treinos, mas teremos que 
ir à procura da felicidade. 
Agradeço aos nossos adep-
tos pelo apoio e carinho 
demonstrado, apesar das 
derrotas. Fica a promessa 
de que melhores dias virão 
e queremos que seja já no 
próximo jogo contra o Va-
lença.”
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O Clube Naval Povoen-
se teve um atleta em des-
taque na primeira etapa 
do Campeonato Nacional 
de Apneia Indoor que de-
correu em S. João da Ma-
deira.  Numa competição 
composta por 3 provas, 
Jorge Pinto obteve o 1° 
lugar do pódio em apneia 
dinâmica com barbatanas, 
resultado que o ajudou a 
obter o 4° lugar combi-
nado após a conclusão da 
apneia estática e da apneia 
dinâmica sem barbatanas. 
Jorge Martinez foi o outro 
atleta do CNP em ação. 
Ambos são treinados por 
Raul Arenas, sendo Paulo 
Sarmento o responsável 
pela secção de atividades 
subaquáticas.  A equipa vai 
agora começar a prepara-
ção da segunda etapa que 
decorrerá em dezembro no 
Jamor. 

PÓLO AQUÁTICO

Depois da vitória na 

ATLETA DO CNP EM APNEIA PARA O PÓDIO
estreia frente ao Algés na 
estreia, a equipa sénior do 
Clube Naval Povoense foi 
goleada na segunda jornada 
da 1ª divisão de pólo aquáti-
co. A jogar em casa empres-
tada, nas Piscinas da Senho-
ra da Hora, em Matosinhos, 
a formação treinada por Ja-
vier Cáceres sofreu uma pe-
sada derrota contra o Clube 
Fluvial Portuense por 4x18 
(0-3, 2-3, 6-1, 6-1). O pró-

ximo desafio é frente ao in-
victo Paredes e será mais um 
teste aos objetivos da equipa 
poveira, que passam por fi-
car nos 4 primeiros lugares 
no campeonato e chegar às 
meias-finais da Taça de Por-
tugal. 

No setor juvenil, no arran-
que do campeonato regional 
de sub18, o CNP derrotou o 
Fluvial Portuense por 13-10, 
sendo de destacar a exibição 
de João Moreira, que apon-
tou 6 golos e foi o melhor 
marcador do jogo. 

NATAÇÃO 

Treze atletas, de diversos 
escalões, representaram o 
Naval Povoense no torneio 
regional de abertura de nata-
ção que decorreu na piscina 
de Paços de Ferreira. 

O clube  conquistou três 
pódios: o juvenil Luís Carva-
lho foi o 1.º nos 200 metros 
costas e segundo na mesma 
distância no estilo livre, en-
quanto Sérgio Araújo, nos 

200 bruços seniores, che-
gou logo atrás do vence-
dor. O grupo bateu ainda 
26 recordes pessoais nesta 
competição. 

PESCA DESPORTIVA

“Extraordinário”. Foi 
com este adjetivo que o 
Naval Povoense qualificou, 
em comunicado, a presta-
ção dos  atletas Sílvio San-
tos e Juan Pato que, ao ser-
viço da seleção nacional, 
estiveram no Montenegro, 
no Campeonato do Mun-
do de Pesca Desportiva. 

A dupla do CNP/ Casa 
Favais, que é tricampeã 
nacional ajudou Portugal, 
com as suas prestações, 
a obter o quinto lugar 
no Mundial. Em termos 
individuais, Juan Pato 
(cumpriu a quinta inter-
nacionalização) foi o 15.º 
classificado e Sílvio Santos 
ficou no lugar 39 (repre-
sentou o país pela oitava 
vez).

