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DESTAQUE

TRICANAS E OUTRAS ASSOCIAÇÕES
RETOMAM FESTAS DE SÃO MARTINHO
O Grupo Recreativo e Etnográfico “As Tricanas Poveiras” tem diversos eventos
em carteira e a vice-presidente, Antonieta Pereira, só
espera que, entretanto, não
surjam restrições como as
de um passado recente por
causa da pandemia de COVID 19. O desejo foi manifestado durante a festa de S.
Martinho que decorreu na
sede da associação no passado sábado à noite e teve
animação musical de Francisco Nova. A celebração
do Magusto foi um grande
sucesso em termos do número de interessados e contou com petiscos caseiros,
castanhas assadas e muito
convívio. Em breve deve
surgir uma “Noite de Fados”.
Já o Grupo Recreativo de
Regufe optou por celebrar
na passada sexta-feira com
uma animada festa no bar
da sede, junto ao emblemático Farol, que teve a presença de muitos convivas
para escutar a fadista Sílvia

Raquel e apreciar os truques do mágico Zacarias.
Também a Juvenorte vai
festejar a data, neste caso
no próximo sábado, dia 20,
com lotação já esgotada para
o jantar agendado para a
sede da coletividade do bairro norte. Além da animação,
o evento terá uma ação de
solidariedade: a todos os
participantes é pedido que
tragam um bem de primeira
necessidade (ex.: arroz; leite;
conservas e/ou outros) para
oferecer a uma IPSS Poveira.
Nas escolas, sobretudo
de primeiro ciclo, também se festejou o São
Martinho para alegria da
pequenada. O tempo ajudou à festa e o recreio ganhou outra animação!
NA BIBLIOTECA
TAMBÉM SE
COMEMORA
Novembro é o mês do
S. Martinho e dos tradicionais magustos. Ora, a

Póvoa de Varzim também
tem tradição neste período
em que se comem as castanhas e a prova disso está
... na Biblioteca Municipal
Rocha Peixoto. O equipamento cultural tem patente

um “destaque bibliográfico”
sobre o S. Martinho e, logo
à entrada, por entre “ouriços” do castanheiro, pode
ver publicações de jornais e
livros antigos e mais modernos, fotografias de mulheres

a assarem na rua e até a descrição dos costumes locais
sobre esta altura do ano.
Este é m bom pretexto para visitar a casa da
cultura poveira até ao
próximo sábado, dia 20!
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MUNICÍPIO

OBRAS NA ESCOLA EB1 SININHOS A CAMINHO
A Escola EB1 Sininhos
vai finalmente ter direito às
muito aguardadas obras de
renovação que são há muito
reclamadas por pais, alinos e
professores. O compromisso
foi reiterado por Aires Pereira durante a Assembleia
Municipal da Póvoa de Varzim que decorreu na noite
do passado dia 8.
Perante uma pergunta do
deputado da CDU, que voltou à carga sobre este tema
quando se falava de educação, o edil poveiro garantiu
que a empreitada está nos
planos da autarquia. Face a
esta garantia, João Martins
mostrou satisfação por saber
que em breve vão já ser feitas
algumas pequenas intervenções de reabilitação, ficando
a aguardar o tal profundo
investimento que afasta de
vez qualquer rumor de fecho
daquele estabelecimento de
ensino.
Aires Pereira lembrou
que essa era uma prioridade
contemplada no programa
eleitoral do PSD e assegurou
que recuperar integralmente
a Escola dos Sininhos é o objetivo, estando a ser preparado um projeto que pode até
contemplar uma ampliação
que permita acolher mais
valências através da aquisição de um terreno nas traseitas do recreio.

no pavilhão da escola EB1
Nova que ardeu há duas semanas. A recuperação ainda
não começou por questões
burocráticas e legais, mas
Aires Pereira garante que vai
ser brevemente lançado um
concurso, que já está a ser
preparado, para reabilitar o

espaço destruído pelo fogo e
que tanta falta está a fazer à
comunidade escolar.
APROVADAS
OBRAS DE
2,6 MILHÕES
Os principais assuntos da

AUTARQUIA PREPARA
REABILITAÇÃO DO
PAVILHÃO QUE ARDEU
A Câmara está por esta
altura a avaliar os estragos

sessão extraordinária da Assembleia Municipal foram
aprovados por unanimidade.
Um deles foi o da abertura de um concurso público para a Reabilitação
do Aqueduto de Santa Clara, património classificado
como Monumento Nacional, que passa pelas freguesias de Terroso, Beiriz
e Argivai antes de chegar a
Vila do Conde. Prevê-se um
investimento de 600 mil euros decorrente da aprovação
da candidatura na área do
Património Cultural no âmbito do Programa Operacional Regional NORTE 2020.
Os deputados ratificaram
também a abertura do concurso para a conclusão da
empreitada de ampliação e
requalificação da Escola EB1
da Giesteira, no valor de 1
milhão e 750 mil euros, bem
como para as obras de reabilitação de Bairros Sociais
de Aver-o-Mar e Amorim,
no montante aproximado de
300 mil euros.
Houve, ainda, oportunidade de eleger o representante das freguesias do Município da Póvoa de Varzim
para o XXV Congresso da
Associação Nacional de
Municípios Portugueses. A
eleição decorreu por voto
secreto, tendo resultado na
designação de Paulo João
Silva, presidente da Junta de
Freguesia de Rates, enquanto Vítor Correia, presidente da Junta de Freguesia da
Estela, foi escolhido como
substituto.

REGIMENTO
APROVADO
SEM TRANSMISSÃO
A votação do novo regimento da AM foi outro
dos temas mais debatidos.
Entre outras propostas de
alteração, a transmissão online das sessões voltou a ser
chumbada na versão final
aprovada, tendo o deputado
do PSD, Afonso Oliveira,
defendido que a população
pode continuar a participar
de forma direta e presencial
no órgão autárquico. Na
oposição, Miguel Rios, que
participou como membro do
Chega, embora tenha perdido a confiança política, foi o
único a concordar que não
haja transmissão. Posição
contrária foi defendida pelas
restantes forças partidárias.
Silva Garcia, do PS, disse
não entender o medo da
maioria e a falta de vontade
de mudar e de aproximar os
cidadãos da política. Marco
Mendonça, do BE, também
não concordou com a recusa, mas prometeu continuar
a defender os interesses do
povo. João Martins, da CDU,
lamentou igualmente a recusa da transmissão digital
das sessões por não ajudar a
cativar as pessoas para a política. José Carmo, do CDS,
também estranha a resistência da maioria à realização
de uma simples transmissão.
Finalmente, António Teixeira, da IL, também referiu
que gostava que os poveiros
pudessem ver online o que
se discute na AM.
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MUNICÍPIO

NOVOS PAVILHÕES PRONTOS ATÉ AO NATAL
Daqui a um mês vai decorrer a muita aguardada
inauguração dos novos pavilhões desportivos da Escola EB 2,3 Flávio Gonçalves e Escola Secundária Eça
de Queirós. A autarquia
prevê que as obras estejam
totalmente concluídas a 17
de dezembro, última dia de
aulas deste primeiro período letivo. Por agora foi já
aprovada a celebração de
protocolos de cooperação
que definem as condições
de utilização destes equipamentos pela população e
associações à noite e ao fim
de semana logo no início de
2022, revelou o presidente
Aires Pereira.
CÂMARA FECHA
A TORNEIRA A
AUMENTOS NA
ÁGUA EM 2022
O executivo municipal
não vai refletir nas faturas
dos poveiros o aumento
das tarifas anunciado pela
Águas do Norte SA. A empresa decidiu subir 0,9% o
valor a pagar pela autarquia,
mas a vereação aprovou por
unanimidade que o aumento de preço (cerca de 21 mil
euros no abastecimento de
água e de 17 mil euros no
saneamento de águas resi-

duais) não vai ter repercussões para os munícipes. A
Câmara vai manter as faturas
inalteradas, evitando que os
consumidores tenham que
pagar mais no próximo ano,
assegurou o presidente Aires
Pereira. O vereador socialista João Trocado concordou
com esta medida por considerar que é suportável pela
edilidade.
AUTARQUIA ACEITA
ACORDO PARA
RESOLVER CONFLITO
SOBRE CAMISOLA
O Ministério da Cultura

negociou um acordo extrajudicial com a estilista norte-americana Tory Burch
para resolver o diferendo
em torno da polémica imitação da Camisola Poveira.
Por agora são desconhecidos
os pormenores das negociações, mas a autarquia decidiu
aceitar os termos que foram
propostos para a resolução
do conflito, segundo confirmou Aires Pereira no final da
última reunião do executivo.
Recorde-se que o Governo
se ofereceu para avançar nos
tribunais com a defesa daquela peça artesanal após o
caso ter sido mediatizado no