PÚBLICO DÁ PRÉMIO PRESTIGIADO A KARATECA POVEIRO
Vitalie Certan foi con-

siderado o ‘melhor luta-
dor masculino da última 
temporada’ da liga Karate 
Combat. O atleta que mui-
to jovem veio viver para a 
Póvoa de Varzim destacou-
-se na terceira temporada 
desta competição interna-
cional ao obter duas vitó-
rias espetaculares. Após a 
votação do público, Vitalie 
Certan conseguiu supe-
rar os outros concorrentes 
nomeados e já agradeceu 
o apoio que recebeu, ten-
do prometido continuar 
a trabalhar para ser ainda 
melhor na próxima época.

CKA MEDALHADO 
NA LIGA OLÍMPICA

O Centro de karaté Agu-
çadourense conseguiu vá-
rios lugares de pódio na 

1.ª jornada da Liga Olímpica 
que a FNKP - Federação Na-
cional de Karate Portugal or-
ganizou na Mealhada. Des-
taque para o triunfo de João 

Ribeiro no escalão sénior em 
Kumite -67kg. Outras vitó-
rias foram obtidas em Kumi-
te por Eva Flores e Ana Rita 
Ribeiro, em escalões dife-

rentes, enquanto Marta Eça 
e Luciano Novo obtiveram 
segundos lugares. Em Kata, 
Vasco Santos foi segundo e 
Ricardo Lopes o terceiro. A 
comitiva do emblema povei-
ra, liderada pelo treinador e 
mestre Vítor Poças, levou 13 
atletas à prova.

É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS

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

Decoram 
Centro Comercial Pescador 
 Loja 5 
Tel: 968171321 

Kiosque da Praia 
Avenida dos Banhos 
 

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

Metro Café 
Estação de Metro 
4490-463 Póvoa de Varzim 
Tel: 969 177 939 

Papelaria Nova Póvoa 
Rua Casa dos Poveiros do 
Rio, Loja 4 
4490-499 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 617 529 

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

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

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

Quiosque Belo Horizonte 
Rua Sacra Família, 23 
4490-548 Póvoa de Varzim 
Tel: 252613795 

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

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

Quiosque Rui Carlos Alves 
Bairro Nova Sintra 
4490 Póvoa de Varzim 
Tel: 917 990 113 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varzim Quiosque 
Rua D. Manuel I 
4490-592 Póvoa de Varzim 
Tel: 251 615 222 

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

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

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

  

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

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

Papelaria Avenida 
Avenida Nossa Senhora das 
Neves, 58 
4490-011 Aver-o-Mar 
Tel: 252618977 

 

 

 

 

 

 

  

Aguçadoura 
Café Central 
Rua Central, 73 
4495-011 Aguçadoura 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Galp - Auto Benguiados 
Avenida Júlio Saul Dias, 47 
4480-673 Vila do Conde 
Tel: 252 248 223 

Livraria Convívio 
Avenida Dr. João Canavarro, 
132  
4480-754 Vila do Conde 
Tel: 252 633 304 

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

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

Quiosque Areia-Mar 
Avenida Coronel Aires 
Martins, 7 
4480-051 Vila do Conde 
Tel: 252 632 595 

Papelaria Sónia 
Avenida António Bento 
Martins Júnior, 780 
480-664 Vila do Conde 
Tel: 252 683 392 

 
 

 

 

 

 

 

  

Argivai  
Tabacaria Expresso 
Pingo Doce, Loja 17 
4490-280 Argivai 
Tel: 252 616 069 

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

Café Anjo 
R. Dr. José da Silva Tavares 
4490-251 Argivai 
Tel: 918 426 594 

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

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

  

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

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

Mindelo
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BITAITES

RUI SILVA (CA) E ADA-FSU NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

Duas entidades da re-
gião, o Crédito Agrícola e 
a ADA-FSU, estiveram em 
destaque nas últimas edi-
ções da Grande Entrevista. 

No primeiro caso, Rui 
Silva, novo presidente exe-
cutivo do conselho de ad-
ministração do banco na 
Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde e Esposende,  veio 
à rádio no último fi m de 
semana. 

NUNO OLIVEIRA NA ONDA DESPORTIVA
O programa Onda Des-

portiva, que vai para o ar 
às sextas-feiras depois das 
22h, trouxe à antena da 
Onda Viva o basquete-
bolista Nuno Oliveira, do 
Desportivo da Póvoa que já 
foi internacional português 
e campeão nacional. O 
base extremos foi protago-
nista de uma entrevistas-
que pode ser recordada a 
qualquer momento na sec-
ção Ouvintes-Podcast- Em 
Foco que está disponível 
no nosso site na internet. 

Antes tinham sido três ele-
mentos (Bruno Brini, Rena-
to Lima e José Moreira – da 
Associação Internacional de 
Polícia) da Associação Des-
portiva de Árvore - Forças 
Segurança Unidas  a mar-
car presença no programa. 
Pode ouvir as entrevistas a 
qualquer instante na secção 
Ouvintes-Podcast-Grande 
Entrevista que está disponí-
vel no nosso site na internet. 

TÂNIA RAJÃO E PEDRO ROQUE FORAM OS MAIS 
RECENTES VENCEDORES DO PASSATEMPO ‘QUEM 
DISSE’ DO PROGRAMA VITAMINA. AMBOS VENCE-
RAM ONTEM DE MANHÃ E LOGO AO INÍCIO DA TAR-
DE FORAM LEVANTAR O PRÉMIO MUSICAL, TENDO 
APROVEITADO PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES 
DA RÁDIO. PARABÉNS AOS FUTUROS PAIS!
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poder fazem com que exista 
uma espécie de “partido da 
câmara”, que estende a sua 
influência por todo o tecido 
associativo, empresarial e 
cívico do concelho); e a frag-
mentação dessa coligação de 
interesses em dois ou mais 
grupos (naturalmente enca-
beçados por alguém) que se 
digladiariam pela legitimida-
de de se apresentarem como 
continuadores do projeto 
político Macedo Vieira-Ai-
res Pereira. 

O cenário da unidade do 
“partido da câmara” parece 
ser o mais provável por três 
grandes razões: em primeiro 
lugar, por uma questão de 
sobrevivência, divisões in-
ternas e cisões são sempre o 
primeiro passo para perder 
um poder longamente deti-
do; em segundo lugar, por-
que existem várias figuras, e 
uma em particular (Aires Pe-
reira), com capacidade para 
servir de cola entre todas as 
potenciais facções, mediar 
eventuais disputas e refrear 

se vai descobrir que uma 
Ministra não conjuga o sou-
tien com as cuecas e tal será 
também motivo para que 
não possa haver eleições an-
tecipadas. Portugal prefere 
viver numa paz podre, como 
tem sido tradição, do que 
clarificar, em eleições, essas 
situações. Nos outros países 
há eleições antecipadas e 
que se saiba não desapare-
ceram nem vivem pior que 
nós, antes pelo contrário.

Até aqui tudo normal em 
Democracia, luta partidá-
ria por ideias e princípios 
diferentes que levaram ao 
chumbo do Orçamento do 
Estado e consequente dis-
solução da Assembleia da 
República e convocação 
de eleições antecipadas.

Ora, onde está o pro-
blema? Para mim apenas, 
e só, no comportamento 
vergonhoso do Presidente 
da República. A constante 
intromissão do Presidente 
da República na vida par-
tidária, na chicana política, 
em total violação dos seus 
deveres de isenção e distan-

OPINIÃO

AUTÁRQUICAS (DECLARAÇÕES, 
INTERPRETAÇÕES E PREVISÕES) 2/2

QUEM TEM MEDO DA DEMOCRACIA

ambições extemporâneas; 
em terceiro lugar, porque pa-
rece existir uma figura (Luís 
Diamantino) que, pelo seu 
percurso e prestígio, afasta-
ria de imediato outras velei-
dades.