início deste ano e do município poveiro ter exigido uma
compensação justa pelos
danos causados. Um acordo
possível terá sido alcançado,
mas o edil não adiantou o
que está em causa. A vereação socialista também concordou com a posição da
Câmara e João Trocado entende que o acordo defende
o património e o artesanato
locais.
MUNÍCIPIO LAMENTA
VANDALISMO DO
BALOIÇO INCLUSIVO
O baloiço para cadeiras

de rodas do Parque Infantil
100% Inclusivo da Póvoa de
Varzim voltou a ser vandalizado.
O equipamento situado
na Avenida do Mar foi danificado pela segunda vez
no espaço de meio ano e
motivou a indignação por
parte da autarquia, que
sublinha que “os estragos
provocados
conscientemente no baloiço inclusivo
lesam a nossa comunidade,
em particular as crianças
portadoras de deficiências
motoras ou mobilidade reduzida”.
Em comunicado, o município “repudia a falta de
civismo demonstrada” e
considera que “os prejuízos
causados pela utilização
danosa e inconsequente de
equipamentos devem envergonhar-nos a todos enquanto cidadãos do nosso
concelho”.
Depois de defender que
este episódio desrespeita
“dois pilares fundamentais
para a nossa sociedade:
acessibilidade e inclusão
social”, a Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim “apela
ao bom senso e ao sentido
de responsabilidade de todos, por forma a respeitarmos os espaços que são de
todos nós”.
Pub
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CULTURA

CAPELA MARTA PROMOVE REGRESSO
DO ENCONTRO DE MÚSICA CORAL

Está de regresso o Encontro de Música Coral da
Póvoa de Varzim, organizado pela Associação Cultural Capela Marta (presidida por João Magalhães)
com o apoio do Município
da Póvoa de Varzim. A
apresentação do evento
decorreu no Centro de
Atendimento Municipal
no passado sábado à noite
e contou com a presença
do vice-presidente da autarquia, Luís Diamantino.
Depois do sucesso das
últimas edições, marcado
pela presença de vários

coros nacionais e internacionais, o certame continua,
embora adaptado aos dias
de hoje por consequência
da pandemia de COVID-19,
tendo como objetivos principais a preservação da música coral, a promoção do
decano coro poveiro Capela
Marta, a divulgação da Póvoa de Varzim e, acima de
tudo, fomentar a socialização e a amizade, segundo o
diretor artístico, Tiago Pereira.
O primeiro espetáculo da
oitava edição vai decorrer
já no próximo sábado, dia

20, na Igreja de São José de
Ribamar, com o grupo Provocal Ensemble. No dia 26,
na Igreja Matriz, vai atuar O
Bando de Surunyo. No dia
seguinte, os intérpretes vão
ser os Jovens Cantores de
Guimarães, na Igreja de São
José. Por fim, a 4 de dezembro, vão atuar os ARS Vocalis, na Igreja Matriz. Todos
os concertos vão ter início às
21h45 e a entrada é livre para
apreciar um largo número
de coralistas num encontro
que continua a despertar o
interesse e simpatia de muitos poveiros e visitantes.

JOVEM POVEIRA EXPÕE N’A FILANTRÓPICA
Na Cooperativa Cultural
A Filantrópica, na Póvoa de
Varzim, foi inaugurada no
passado sábado uma exposição fotográfica intitulada
“Uma Casa Portuguesa”, da
autoria de Sofia Bravo Neves,
uma poveira de 27 anos com
formação superior obtida no
Porto e em Bilbao (Espanha).
“Uma Casa Portuguesa é um
processo fotográfico, narrati-

vo, pessoal e íntimo, que se
revela público. A série de fotografias apresenta-nos detalhes do quotidiano que, por
vezes, escapam a olhares menos atentos: os gestos delicados, os objetos inanimados,
o imediato, o fortuito”. Trata-se de um trabalho fruto da
Tese de Mestrado da artista,
idealizado em tempo de pandemia, que montou esta série

fotográfica, a preto e branco
e de grandes dimensões, na
qual utilizou uma câmara
analógica, devido à opinião
pessoal da autora da importância de “voltar a utilizar
estes recursos analógicos”. A
diretora artística d’A Filantrópica, a artista plástica Ana
Romero, assume a curadoria
da exposição, que fica patente até 31 de dezembro.
Pub
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SOCIEDADE

MAPADI FESTEJOU 45º ANIVERSÁRIO COM
RENOVADO E AMPLIADO CAO SOLIDÁRIO
O MAPADI da Póvoa de
Varzim festejou no passado dia 6 o 45º aniversário.
Um dia que foi abrilhantado
pela inauguração da obra de
“Ampliação e Reconversão
do Centro de Atividades
Ocupacionais - CAO Solidário”. A cerimónia contou
com a presença de cerca de
uma centena de pessoas,
entre utentes e familiares,
dirigentes e funcionários,
representantes de diversas
entidades civis e militares,
sendo de destacar a presença da Secretária de Estado
da Inclusão das Pessoas
com Deficiência. Ana Sofia
Antunes aproveitou para
conhecer mais profundamente as várias valências
do MAPADI, cuja missão
e atividades mereceram os
mais rasgados elogios da
governante, que considerou

exemplares as boas práticas
de inclusão social e autonomia que verificou tanto
nas instalações da cidade
como no pólo de Terroso.
António Ramalho, presidente do Movimento de Apoio
de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual, recordou
o nobre papel de quem colabora com a instituição desde
o primeiro dia e era um homem feliz e agradecido por
ver concluída uma obra que
começou em fevereiro de

2020 e que contempla vários
serviços de hidroterapia.
Esta empreitada contou
com o importante contributo financeiro da autarquia poveira liderada por
Aires Pereira, que aplicou
cerca de 800 mil euros do
PEDU para ajudar de forma decisiva à conclusão
deste projeto que poderá
ser igualmente potenciador de novas receitas para
o MAPADI ao estar aberto também à comunidade.

de ambas as iniciativas.

PROGRAMA ‘BAIRRO FELIZ’ GARANTE OFERTA DIDÁTICA
O Pingo Doce entregou 995 euros a um grupo
de vizinhos empenhado
em construir e oferecer
kits didáticos adaptados a
crianças e jovens com necessidades educativas especiais do MAPADI. Este
é o resultado da terceira
edição local do programa
Bairro Feliz, promovido
pela cadeia de distribuição.
Alexandre Miranda, representante do projeto social vencedor, tem 22 anos
e está ligado à Intensify
World de Barcelos, tendo
revelado que a associação
de que faz parte irá distribuir cerca de 15 kits após

adquirir o material que vai
permitir as construção de
robôs pedagógicos. O MAPADI foi escolhido por já
terem sido realizados projetos semelhantes em associações da mesma natureza,
em localidades diferentes.
Apenas foi necessário alterar algumas premissas de
forma a adaptar o projeto às
necessidades da instituição
poveira que irá receber o
material de robótica. A votação foi feita pelos clientes
da loja através de fichas e o
projeto vencedor atingiu os
71,3 quilos, ultrapassando os
67,15 kg do projeto Techschool, com o qual a Asso-

ciação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
EB1/JI de Argivai pretendia
adquirir um quadro interativo, de forma melhorar o
processo de aprendizagem
dos alunos e contribuir para
o sucesso escolar. O diretor
de loja poveira reconheceu o
sucesso da iniciativa e sublinhou a adesão e o entusiasmo com que a comunidade
participou nas votações.
Paulo Ramos deu ainda os
parabéns à iniciativa vencedora. A entrega do cheque
decorreu nas instalações do
Hiper Pingo Doce da Póvoa
de Varzim e contou com a
presença de representantes
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POLÍTICA

AIRES PEREIRA APOIA RANGEL NAS DIRETAS DO PSD
Paulo Rangel vai ter o
apoio de Aires Pereira nas
eleições diretas do PSD
marcadas para 27 de novembro. O presidente da
Câmara da Póvoa de Varzim decidiu apoiar essa
candidatura com o seu
voto e também manifestou
a Rangel a disponibilidade
para dar o seu contributo no Ambiente graças à

experiência acumulada na
LIPOR, expressando o desejo de que o PSD passa a
ter uma voz diferente nessa
área. O edil espera agora que
os militantes poveiros votem no candidato que apoia
e lembrou que não gosta de
perder.
Carla Barros também
apoia a candidatura de Paulo
Rangel à presidência do PSD

nas eleições diretas de 27
deste mês. A deputada poveira e presidente da Distrital TSD Porto já manifestou
esse apoio “em nome pessoal e em nome dos demais
companheiros da estrutura
Distrital do Porto dos Trabalhadores Social Democratas”. Na missiva enviada
a Rangel, Carla Barros também disponibiliza-se para

dar “contributos setoriais
para os programas eleitorais
que deverão ser apresentados, primeiro aos militantes
social democratas e logo de
seguida e/ou em simultâneo
aos portugueses”, tendo deixado a promessa de sensibilizar “os militantes para que
acompanhem a nossa disponibilidade de apoio à sua
candidatura”.