No entanto, o cenário al-
ternativo também será possí-
vel. Como as eleições de 2021 
ainda deixaram o Partido 
Socialista muito distante do 
PSD, pode haver a tentação 
de acreditar que haverá mar-
gem para divisões. Por outro 
lado, numa segunda linha de 
possibilidades (Afonso Oli-
veira, Andrea Silva, Ricardo 
Silva), as forças e fraquezas 
das diversas alternativas, 
embora distintas, parecem 
quase equivaler-se. 

Se houver vontade do ac-
tual Presidente de Câmara 
em impor uma sucessão, 
isso começará em breve a ser 
aparente, com a visibilidade 
que será dada a essa pessoa, 
a escolha de momentos favo-
ráveis para a colocar como 
protagonista, ou o afasta-

ciamento da vida partidária.
Desde o início que o Presi-

dente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, tem fei-
to o que quer e lhe apetece, 
tudo lhe tem sido permitido, 
quer pelos partidos políti-
cos quer pela comunicação 
social. Ninguém questiona 
Marcelo pelos seus compor-
tamentos e atitudes. Deus 
nos livre que, por exemplo, 
Cavaco Silva fizesse um mi-
lésimo do que faz Marcelo, 
caía o Carmo, a Trindade 
e era provável que se ape-
lasse a um golpe de Estado.

Que o Presidente da Re-
pública tenha exercido a sua 
magistratura de influência 
para que o Orçamento fosse 
aprovado, era normal e legí-
timo. O que já não é normal 
nem legitimo é ter andado a 
tentar, por todos os meios, 
que os Deputados do PSD 
Madeira votassem a favor 
do OE em clara violação da 
orientação partidária. O que 
não é legítimo é o Presidente 
da República, perante um ce-
nário de crise política, dar-se 
ao desplante de receber Pau-

lo Rangel, anunciado candi-
dato contra Rui Rio. Quer 
Marcelo goste ou não, Rui 
Rio é o Presidente do PSD, 
democrática e legitimamen-
te eleito pelos militantes, 
e como tal, Marcelo tem 
de respeitar, institucional-
mente, Rui Rio, ponto final.

Mas Marcelo assemelha-se 
às células terroristas. Marce-
lo pode estar adormecido, 
mas não esquece, quanto 
menos se espera, acorda 
para cumprir a sua missão 
destruidora. Marcelo não es-
queceu a tentativa falhada de 
despedir Rui Rio de seu se-
cretário-geral, nos mesmos 
moldes que o fez a António 
Capucho, enviando moto-
rista à noite a sua casa com 
carta de despedimento. Mas 
o Rio dessa altura (ainda 
não poluído) antecipou-se e, 
antes de ser despedido, de-
mitiu-se. Marcelo (a célula 
adormecida) acordou agora.

Como bem diz o Tino 
de Rãs: “o nosso Presi-
dente apalhaçou um bo-
cadinho a função de Pre-
sidente da República”.

mento dos dossiers com-
plicados e expostos a maior 
crítica e escrutínio.

Outra previsão de bai-
xo risco, será avançar que a 
oposição do Partido Socialis-
ta será muito mais aguerrida 
e causará maiores problemas 
à maioria. Pela natureza e 
personalidade dos novos lí-
deres do PS na vereação e na 
Assembleia Municipal (João 
Trocado e Silva Garcia), mas 
também porque, pelo menos 
na primeira fase deste man-
dato, a concelhia e os eleitos 
pelo partido falarão a uma só 
voz. 

O que é mais difícil de 
prever é se o PS continuará 
ensimesmado e virado para 
si próprio, como esteve nes-
tes últimos quatro anos, e foi 
evidente na campanha autár-
quica, ou se começará nova-
mente a crescer e a conseguir 
atrair para o seu projecto po-
lítico todos aqueles que que-
rem uma mudança na Póvoa 
de Varzim.

Aqui, só o tempo o dirá.

Neste último texto relati-
vo às autárquicas de 2021 na 
Póvoa de Varzim, deixamos 
um sempre muito arriscado 
exercício de prognose.

Uma primeira previsão 
que poderá ser feita- esta 
sem grande risco de se vir a 
revelar errada- é que o ciclo 
político que se abriu com es-
tas eleições autárquicas será 
muito mais interessante e 
imprevisível do que o ante-
rior.

Desde logo, porque sabe-
mos que o actual Presidente 
de Câmara, protagonista re-
levante da vida política local 
há mais de três décadas, não 
se poderá recandidatar no fi-
nal deste mandato. Nos pró-
ximos quatro anos, veremos 
como o PSD vai lidar com 
esse facto. Os dois cenários 
base possíveis, por ordem de 
probabilidade, são: a manu-
tenção da coesão do PSD e 
da sua base social e política 
de apoio (que vai bem para 
além da militância partidá-
ria, trinta anos seguidos de 

O dia 27 de Outubro de 
2021 ficará para sempre re-
gistado na história de Portu-
gal, foi o dia em que pela pri-
meira vez, em democracia, o 
Parlamento Nacional deci-
diu chumbar um Orçamento 
do Estado. Algum mal? Não. 
Apenas a Democracia a fun-
cionar na sua plenitude: De-
putados democraticamente 
eleitos entenderam que o 
Orçamento em questão não 
servia os interesses do país. 

Antes da votação, mas 
quando já se suspeitava que 
o Orçamento seria chum-
bado, tivemos vários e di-
versos apelos a pressionar 
a sua aprovação, apelos 
assentes, sempre, na mes-
ma lengalenga de que se 
fosse chumbado o país en-
traria numa crise de con-
sequências inimagináveis.

Portugal deve ser o único 
país do mundo onde “não 
pode haver eleições ante-
cipadas”. Há sempre uma 
desculpa preparada. Ou é a 
Troika, ou é a Covid, ou é a 
Presidência da UE, etc. Ain-
da chegará a altura em que 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES
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a Câmara deve combater 
para introduzir justiça neste 
mercado e impedir a escalada 
de preços que desincentive 
a conquista de novos 
investimentos empresariais.

Dita assim, com esta 
candura, ninguém recusará 
bondade à posição socialista. 
O problema, nisto como 
também em tantas outras 
importantes coisas, está nos 
“detalhes” – que complicam 
e alteram decisivamente 
a análise da questão.

Primeiro “detalhe”: o lote 
que é objeto deste negócio 
não se encontra no estado 
de virgindade de há 14 
anos – recebeu construção.

De modo que a relação 
já não é entre os 40 euros 
de então e os 400 euros 
de agora. Uma avaliação 
isenta, tendo por base o 
valor médio de construção 
por metro quadrado 
para efeito de IMI para o 
corrente ano (definido pela 
portaria 289/2020, de 17 de 
dezembro) é de 492 euros 
por metro quadrado – o que, 
para a área edificada no lote 
(13.335 m2), corresponde a 
mais-valias de 6,5 milhões 
de euros, a que acrescerá 
o valor de custo do lote 
em 2007, no montante de 
630 mil euros. Estaríamos, 
portanto, perante um 
valor aproximado de 
7,19 milhões de euros.

Segundo “detalhe”: se as 
duas partes tinham acordado 
um valor superior (porque 
incorporava os ganhos 
expectáveis do negócio que 
a venda do lote faz cessar), 
que faria o vendedor se a 
Câmara lhe apresentasse 
uma proposta de (“apenas”) 
3 milhões a menos? Recorria 
para tribunal – que, muito 

OPOSIÇÃO COMEÇA MAL
provavelmente, ratificaria o 
acordo entre as partes e, com 
toda a certeza, “empataria” 
o assunto por tempo que 
prejudicaria (porventura 
até inviabilizaria) o objetivo 
do negócio: a expansão do 
projeto que a MERCADONA 
está a implantar no parque 
industrial de Laúndos.

Terceiro “detalhe”: convém 
ter presente que, quanto 
maior for o volume da 
transação, maior é o volume 
do imposto que o município 
arrecada (I.M.T.) – no caso, 
algo acima dos 600 mil euros.