JOVEM SOCIALISTA GONÇALO ANGEIRAS EMPOSSADO
São dez as causas do programa do novo presidente
da Concelhia da Juventude
Socialista da Póvoa de Varzim. A tomada de posse dos
novos órgãos da JS decorreu
no passado sábado à noite
no Museu Municipal de Etnografia e História. Gonçalo
Angeiras, o novo líder eleito
pela candidatura ‘O Nosso

Tempo’, realçou as prioridades dessas 10 áreas de
intervenção: educação, trabalho, habitação e igualdade. O também deputado na
Assembleia Municipal disse,
à partida para o novo mandato, que podem esperar dedicação total aos interesses
da cidade e da população
mais jovem por parte da JS e

dele próprio.
A cerimónia contou com
a presença de João Torres,
dirigente nacional do PS e
membro do governo, João
Trocado, presidente do Partido Socialista da Póvoa de
Varzim e vereador na Câmara Municipal, Cristiana Fernandes, presidente da estrutura concelhia das Mulheres

Socialistas - Igualdade e Direitos e Miguel Rodrigues,
presidente da Federação do
Porto da JS e Secretário-Geral adjunto da Juventude
Socialista. A par do evento,
realizou-se uma exposição
de fotografias de Beatriz
Costa, denominada “As Nossas Causas”, com música da
Catarina Diniz.

COMUNISTAS FESTEJARAM
CENTENÁRIO DO PCP
A Póvoa de Varzim foi
palco de um almoço comemorativo do centenário
do PCP. O encontro contou
com a participação de Ana
Mesquita, deputada na
Assembleia da República,
tendo juntado cerca de 40
militantes e simpatizantes
poveiros. O evento serviu
para recordar o papel do

PCP nos últimos 100 anos,
nomeadamente “o papel decisivo na luta e resistência
contra o fascismo, na Revolução de Abril e todas as
suas conquistas, na denúncia das políticas de direita,
no afastamento do Governo
PSD/CDS e nas conquistas
e avanços dos últimos ano”.
No convívio foi também

abordada “a situação política atual, colocando como
determinante a luta dos trabalhadores e do povo português para que com confiança
se rompa com as políticas
de direita que favorecem o
grande capital e se afirme a
política patriótica e de esquerda que o PCP propõe ao
país”.
Pub
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FREGUESIAS

AVER-O-MAR CONTA COM MAIS ESTACIONAMENTO
Já está pronto o alargamento do parque de estacionamento junto à Igreja
de Aver-o-Mar. A obra
envolveu um investimento municipal no valor de
160 mil euros e resultou
da aquisição de um terreno contíguo ao parque
existente, que pretendeu

corresponder às necessidades dos moradores, frisa a
Câmara Municipal em comunicado para justificar a
decisão de aumentar a capacidade de aparcamento
naquela zona. Aos anteriores
15 lugares criados em 2008
na altura da requalificação
do espaço público junto

à Igreja, somam-se agora
mais 55 espaços para deixar
a viatura, o que totaliza 70
lugares de estacionamento
naquela área central da vila
de Aver-o-Mar. A obra pretende melhorar, segunda a
autarquia, a circulação na
Avenida Nossa Senhora das
Neves.

IMPRENSA ESTRANGEIRA VEIO A SÃO PEDRO DE RATES
O município da Póvoa de
Varzim esteve presente na
FAIRWAY – IV Fórum dos
Caminhos de Santiago, que
decorreu em Compostela na
passada semana. A participação nesta Feira de Turismo teve como finalidade a
promoção dos Caminhos da
Costa, em pleno ano «Xacobeo». Estes percursos cres-

ceram em popularidade nos
últimos tempos e proporcionam anualmente a passagem
de milhares de peregrinos
pelo concelho.
No âmbito deste evento,
organizado em parceria com
a Turismo do Porto e Norte de Portugal, o município
poveiro participou de uma
campanha promocional com

Operadores Turísticos/Hosted Buyers e jornalistas. Um
grupo oriundo de importantes mercados emissores
como Espanha, Austrália,
Luxemburgo e Inglaterra
usufruiu de uma visita guiada à vila de São Pedro de Rates, ponto histórico na rota
do Caminho Central Português.

FESTEJADOS 60 ANOS DE SACERDÓCIO EM GUILHABREU
No passado dia 12 passaram 60 anos da entrada em
funções em Guilhabreu,
Vila do Conde, do padre
Carlos Duarte.
O mais curioso é que antes dele, o anterior sacerdote, José de Abreu Martins, ficou no cargo 55 anos
(começou em 1906 e foi até
1961). Isto significa que,
em 115 anos, aquela paróquia só teve dois padres,

facto que é apontado como
um caso único em Portugal
pela Fábrica da Igreja e Conselho Paroquial.
Também por causa disso
os párocos da Vigaria Trofa-Vila do Conde e o Bispo
Auxiliar, D. Pio Alves, celebraram uma Eucaristia na
passada sexta-feira e no domingo a festa foi ainda maior
com a presença do Bispo do
Porto, D. Manuel Linda, na

missa matinal, tendo depois
ocorrido um almoço de convívio e agradecimento para
com o padre Carlos Duarte,
que nasceu em 5 de outubro
de 1928 e foi ordenado em 2
de agosto de 1953.
Por todos foi unanimemente apontado como um
grande exemplo de vida sacerdotal, de dedicação, de
serviço ao Povo de Deus e à
Igreja.
Pub
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BUSCAS RELACIONADAS COM FURTOS EM LARES
Póvoa de Varzim e Famalicão foram dois concelhos
onde a GNR realizou várias
buscas num caso relacionado com furtos a cofres em
lares de idosos e centros
sociais em várias zonas do
país, mas com especial incidência no Norte e Centro. A GNR deteve cinco
pessoas, quatro homens
e uma mulher, três deles
já com antecedentes criminais, que são suspeitos
de integrarem um grupo
altamente organizado que
se dedicava a atacar lares
de terceira idade, centros
de apoio social e edifícios
similares, cujo objetivo seria a extração dos cofres
ali existentes, que em regra
continham avultadas quantias em dinheiro e vários
bens de alguns utentes. As
autoridades fizeram várias
apreensões e 4 detidos ficaram em prisão preventiva e o outro com termo de
identidade e residência.
PSP AJUDOU A TRAVAR
GRUPO DE BURLÕES
A Divisão Policial de Vila
do Conde colaborou com a
Investigação Criminal da
PSP numa operação que

permitiu deter um empresário com 44 anos e um vendedor de 43 anos. Ambos são
suspeitos de integrarem “um
conjunto de indivíduos que
de forma organizada se dedicava à prática dos crimes
de burla qualificada, burla
tributária e falsificação de
documentos”. Das “práticas
ilícitas referenciadas resultaram prejuízos superiores a
1,3 milhões de euros” e, além
das detenções, mais sete homens e seis mulheres foram
identificados e constituídos
arguidos. Na operação que
contou ainda com elementos
da PSP de Braga, da Divisão
de Trânsito e da Autoridade
Tributária e Aduaneira, foram apreendidos 11 veículos
no Porto, Braga, Guimarães,
Maia, Matosinhos, Fama-

licão, Trofa e Santo Tirso. Durante a realização de
seis buscas domiciliárias e
não domiciliárias e no cumprimento de diversos mandados, os investigadores
descobriram ainda diversa
documentação, material informático, uma espingarda,
várias munições e duas botijas de gás pimenta.
GNR RECUPERA
VEÍCULOS FURTADOS
A GNR recuperou em
Vila do Conde dois carros
que tinham sido furtados.
Num caso tratou-se de uma
viatura furtada em 2018 e
que circulava com matrícula e documentação falsa.
Numa fiscalização realizada
a meio da passada semana,

os militares ”verificaram
que a matrícula utilizada
não correspondia ao número de quadro” daquele
Mercedes e, na sequência de
outras diligências, constaram que também a apólice
de seguro tinha sido falsificada. Mais: a matrícula em
causa pertencia a um veículo cujo proprietário efetuou
uma denúncia no posto de
Grândola em maio de 2020,
já que começou a receber faturas de concessionárias de
autoestradas e “scuts” por
passagens que não efetuou.
O homem de 56 anos que ia
ao volante do carro furtado
foi constituído arguido e os
factos remetidos ao tribunal.
Entretanto, a mesma autoridade apreendeu um veículo que tinha sido furtado
dois dias antes na cidade de
Coimbra. A viatura foi encontrada no passado dia 12
no âmbito de uma ação de
patrulhamento em Vila do
Copnde e será agora entregue ao legítimo proprietário.
Os factos foram comunicados ao tribunal local.
GNR ATACA CAPTURA
ILEGAL DE AVES
A GNR dez duas deten-

ções relacionadas com a
captura ilegal de aves em
Vila do Conde. No primeiro caso, um homem
de 56 anos caçava ilegalmente pintassilgos junto à
orla marítima. O caçador
utilizava um aparelho que
emitia sons semelhantes à
da espécie de aves e fazia
acionar uma rede que os
aprisionava. Face a isso,
foi dada ordem de detenção ao indivíduo e todo
o material foi apreendido
no passado dia 8. A GNR
elaborou uma participação
que remeteu para o Tribunal e três aves foram entregues no Parque Biológico
de Gaia “para observação
e posterior libertação ao
habitat natural”. No segundo caso, foi apanhado em
flagrante um homem de 61
anos que estava a apanhar
os pássaros com recurso a
uma rede, a um chamariz
eletrónico e a três rádios
que emitiam sons semelhantes a pintassilgos. No
decorrer da ação foram
resgatados dois animais,
que foram entregues no
Parque Biológico de Gaia
para serem devolvidos à
natureza. Os factos foram
comunicados ao Tribunal.

Pub
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MEGA OPERAÇÃO ANTI-DROGA EM BALASAR
A GNR fez uma mega
detenção de droga na Póvoa de Varzim. Foram
apreendidas mais de 21
mil doses e ainda 96 mil e
400 euros em numerário,
seis telemóveis, quatro balanças de precisão, diversa
documentação e três automóveis de alta cilindrada:
um Mercedes, um Audi e
um BMW. Pormenorizando: o estupefaciente encontrado dava para ser repartido em 16 mil e 900 doses
de haxixe, 2275 de canábis
e 2080 de cocaína. A ação
do Núcleo de Investigação
Criminal, que contou com
a colaboração da Unidade
de Intervenção, visou um
indivíduo com 37 anos e
a sua companheira, com
35, tendo sido realizada na
casa de ambos na freguesia
poveira de Balasar. A investigação da ação dos supostos traficantes já durava
há um ano e meio. Foram
presentes ao Departamento de Investigação e Ação
Penal e ele ficou em prisão
preventiva e ela com apresentações quatro vezes por
semana no posto policial
da sua área de residência,

entrega do passaporte, proibição de contactos com o
outro detido, proibição de
frequentar locais conotados
com o tráfico de estupefacientes e proibição de sair da
Póvoa de Varzim. O alegado
traficante tinha pendente um
mandado de detenção para
cumprir uma pena de prisão efetiva de seis anos e três
meses a que fora condenado
pela prática do crime. Foi

também a GNR que o deteve em 2010 em Vila do Conde, juntamente com mais 11
pessoas, numa operação que
resultou na apreensão de 100
quilos de haxixe e diverso
material. A autoridade considerou então que o detido,
com alcunha de “Calucho” liderava uma rede que a partir
de território vila-condense
abastecia as zonas do Porto,
Minho e Alto Minho. Desta

feita, estaria mais concentrado no tráfico no Grande
Porto.

nharam o suspeito, no passado dia 4, quando ele se
deslocava para o local onde
praticava a atividade ilícita.
Na sequência da investigação, foi realizada uma
busca domiciliária e foram
apreendidas 71 doses de
haxixe, 1 pistola e 20 euros
em dinheiro. O detido foi
constituído arguido e os
factos foram remetidos ao
Tribunal.
Também um jovem residente em Vila do Conde
foi detido pela PSP no Porto numa ação de combate
ao crime de tráfico de estupefacientes. Agentes da
Esquadra de Intervenção
e Fiscalização Policial da
2.ª Divisão apanharam o
desempregado de 20 anos
no bairro do Viso com 21
doses de haxixe.

MAIS DETENÇÕES
POR TRÁFICO
A GNR, através do Núcleo
de Investigação Criminal de
Matosinhos, deteve um homem de 20 anos por tráfico
de estupefacientes em Vila
do Conde. Os militares apaPub

......
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COMANDANTES RECEBIDOS POR AUTARCAS
Aires Pereira recebeu
nos Paços do Concelho o
novo comandante da Divisão da Polícia de Segurança Pública de Vila do
Conde, que engloba Póvoa
de Varzim e Santo Tirso. O
Intendente Ezequiel Rodrigues veio acompanhado da
Comandante do Comando
Metropolitano do Porto,
a Superintendente Paula
Peneda, que fez a apresentação ao autarca poveiro.
Este, por sua vez, desejou,
em nome do município,
as maiores felicidades ao
novo responsável local pela
PSP.

O mesmo sucedeu em
relação ao comandante em
funções do Comando Territorial do Porto da Guarda
Nacional Republicana, o Coronel Manuel Carlos Afonso,
que tomou posse no passado
mês de outubro e veio à Póvoa prestar cumprimentos.
Também Vítor Costa recebeu o Intendente Ezequiel
Rodrigues, que já foi Chefe
de Gabinete do Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna, mas com
a promoção avançou para a
liderança de uma divisão,
sendo um oficial de méritos
reconhecidos no estudo da

criminalidade e o orientador
de diversas teses de mestrado, além de autor de um livro que amiúde é citado pelo
tema que aborda: “As Lesões
contra a Vida e contra a Integridade Física dos Cidadãos
como Consequência do Emprego de Meios Coercivos
pela PSP”. Ezequiel Rodrigues e a sua superior, superintendente Paula Peneda,
estiveram na Câmara de Vila
do Conde a apresentar cumprimentos ao edil, que não
deixou fugir a oportunidade para abordar de abordar
“questões relacionadas com
a segurança na cidade”.

ENTIDADES AGRÍCOLAS LANÇAM APELO SOLIDÁRIO
A Associação de Agricultores de Vila do Conde,
a Cooperativa Agrícola e a
Associação de Produtores de
Leite de Portugal lançaram
um apelo para quem puder
contribuir para ajudar à reconstrução de um estábulo
destruído por um incêndio
que, a 13 de setembro, afetou a Sociedade Agrícola

Linda do Campo, na freguesia de Outeiro Maior e causou um prejuízo superior a
250 mil euros.
Tiveram de ser abatidas
quase sessenta novilhas e
vitelas, que seriam o futuro da produção de leite naquela vacaria, tendo o fogo
consumido ainda o telhado,
os silos de ração e outras

estruturas que precisam de
ser repostas para a recuperação da capacidade produtiva que só não ficou mais
reduzida devido à pronta
intervenção dos bombeiros, da proprietária Deolinda Araújo Campos e seus
filhos, Miguel e Catarina,
além de agricultores vizinhos que prestaram todo o

apoio possível.
A Associação de Agricultores diz saber que este é um
“momento difícil” para o setor, mas salienta qye se cada
um ajudar, a família poderá
recomeçar a atividade, sendo a prioridade a criação de
condições que possam garantir o bem-estar animal,
sobretudo para proteger as

vacas, muitas das quais ainda
em recuperação.
Foi disponibilizada uma
conta bancária para quem
quiser ajudar: IBAN: PT50
0045 1461 40346839773 10.
Contacto para mais informação ou emissão de recibo do donativo: 935271521
ou aalmeidacontab@gmail.
com.

NÚMERO DE NOVOS CASOS DE COVID-19 JÁ ESTÁ A SUBIR
O relatório de situação
da Direção Geral da Saúde publicado na passada
sexta-feira apresenta uma
subida nos valores da incidência cumulativa a 14 dias
de novos casos de Covid-19

na Póvoa de Varzim e em
Vila do Conde. O documento apresenta os dados concelhios entre 28 de outubro e
10 de novembro.
Desde o anterior boletim,
o município poveiro subiu

de 51 para 91 casos por cada
100 mil habitantes, ou seja,
subiu de 32 para 57 novos infetados reais nessas duas semanas. O concelho vilacondense aumentou de 39 para
61 casos por cada 100 mil re-

sidentes no mesmo período,
isto é, aumentou de 32 para
49 novos infetados reais. Somando as duas localidades
verifica-se que foram detetados 106 novos casos reais nas
duas últimas semanas.