Quarto “detalhe”: a 
empresa compradora, 
que aliás já ocupava (por 
arrendamento) o lote em 
questão é a MERCADONA, 
a multinacional espanhola 
do setor da distribuição que 
escolheu a Póvoa de Varzim 
para central da sua operação 
logística em Portugal e que, 
como é sabido, emprega 
já, naquela unidade, um 
considerável número de 
poveiros, a quem paga acima 
da concorrência e que tem 
em curso outros projetos 
na nossa cidade. Impõe-
se, pois, perguntar: qual 
seria o interesse em criar 
um conflito desta natureza 
com uma empresa que, 
além de concretizar entre 
nós um investimento desta 
dimensão (já superior a 90 
milhões de euros) pode, pela 
sua relevância, “sinalizar” 
a Póvoa de Varzim como 
local de excelência para 
o grande investimento 
empresarial? É que é assim 
que se criam os ecossistemas 
favoráveis ao investimento…

A dedução (que, no seu 
afã crítico, os vereadores 
socialistas imediatamente 
fazem), de que, não 
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UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

Resolvida (ao que parece) a 
administração das freguesias 
unidas de Aver-o-Mar, 
Amorim e Terroso, graças 
ao “acordo” estabelecido 
entre o movimento 
independente vencedor do 
ato eleitoral (UAAT) e o 
representante do CHEGA 
na assembleia de freguesia, 
parece estar assegurada a 
tranquilidade política nas 
freguesias (em todas elas) 
para os próximos 4 anos. 

Já o mesmo parece não 
poder dizer-se do executivo 
municipal, apesar da clara 
vitória do PSD, que manteve, 
em número (7) e em pessoa, 
os vereadores do mandato 
anterior. A questão que se 
colocava (e, pela amostra, 
mais pertinentemente se 
coloca) é esta: manteriam 
os 2 vereadores socialistas 
a postura colaborante, 
construtiva e cordata que 
caraterizou, ao longo de 
todo o mandato, a postura 
de Miguel Fernandes e José 
Milhazes? Pelos vistos, não.

De facto, na primeira 
reunião “a sério” do “novo” 
executivo, João Trocado e 
Ilda Cadilhe tomaram uma 
posição que, estou certo, os 
anteriores não tomariam, 
tanto no conteúdo, como 
(sobretudo) na forma. 
O que estava em causa: 
o exercício (ou não) do 
direito de preferência 
sobre o lote que uma 
empresa acordara vender 
a outra (no caso, que não é 
irrelevante, a Mercadona). 
Entende o PS que o facto 
de a vendedora receber 
algo mais de 400 euros por 
metro quadrado (que há 
14 anos tinha adquirido à 
Câmara por 40) é um ato de 
especulação imobiliária, que 

OPINIÃO

A NOVA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

intervindo nestes casos, 
a câmara não estaria a 
assegurar a existência 
de terrenos industriais a 
preços acessíveis – essa 
dedução, dizia, além de 
infundada (porque a câmara 
continuará seguramente a 
colocar no mercado terrenos 
a preço de custo), assenta 
em princípios de economia 
dirigida e, portanto, 
atentatória das regras da 
economia de mercado – em 
síntese, desencorajadora 
do investimento, que se 
move pelo desejo do lucro.

Este “episódio” (é assim 
que, por enquanto, pretendo 
considerá-lo) pode ser 
(oxalá não seja!) indiciador 
do que vai ser o tipo de 
oposição protagonizada 
pelos novos vereadores 
socialistas. É que a oposição 
(cuja necessidade não 
questiono e cuja acutilância 
aplaudo) descredibiliza-
se quando envereda por 
processos que a aproximam 
da falta de responsabilidade 
e de seriedade intelectual, ou 
quando segue, cegamente, 
uma cartilha ideológica ou 
programática claramente 
fora de tempo e de contexto.