Refira-se ainda que os
concelhos vizinhos apresentam uma incidência de
60 em Barcelos, 56 em Famalicão e 79 em Esposende, também com ligeira
tendência de subida.
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ESCOLA SURPREENDIDA PELAS FORÇAS ARMADAS
A Escola Básica de Aver-o-Mar recebeu na passada
semana o diploma atribuído pelo Estado Maior das
Forças Armadas em reconhecimento pelo empenho
que o estabelecimento de
ensino poveiro tem tido
no projeto “Cidadania e
Forças Armadas”, nomeadamente informando os
alunos sobre as missões,
os recursos e meios das
Forças Armadas, a atividade operacional e até as
“virtudes militares”. O documento foi entregue em
mãos ao diretor da escola,

Carlos Gomes de Sá, pelo
Tenente General Joaquim
Almeida, em nome do Chefe do Estado Maior General
das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, numa altura em que estava a ser preparada a atividade “Alista-te
por 1 dia”, que será retomada
no próximo ano para os alunos do quinto ao nono ano.
Carlos Gomes de Sá refere
ter sido surpreendido pelo
gesto que foi presenciado
por outros diretores do concelho que foram “desafiados
trabalhar esta temática no
âmbito da disciplina de Ci-

dadania e Desenvolvimento, assente no trabalho que
é desenvolvido pelo núcleo
de reservistas das Forças Armadas da Póvoa de Varzim e
Esposende” que é presidido
por Joaquim Oliveira, um
professor do Agrupamento
de Aver-o-Mar. A criação do
núcleo teve a mediação do
comandante Bellem Ribeiro,
que também esteve presente no encontro e, em breve,
o novo grupo de reservistas
pretende firmar um protocolo com a Câmara Municipal. Uma das missões do núcleo será a apresentação aos

JORGE SILVA REELEITO
BASTONÁRIO DOS NOTÁRIOS
Há mais uma voz a engrossaUm poveiro foi reeleito
na liderança da Ordem dos
Notários. Jorge Batista Silva
foi reconduzido no cargo de
bastonário ao obter 79% dos
votos nas eleições realizadas
no passado dia 6 que conta-

ram com uma participação
de 80% dos associados.
O irmão de Ricardo Silva, presidente da Junta da
Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai, encabeçava a única
lista a sufrágio e vai continuar o trabalho iniciado em

2017. No novo mandato, até
2025, Jorge Batista Silva, que
trabalha na Maia, propõe-se
a continuar a defesa do notariado, sendo o combate à
corrupção e a atribuição de
novas competências as grandes prioridades.

RECANDIDATA À ORDEM DOS
CONTABILISTAS EM CAMPANHA
A atual bastonária da
Ordem dos Contabilistas
Certificados esteve na Póvoa de Varzim na passada
sexta-feira à noite e passou
pelos estúdios da Rádio
Onda Viva. Paula Franco,
que se apresenta como recandidata ao cargo para o
período entre 2022 e 2025,
participou num jantar-

-convívio com perto de uma
centena de profissionais da
região e destacou o empenho de todos no apoio fiscal
às empresas durante o difícil
período da pandemia que
vivemos. O evento decorreu
em Aver-o-Mar e foi também uma oportunidade para
trocar ideias sobre o futuro
da contabilidade na véspera

das eleições para os órgãos
sociais, que se realizam esta
quinta-feira. A candidata da
lista A aproveitou para escutar propostas e contributos diversos para os desafios
a enfrentar nos próximos
quatro anos. A iniciativa foi
organizada por Carlos Quelhas, representante poveiro
da lista no distrito do Porto.

alunos de testemunhos sobre
o papel das Forças Armadas
e os antigos militares interessados poderão contactar a

escola de Aver-o-Mar para
conhecerem a ligação mais
rápida aos responsáveis do
novo organismo.
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA PRESTOU
HOMENAGENS NO DIA MUNDIAL DO CUIDADOR
A 5 de Novembro, Dia
Mundial do Cuidador, a
Santa Casa da Misericórdia
de Vila do Conde aproveitou para homenagear os
colaboradores que desempenham esta função nas
valências de apoio à terceira idade e deficiência. O
objetivo foi prestar o merecido reconhecimento a esta
profissão, tão relevante na
sociedade e nem sempre
suficientemente dignificada ou reconhecida.
Foram envolvidos nesta
homenagem vários elementos da instituição e dos
órgãos sociais, utentes e
familiares, como também
personalidades da sociedade local, política e religiosa
de Vila do Conde, nomeadamente Paulo César Dias,
Prior de Vila do Conde, o
Presidente da Câmara Municipal, Vítor Costa. Cada
um deles, através de um
testemunho projetado em

vídeo no auditório da SCMVC, fizeram uma reflexão
sobre o que é ser Cuidador,
assinalando a importância
desta função e o modo como
é desempenhada, por todos
aqueles que dedicam a sua
vida a cuidar dos outros.
Cada colaborador/a recebeu um diploma do Dia do
Cuidador, com palavras de
reconhecimento e gratidão,
procurando elevar o carácter
nobre desta função e salientando a importância de cada
Cuidador, e cada de gesto de
serviço prestado com carinho e bondade, na vida de
todos os que são dependentes.
O Provedor da SCMVC,
Rui Maia, evidenciou a importância da função do Cuidador como agente central
na prossecução da missão
das Misericórdias, salientando que os colaboradores da instituição são um
exemplo do que devemos

ser na sociedade, como cuidadores que não só suprem
as necessidades básicas dos
utentes como também são
“a sua família do coração. É
isso que se espera dos nossos colaboradores/cuidadores. Contamos convosco e
o vosso espírito de missão.”

Agradecendo a todos os colaboradores e parabenizando o seu trabalho, o Eng.
Rui Maia referiu que esta “é
uma justa homenagem”, que
ajuda a lembrar e enaltecer a
importância dos cuidadores
na sociedade.
O Dia do Cuidador procu-

ra também consciencializar
a sociedade para a relevância desta ocupação ou profissão que, atendendo ao
aumento da população sénior em Portugal, terá cada
vez mais proeminência no
tecido social e económico
no futuro.

JOVEM ANA NEVES
FOI A VENCEDORA DO
CONCURSO DE FADO
O 1.º Concurso de Fado
Tradicional de Vila do Conde teve como vencedora Ana
Neves, de 24 anos de idade,
tendo os dois lugares imediatamente abaixo sido ocupados por Rafael Monteiro
e Joaquim Almeida. A “Gala
Final” com dez concorren-

tes decorreu no passado dia
6, no Auditório Municipal de
Vila do Conde, sendo a noite
abrilhantada pela atuação da
fadista convidada Fernanda Moreira, acompanhados
pelos músicos José Saraiva,
Márcio Silva e Torcato Regufe.
Pub
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ALARGADA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO
A Indaqua, empresa que
detém a concessão das redes públicas autárquicas de
fornecimento da água e encaminhamento para tratamento do saneamento, em
Vila do Conde, revela que
concluiu mais uma expansão de obras até à União
de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro Maior e
Parada, ou seja são já 42 os
quilómetros de serviço e o
mais importante: segundo Alexandre Leal, diretor
geral da Indaqua Vila do
Conde, “a conclusão destas
obras traz um marco importante para Vila do Conde e para a atividade da
empresa, pois, pela primeira vez, todas as freguesias
têm acesso à rede pública
de água e saneamento”. É o
que se lê num comunicado
emitido pela concessionária que revela ainda que
ao longo do ano de 2021
foram investidos 1,8 milhões de euros, uma verba
“no Plano de Investimentos
traçado em conjunto com a
Câmara Municipal”.
Assim, a taxa de cobertura da rede de água, contabiliza a Indaqua,“fixou-se
nos 98,6% e a taxa de saneamento nos 93,4%, em
todo o concelho”. “As redes
de água e saneamento, que
temos alargado de forma
progressiva, representam
uma melhoria na qualidade de vida do concelho.
Isto porque garantem a
distribuição de água com
qualidade comprovada e a
recolha e devido tratamento de águas residuais, evitando a contaminação dos

tribuído neste processo de
vacinação de combate à
pandemia COVID-19. Recorde-se que a autarquia
mantém ativo um serviço
de transporte de utentes ao
Centro de Vacinação. Todos os interessados deverão
efetuar o pedido de marcação através do Gabinete de
Apoio à Presidência pelo
telefone 252 248 400. Neste momento, os que têm 70
ou mais anos podem fazer
auto agendamento da dose
de reforço da vacina contra
a Covid-19 e da vacina da
gripe, através do site https://covid19.min-saude.
pt/pedido-de-agendamento/.