A repercussão que este 
episódio espoletou em 
certos “meios” é bem a 
demonstração de que está 
criado o lastro para novas 
demonstrações de um 
frentismo ideológico de 
esquerda radical, porventura 
consentâneo com as mais 
recentes orientações (e 
práticas) daquele partido 
a nível nacional, mas 
nada compatível com 
os interesses do nosso 
concelho. Oxalá me engane.

P.R.
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SOPA DE LETRAS

DESCOBRE AS 9 DIFERENÇAS

A mãe pergunta ao � lho:
- Porque é que já não passas tempo com o 
vizinho?
E diz o miúdo:
- Mãe, você gostava de passar tempo com alguém 
que fuma, bebe muito e ainda diz asneiras?
- Credo, claro que não! - responde a mãe 
chocada.
E conclui o miúdo:
- Pois é mãe, ele também não gosta!

Uma loira foi a uma loja de sapatos.
Escolheu, escolheu e acabou por se decidir por 
um par de sapatos de cromo alemão.
O vendedor entregou o sapato, mas foi logo 
advertindo-a:
- Menina, estes sapatos costumam apertar os pés 
nos primeiros cinco dias.
E responde a loira:
- Não tem problema! Eu só vou usá-los na 
próxima semana.

Um grande apreciador de copos vai ao médico, 
acompanhado da sua mulher.
Explica o homem:
- Doutor, sinto náuseas, dores no corpo, boca 
seca…
- Você fuma? - pergunta o médico.
Diz o homem:
- Uns cinquenta cigarros por dia!
- Ah! Aí está o problema - interrompeu o médico 
- Pare de fumar imediatamente e voltará a ter 
uma saúde de ferro!
Já fora do consultório a sua mulher o interpela:
- Tu nunca fumaste um único cigarro. Porque é 
que mentiste?
Explica o homem:
- Se eu dissesse que não fumava ele iria 
perguntar se eu bebia, e aí, meu Deus, lá se ia os 
vinhos, cervejas!

Um jovem que queria emagrecer decide ir ao 
médico.
Ele diz:
- Sr. Doutor, eu quero emagrecer e preciso muito 
da sua ajuda da sua ajuda!
Ao que o médico diz:
- Isso é fácil, basta abanar a cabeça da esquerda 
para a direita e vice-versa.
Ele, estranhando, pergunta:
- Quantas vezes? E porquê?
- Sempre que lhe derem comida.

ANEDOTAS
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Dois homens estão à conversa num bar:
- O meu � lho é mais estúpido do que o teu!
- Não é nada! - respondeu o outro.
- Queres apostar?
- Tudo bem. Apostamos 20 euros!
- Ok. Gaspar, anda cá.
- Sim, pai.
- Toma estes 5 euros e vai ali à loja comprar uma televisão a cores.
- Está bem - respondeu o rapaz, saindo depois do bar com os 5 euros na 
mão.
O outro homem, por sua vez, chama o seu � lho e diz-lhe:
- Tomás, vai lá a casa, num instante, e vê se eu lá estou.
- Está bem, pai - responde o � lho, saindo igualmente do bar.
Os dois miúdos encontram-se na rua, por acaso, e comentam um com o 
outro:
- O meu pai é mais estúpido do que o teu!
- Não é nada! O meu é que é!
- Ah, sim? É que o meu pai deu-me 5 euros para comprar uma televisão 
a cores, e nem sequer disse qual era a cor que queria!
- Então e o meu? - continua o outro - disse-me para ir a casa ver se ele lá 
estava, e nem sequer me deu a chave!

Dois amigos encontram-se e um deles estava visivelmente triste, e então 
pergunta o outro:
- O que se passa?
E responde o primeiro:
- É que fui expulso da universidade!
- A sério?! Então porquê? - pergunta o segundo.
E diz o primeiro:
- Sei lá! Já não vou lá há meio ano!