solos e dos recursos hídricos
naturais”, acrescenta o diretor geral.
Neste comunicado, a Indaqua não faz qualquer referência ao preço da água e à
ameaça velada do presidente
da Câmara, Vítor Costa, de
rasgar o contrato da concessão se o valor da fatura não
descer, mas coincidência ou
não a empresa lembra que
desde que iniciou a atividade em Vila do Conde, em
2009, já investiu 55 milhões
de euros na rede de água
que tinha no arranque uma
taxa de cobertura que não ia
além dos 73,9 por cento e, no
caso do saneamento, ainda
era mais baixo: 65 por cento. “Terminadas estas obras
do Plano de Investimentos,
mantém-se o compromisso
da empresa com a melhoria
contínua dos serviços, que
levará a que sejam executa-

das diversas intervenções de
melhoramento de infraestruturas, aplicando uma
verba estimada de 11 milhões de euros, ao longo dos
próximos anos”.
EDIL VISITA
CENTRO DE
VACINAÇÃO
Vítor Costa, acompanha-

do pela vice-presidente Sara
Lobão, visitou na passada
segunda-feira o Centro de
Vacinação, tendo sido recebido pela Diretora Executiva
do ACES Póvoa de Varzim /
Vila do Conde, Judite Neves.
No decorrer da visita, o
presidente da Câmara agradeceu e destacou o empenho de todos, profissionais
e voluntários, que têm con-

REUNIÃO
COM FAPCONDE
O presidente da Câmara
Municipal, Vítor Costa, e
a vereadora da Educação,
Carla Peixoto, reuniram-se com a Federação de
Associação de Pais do Município de Vila do Conde,
nos Paços do Concelho. A
reunião teve como principal objetivo conhecer as
atuais preocupações das
famílias e encarregados de
educação, tendo a FAPConde auscultado as várias
associações de pais de todo
o concelho. Vítor Costa reconheceu a relevância de
uma parceria com as associações de pais, para uma
melhor atuação da autarquia ao nível da educação,
e assegurou à FAPConde
um compromisso contínuo
de proximidade e de cooperação.
Pub
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Loca
Apartamento T3 com Garagem Fechada
Moradia térrea com 150m2, inserida
Parqu
para 2 Carros na cidade da Póvoa
num terreno com 6218m2, localizada
esp
7;(-ubl;lom-u;vb7;m1b-Ѵĺ
emFechada
São Romão de
Neiva,térrea
Viana
do150
Castelo.
Apartamentos NOVOS
de Tipologia T1 a
Apartamento T3 com Garagem
Moradia
com
m2, inserida num oferec

T3 Duplex, em Condomínio Fechado e na
primeira linha de mar na Apúlia.

Apart. T3

De T1 a T3 Duplex

|

DESTAQUE

para 2 carros na cidade da Póvoa de
Varzim em zona residencial.

190,000€

Apartamento T3

Moradia V3

|

190.000€

terreno com 6218m2, localizada em São
Romão de Neiva, Viana do Castelo.

260,000€

Moradia V3

|

Apar

260.000€
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VIANACAR APRESENTA INSTALAÇÕES REMODELADAS
A Rádio Onda Viva visitou o stand VianaCar em Árvore, Vila do Conde, e entrevistou toda a equipa de trabalho: Bento Viana, Laura Viana, Daniel Viana,
Paulo Alves e Carina Cruz. O stand de automóveis VianaCar é uma empresa familiar, liderada por pai, mãe e filho, que teve os seus inícios de atividade em 1997.
Como começou esta jornada na comercialização
de automóveis?
Antes mesmo do ano de
início de funções, Bento
Viana precisou de vender o
seu carro aquando de uma
oportunidade de emprego
no estrangeiro, por volta
dos anos 80. O gosto por
carros sempre existiu, mas,
com esta nova necessidade,
o patriarca da família percebeu como se processava a
venda e compra de um veículo, e que poderia lucrar
com este negócio.
A partir daí, começa a
história da empresa que conhecemos nos dias de hoje.
No ano de 1997, o casal
começou a sua atividade
oficial: o primeiro stand
foi aberto, praticamente,
na rua, utilizando a sala
da casa própria como escritório durante 6 meses.
O crescimento da empresa
verificou-se com a abertura
de um espaço, em Vila Chã,
onde Daniel, o filho do casal, que na altura tinha 11
anos, já ajudava nas vendas
e na limpeza.
O que diferencia VianaCar da concorrência?
VianaCar prima pela
simpatia e qualidade. O que
realmente distingue a empresa
VianaCar dos restantes stands
de automóveis “é os 24 anos
de casa, sem alterar nomes e
continuando com a mesma
gerência, o mesmo espaço
e o mesmo tipo de viaturas
disponibilizadas”, segundo
Daniel Viana.

“O Stand VianaCar tem
sempre uma oferta para
cada cliente”, são palavras
do fundador da empresa,
Bento Viana.
Quais são as perspetivas
para o futuro?
Já se passaram algumas
crises entre 2009 e 2012, e
em 2021 existe o problema
fatal da pandemia e a falta
de produto de carros,
mas o VianaCar luta para
manter a mesma qualidade
e preços adequados, dentro
dos possíveis. O stock do
stand foi reduzido por
causa destas situações,
mas os clientes podem
esperar carros nacionais,

certificados e com livros de
revisões. Essencialmente, a
gerência pretende continuar
a manter os feedbacks
positivos dos seus clientes
e chegar a um público cada
vez mais alargado.
Para finalizar, o que podem os clientes esperar ao
visitar este espaço renovado?
O stand recebeu uma nova
faceta, com chãos remodelados, portas em vidro moderno, gabinete e entrada amplos
e luminosos. Também a oficina de trabalhos foi remodelada, tudo para tornar o espaço
muito mais amplo, agradável
e acolhedor aos clientes que o
visitam.

Visite o VianaCar para descobrir todas as ofertas que esta
equipa de trabalho tem para si.
Estrada Nacional 13, nº 120 - 4480-055 Árvore
E-mail: comercial@vianacar.com
Telefone: 252 644 315
Telemóvel: 919 959 545 / 919 894 178
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FUTEBOL

VARIANTES TÁTICAS
POSICIONAIS

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

Quando observo os comportamentos posicionais de
um coletivo tento perceber e
identificar as dinâmicas que
consegue criar em momentos de organização defensiva
e ofensiva. Uma equipa que
potencia uma estrutura posicional de 1x4x3x3 não poderá defender e atacar da mesma forma quando defrontar
estruturas diferentes como
1x4x4x2, 1x3x4x3,1x5x3x2
ou 1x4x2x3x1. Penso que

as compensações, ocupação dos espaços defensivos
e criação de espaços ofensivos deve ser diferente em
função do posicionamento
do adversário e das características e qualidades dos
seus jogadores. Depois existem várias formas e distintos
conceitos de potenciar uma
ideia de jogo, cada treinador
tem a sua e pode definir na
mesma estrutura formas de
atacar e defender distintas,
o jogo posicional está muito
para além do plano estratégico, ele visa criar dinâmicas coletivas intersectoriais
com bola em momentos de
organização ofensiva, bons
equilíbrios e coberturas dinâmicas em transição defensiva quando a equipa perde a
posse de bola, uma boa ocupação dos espaços defensivos em largura quando o
coletivo está em momentos
de organização defensiva.
Um coletivo pode potenciar
mais o ataque posicional,
por exemplo, e a criatividade no espaço entre linhas
em 1x4x3x3 com uma referência ofensiva frontal e dois
alas, mas a mesma estrutura
pode potenciar também a
mobilidade e o ataque à pro-

fundidade com 3 avançados
rápidos, no meio-campo
pode posicionar-se em 1+2
ou 2+1 em função das dinâmicas que se pretendam
criar no corredor central. A
ligação entre setores deve
ser trabalhada em função
das qualidades técnicas e
táticas dos atletas, ajustando
estas com comportamentos
posicionais adequados em
função da posição e área que
ocupam no terreno de jogo.
RUI BARBOSA FOI
CONVIDADO ESPECIAL
A última edição do programa Pontapé de Canto
teve Rui Barbosa como convidado especial. O treinador
de guarda-redes que deixou
recentemente o Tottenham
falou sobre a carreira que
começou no Varzim e passou por Rio Ave, Porto, Valência e Wolverhampton.

TROFÉU ONDA VIVA

Classificação do 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.
VARZIM

RIO AVE

Heliardo 134
Tavinho 127
João Reis 124
Murilo 118
André Micael 114
Cássio 112
Luís Silva 106
André Leão 103
Zé Tiago 102
Nuno Valente 98
Luís Pinheiro 87
Rafael Assis 82
Tiago Pereira 66
Agdon 64
George Ofosu 61
Ricardo 44
Lessinho 40
Raí 28
Luís Pedro 26
Cerveira 24
Rodrigo Rego 12
Zé Ferreira 6
Bruno Tavares 2

Gabrielzinho 143
Hugo Gomes 131
Aderllan Santos 126
Jonathan 124
Joca 123
Pedro Mendes 121
Costinha 115
Zé Manuel 110
Guga 103
Aziz 94
Pedro Amaral 80
Ukra 74
Vítor Gomes 66
Zimbabwe 50
Rúben Gonçalves 48
Sylla 48
Ângelo Meneses 40
Fábio Ronaldo 40
Sávio 38
Ronan 11
Pedro Graça 10
Leandro 2

CONCURSO DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22

Paulo Morim e Maria José Correia juntaram-se a Rui Maia na liderança tripartida graças a dois palpites certeiros e José Torres colou-se a Rui Santos.

Varzim 2
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 0

Varzim 1
Penafiel 1

Varzim 2
Penafiel 1

Varzim 2
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 1

Varzim 2
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 1

Varzim 1
Penafiel 0

Varzim 0
Penafiel 0

Rio Ave 2
Nacional 0

Rio Ave 1
Nacional 0

Rio Ave 2
Nacional 1

Rio Ave 2
Nacional 1

Rio Ave 1
Nacional 1

Rio Ave 2
Nacional 0

Rio Ave 3
Nacional 2

Rio Ave 2
Nacional 1

Rio Ave 3
Nacional 1

Rio Ave 2
Nacional 1

RUI JORGE
SANTOS
11 PONTOS

JOSÉ
TORRES
11 PONTOS

MARIA JOSÉ
RUI
CORREIA
MAIA
13 PONTOS 13 PONTOS

PAULO
MORIM
13 PONTOS

PEDRO
GOMES
8 PONTOS

ANDREA
SILVA
7 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
6 PONTOS

JOSÉ
RICARDO
5 PONTOS

PAULO
AREAL
3 PONTOS
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OBRAS ARRANCARAM NO ESTÁDIO DO VARZIM
Já tinha sido anunciado
em Assembleia Geral, pelo
presidente Edgar Pinho, o
plano de recuperação das
bancadas poente e norte de
forma a libertar a proibição
de abertura aos adeptos.
Nesta primeira intervenção
que começou na passada
semana já são visíveis os
trabalhos na bancada onde
se encontram os camarotes
e os lugares cativos, aqueles
que maior receita proporcionam ao clube. A pouco
mais de um mês de celebrar
o 106º aniversário, o velhinho estádio alvinegro poderá em breve apresentar-se
de “cara lavada”. Mantém-se,
no entanto, a inevitável política dos ‘remendos’, até que
as obras de fundo possam
avançar. Muitos projetos foram anunciados, mas todos
eles foram sendo descartáveis à medida de novas estratégias e formas de olhar
para um espaço global que
todos conhecem como o da
zona E-54.
LOBOS DO MAR
PROCURAM
SAÍDA DA CRISE
O ponto conquistado
contra o Porto B foi uma
pedrada no charco de uma
série negativa de resultados.
A contestação à liderança
técnica de António Barbosa
tem por isso subido de tom,
apesar do técnico dos alvinegros garantir que a equipa
irá melhorar o seu rendimento e chegar o mais cedo
possível aos lugares mais
confortáveis da tabela classificativa. O presidente Edgar
Pinho já veio a terreno afir-

gantes” e ser a sensação da
eliminatória.
JANTAR DE
ANGARIAÇÃO
DE FUNDOS
O Varzim promove no
próximo dia 26, uma sexta-feira, um jantar de angariação de fundos. O evento terá
lugar no restaurante Enseada e os interessados podem
marcar a presença até à próxima terça-feira. A iniciativa
insere-se nas comemorações
dos 106 anos do clube.
RAPARIGAS VÃO
LUTAR PELA
MANUTENÇÃO
mar que compreende a frustação dos sócios, lembrando
que a mesma é também da
direção, da equipa técnica
e dos jogadores. Contudo,
também referiu ter confiança em dias melhores, já
que a equipa tem qualidade
e potencial para conseguir
os pontos que estão a faltar.
Em 11 jornadas realizadas, a
equipa varzinista tem apenas
1 vitória e 4 empates, somando 6 derrotas. Sete pontos
conquistados e a consequente 17ª posição. Pior, só mesmo a Académica, que com
menos 1 jogo tem apenas 2
pontos. O próximo jogo dos
poveiros no campeonato
será no dia 27, com a receção
ao Penafiel.

lade XXI, o reencontro dos
primos Luís Neto e Ricardo
Nunes só deve acontecer
fora das 4 linhas, já que uma
lesão pode impedir o central
de alinhar pela equipa liderada por Ruben Amorim e
o guarda redes não costuma ser titular nesta prova.
Num duelo onde o favoritismo é do campeão nacional,
prevalece a velha máxima
da prova rainha, ou seja, o
Varzim quer ser “tomba gi-

A equipa sénior feminina
do Varzim perdeu por 4-0
com o Condeixa em partida
realizada no campo de Aguçadoura que fechou a série
Norte da Liga. Com este desfecho, as poveiras terminaram no penúltimo posto e
vão agora lutar pela manutenção no topo da competição num mini-campeonato
com Valadares/Gaia, Gil Vicente e Condeixa (do Norte),
Atlético, Estoril, Ouriense e
Amora (da Série Sul).

TAÇA E UM DUELO
DE OUTROS TEMPOS
COM O SPORTING
Em 2016, em jogo a con-

RIO AVE VOLTA
AOS TRIUNFOS
O Rio Ave regressou às
vitórias na II Liga. O importante triunfo sucedeu
no difícil terreno do Trofense graças a um único
golo apontado por Aziz a
meio da primeira parte da
partida da jornada 11. O
técnico Luís Freire considerou o resultado justo face à
exibição positiva da equipa
e deixou elogios à atitude
dos jogadores ao longo de
todo o jogo. Os rioavistas
passaram a somar 21 pon-

tar para uma eliminatória da
Taça da Liga, os Lobos do
Mar conseguiram amenizar
as diferenças entre os dois
emblemas, perdendo apenas
pela margem mínima e conseguindo levar a Lisboa um
apoio de cerca de 600 adeptos. Nesta quinta-feira, não
serão tantos, até porque se
trata de um jogo a meio da
semana, com a deslocação a
ter que ser custeada pelos interessados. No estádio Alva-

tos na tabela e vão agora
jogar no próximo sábado,
frente ao Olhanense, para
a Taça de Portugal.

Pub
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
MODALIDADES
Acompanhe-nos nas redes sociais
www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

DESILUSÃO
É o que todos os portugueses devem sentir estes dias,
depois da derrota frente à
Sérvia que nos enviou para
mais um play-oﬀ. Tem sido
comum nos últimos torneios
de seleções, apenas conseguirmos o apuramento via
play-oﬀ, mesmo no último
sufoco, mas agora as contas
podem ser diferentes.
De 12 equipas apenas 3
vão seguir em frente e estar
no Mundial do Catar. Serão
jogadas 6 meias-finais e as 3
consequentes finais, onde os
3 vencedores serão os apurados para a fase final do
mundial. Mas essas contas
eram completamente desnecessárias se tivéssemos sido
competentes, pelo menos,
no jogo contra a Sérvia em
Lisboa.
É incrível que uma seleção
recheada de talento e jogadores de classe mundial, capaz de ter vencido um Europeu e uma Liga das Nações,
embora as exibições também
não fossem convincentes,
não consiga ultrapassar com
distinção um grupo com seleções de segundo nível e até
inferiores.
É verdade que esta equipa é diferente da equipa que
venceu o Euro 2016 mas
também é verdade que estamos diferentes mas para melhor, com uma equipa muito
mais competitiva em toda
as posições e jogadores que
jogam ao mais alto nível do

SABIAS QUE ...
... Pedro Mantorras aos
17 anos esteve a estagiar
no Barcelona e apenas não
ficou devido à falta de vaga
para extra comunitários.

futebol mundial.
O discurso de Fernando
Santos continua o mesmo de
sempre, garante que vamos
estar neste mundial, da mesma forma que garantia em
2016 que chegaríamos à final
do Europeu.
A forma como monta a
equipa e como aborda os jogos também continuam sempre no mesmo nível, um nível de uma equipa que não é
a nossa. Entramos em todos
os jogos decisivos para fazer
apenas os mínimos e como
diz o velho ditado, quem
joga para empatar, acaba
sempre por perder.
Foi exatamente isso que
aconteceu no jogo contra os
sérvios, que estiveram mais
concentrados, mais lutadores, e muito mais equipa do
que os portugueses em campo. Foi um resultado justo e
agora nem com a calculadora nas mãos nos poderemos
safar, uma vez que com este
novo formato de play-oﬀ, ou
ganhamos, ou saltamos fora.
Será vergonhoso se não estivermos neste mundial, mas
bem ao estilo do povo português, ainda podemos remediar o mal que foi feito, para
não dizer outra coisa.
Resta-nos a esperança de
que os astros se alinhem a
nosso favor e se tudo correr
bem, em março, estaremos
aqui a festejar o desejado
apuramento.
Aconteça o que acontecer,
será Fernando Santos merecedor deste eterno agradecimento?