Dois amigos encontram-se e um deles estava visivelmente triste, e então 
pergunta o outro:
- O que se passa?
E responde o primeiro:
- É que fui expulso da universidade!
- A sério?! Então porquê? - pergunta o segundo.
E diz o primeiro:
- Sei lá! Já não vou lá há meio ano!
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VÍTOR COSTA 
EM ENTREVISTA 
NA ONDA VIVA

No próximo fim de se-
mana a Rádio Onda Viva 
tem Vítor Costa como con-
vidado. O novo presidente 
da Câmara Municipal de 
Vila do Conde participa, a 
convite do diretor José Go-
mes Alves, em mais uma 
edição do programa ‘Gran-

 

04 novembro, quinta

‘Funeral de Estado’
Cinema - Octopus
No Garrett, às 21h45

06 novembro, sábado

45º aniversário e
Inauguração da obra 
do CAO Solidário
MAPADI, às 15H

‘Renascer: meditação 
mindfulness’
Apresentação de livro
No Diana-Bar, às 16h

1ª Gala Vila Fado
Auditório de V.Conde
Começa às 21h30

Pub

11 novembro, quinta

‘Duna’, cinema no 
Teatro de V.Conde, 
às 21h30

O TEMPO NA REGIÃO - 4 A 9 NOVEMBRO

12 novembro, sexta

‘A Ratoeira’
Peça de teatro
No Garrett, às 21h30

Pub

Já arrancou a montagem 
do estaleiro para as obras 
de remodelação e beneficia-
ção do Serviço de Urgência 
Médico-Cirúrgica do Hos-
pital da Póvoa de Varzim. 
A empreitada vai decorrer 
nos próximos cinco meses, 
possibilitando a extensão 
e reabilitação de uma área 
muito importante do Cen-
tro Hospitalar.

Esta intervenção na uni-
dade poveira vai obrigar a 
várias alterações aos circui-
tos dos utentes. Por agora 
já abriu o novo polo pro-

visório, afeto ao Serviço de 
Consulta Externa, que fica 
junto ao edifício cor-de-
-rosa. Este espaço alberga 7 
consultórios para Consultas 
de Especialidade, análises e 
colheitas.

Entretanto, o módulo 2 
desta mudança da Consul-
ta Externa para instalações 
provisórias está a ser ulti-
mado, com a instalação de 
contentores, possibilitando 
em breve acolher as consul-
tas de Imuno-Alergologia 
e, ainda, o Hospital de Dia, 
revelou o CHPVVC.

O novo pavilhão da Escola 
EB1 Nova ficou bastante da-
nificado na sequência de um 
incêndio que deflagrou du-
rante a madrugada de ontem. 
A parte interior do edifício 
de apoio às aulas, que tem 
pouco mais de um ano, ficou 
destruída e vai limitar algu-
mas atividades letivas nos 
próximos tempos. O alerta 
foi dado por volta das quatro 
horas e levou os Bombeiros 
da Póvoa a uma pronta in-
tervenção que evitou males 
maiores, nomeadamente na 

INCÊNDIO DESTRUIU 
NOVO PAVILHÃO DA 
ESCOLA EB1 NOVA

estrutura do pavilhão e no 
edifício principal da escola. 
São incertas as causas do in-
cêndio, mas a hipótese mais 
provável é que tenha sido 
originado por um curto-cir-
cuito. Este incidente causou 
grande consternação entre 
as crianças que frequentam 
o estabelecimento de ensino 
e manifestaram tristeza por 
perderem um local que ser-
via para a prática desportiva 
e de recreio nos dias de chu-
va, assim como para algumas 
atividades extra-curriculares.  

15 novembro, segunda

‘Por Amor’
Lançamento de livro 
de David Leite
Restaurante Marinheiro, 
às 18h

de Entrevista’. Os segredos 
da eleição e os desafios para 
o próximo mandato são te-
mas em destaque. Para ouvir 
no sábado às 13h e às 19h ou 
no domingo às 12h, ficando 
também posteriormente dis-
ponível no podcast no site 
da Rádio Onda Viva. 

OBRAS NA URGÊNCIA 
OBRIGAM A MUDANÇAS 
NO HOSPITAL DA PÓVOA