FRANCO

www.instagram.com/recepcaoorientada/
recepcaoorientada@gmail.com

VARZIM RECUPERA E EMPATA

A última partida dos alvinegros não foi fácil…o
Varzim esteve a perder por
dois golos, frente ao Porto B
num jogo da 11.ª jornada da
II Liga de futebol. O Porto B
inaugurou o marcador logo
no primeiro quarto de hora
(1–0), cenário que se repetiu pouco depois no início
da segunda parte (2–0).
Por volta dos 65 minutos
o Varzim reagiu e reduziu
para 2–1, por Rego. Os dragões continuaram a tentar
aumentar a vantagem, mas

desta vez foi o Varzim que
viu o seu esforço ser premiado. No último quarto
de hora do jogo, Zé Tiago
voltou a tentar a sorte do
Varzim e numa infelicidade
do guardião portista (Ricardo Silva) a bola acaba
por entra na baliza por autogolo (2–2).
Contrariamente ao que
tem acontecido, o Varzim
conseguiu inverter o resultado a seu favor. Com este
empate, o Varzim subiu um
lugar, do 17.º para o 16.º,
somando sete pontos.

“MÃOS AO TRABALHO,
MARINHEIROS RIO AVISTAS”
Foi assim numa alusão
ao mar e ao trabalho do
dia-a-dia de tantas pessoas
da zona de Vila do Conde,
que Luís Freire deu o mote
para reunir e unir as tropas. Nem tudo tem sido um
mar de rosas na caminhada
RioAvista, ao contrário do
que se esperava, depois dos
triunfos consecutivos nas
primeiras jornadas. Ainda
assim,e quem acompanha o
campeonato da segunda liga
com alguma regularidade
nas diversas edições, tem a
plena noção,que há sempre
uma grande luta naquilo
que é a definição de quem
ocupa os lugares cimeiros
da tabela e que dão acesso à tão desejada subida. E
Luís Freire, um treinador

habituado a estas andanças,e
que tem provado o seu valor,subindo a pulso na carreira,
vem meter água na fervura e
ao mesmo tempo, capitalizar
aquilo que a gente de Vila do
Conde tem de melhor, ten-

tando transmitir isso para
os “seus homens”. Trabalho, dedicação e resiliência,
parecem ser três das peças
chave necessárias para o objetivo no final da temporada
da turma vilacondense.

Defesa-central formado no Sporting, Franco tinha um longo currículo no futebol português quando chegou ao Rio Ave em 2002 para somar a um plantel apostado em subir de divisão. Experiente, aguerrido e forte na marcação, destacava-se também pelo poderio no jogo
aéreo que o convertia numa referência em lances de bola parada a atacar ou a defender. Fruto
de uma carreira construída a pulso, sabia como atuar em cada situação por forma a potenciá-la para benefício dos seus, desconcentrando os adversários com uma sã malandrice que
só o tempo e os muitos jogos em realidades díspares conferem. Impôs-se com naturalidade e
foi esteio defensivo de uma equipa que logrou o objetivo como campeã. De caravela ao peito,
continuou a evidenciar-se no escalão maior. Jogador de equipa e um dos animadores do balneário, viveu bons momentos na Foz do Ave ao ponto de atrair a atenção dos coreanos do FC
Seoul que em 2005 o levaram para aquela que seria a sua primeira experiência no estrangeiro.
Valor seguro, em Vila do Conde contribuiu para uma etapa de afirmação do Rio Ave.

Ficha Técnica/Coordenação - Pedro Moreira: Administrador e Gestor de Conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor,
Adolfo Serrão: Cronista, José Pereira: Cronista, Diogo Postiga: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer
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POVEIROS E VILACONDENSES NA TAÇA DOS CAMPEÕES
No futebol popular o
passado fim de semana foi
dedicado, no escalão sénior, às competições inter-concelhias da Federação
de Futebol do Norte, em
concreto a Taça dos Campeões. Nesta segunda jornada as formações poveiras
e vilacondenses tiveram os
seguintes resultados: Grupo A - Estela 1 x Árvore 3
; Grupo B - Infias 2 x Tougues 3; Tarrio 2 x Aguçadoura 2; Grupo C – Guimarei 1 x Navais 2; Grupo
D - Aveleda 3 x Amorim
2 e Grupo E - Macieira 4
x Água Longa 3. A próxima
jornada, a terceira, desta
fase de grupos realiza-se
no dia 27 deste mês.
CDC NAVAIS
INVICTO NO I
NTER-FREGUESIAS
O Navais (na fotografia
com o plantel desta época) defendeu com êxito a
liderança no campeonato
sénior do Inter-Freguesias
de futebol da Póvoa de Varzim. No início deste mês,
o comandante recebeu e
venceu o vizinho Estela por
3-2 em jogo da 3ª jornada,

somando agora 9 pontos já
que venceu todas as partidas
até ao momento. Numa ronda recheada de golos, destaque ainda para a igualdade a
três bolas entre Aguçadoura
e Terroso, para a goleada de
10x2 aplicada pelo Amorim
à Matriz e pela triunfo por
3x1 do Laundos sobre o Ra-

tes. O Averomar folgou.
Já a quinta jornada nos
escalões de formação do Inter-freguesias ficou marcada pela pontaria afinada de
muitas equipas.
Nos escolinhas realizaram-se quatro partidas: Argivai 2x3 Navais, Laundos
1x8 Amorim, Aguçadoura

1x0 Terroso, Averomar 1x0
Matriz. Lidera o Amorim
com 11 pontos.
Em infantis houve cinco
jogos: Leões da Lapa 0x0 Estela, Argivai 0x3 Navais, Regufe 3x0 Beiriz, Aguçadoura
1x2 Terroso, Averomar 1x2
Matriz. Comanda o Navais
com 12 pontos.

Finalmente, em juvenis,
aconteceram seis partidas:
Leões da Lapa 0x1 Estela,
Argivai 1x2 Navais, Regufe 1x2 Beiriz, Laundos
1x0 Amorim, Aguçadoura
1x0 Terroso, Averomar 7x1
Matriz. Lideram o Beiriz e
o Averomar com 13 pontos.

FUTSAL: PÓVOA PERDE, CAXINAS EMPATA E RIO AVE VENCE
O Póvoa Futsal voltou a
perder na série A da segunda divisão. A derrota sucedeu no reduto do Nelas
por 4x3, mantendo a equi-

pa no penúltimo lugar com
somente 4 pontos. A nona
jornada ficou marcada pela
igualdade do Caxinas no terreno do Bairros, sendo este o

primeiro empate cedido pela
formação que lidera o campeonato com 25 pontos. O
Rio Ave é que conseguiu um
importante triunfo por 5x6

na deslocação à quadra do
Saavedra Guedes, passando
a somar 10 pontos e ainda
mantém o sonho de chegar à
fase de subida.
Pub
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JORNADA NEGRA PARA O PÓVOA ANDEBOL
As equipas seniores do
Póvoa Andebol não aproveitaram o fator casa e foram derrotadas nos jogos
correspondentes à 9ª jornada dos respetivos campeonatos.
Na receção ao Marítimo,
a equipa B demonstrou
que tinha capacidade para
derrotar um adversário
que chegou à Póvoa em
8º lugar, logo abaixo dos
poveiros. Uma primeira
parte com algumas alternâncias no comando do
marcador e a finalizar com
uma igualdade a 18 golos.
A jovem equipa poveira
regressou ao jogo disposta
a resolver cedo a seu favor
e tudo parecia indicar isso
mesmo. Em poucos minutos, os comandados de
Pedro Santos ganharam
uma vantagem de 4 golos,
mas não foram capazes
de a guardar. Pelo contrário, foram cometendo
erros que proporciona-

ram a reviravolta e logo até
uma mão cheia de diferença. Desnorteados, os jovens
poveiros ainda tentaram um
derradeiro forcing, mas sem
resultados práticos. Apesar
de tudo, o Póvoa Andebol
B mantém-se no 7º lugar
do segundo escalão, com 17
pontos amealhados.
A equipa principal, a competir no Campeonato Ande-

bol 1, tinha pela frente um
histórico clube português,
Belenenses, que veio à Póvoa apoiado por uma claque organizada. Um jogo
emocionante e marcado
por uma atuação da dupla
de arbitragem que deixou
os poveiros literalmente “à
beira de um ataque de nervos”. Erros sucessivos que
foram mantendo o resultado

muito nivelado até aos segundos finais. Altura em que
o Póvoa Andebol teve uma
oportunidade de ouro para
empatar a partida, mas viu
um lance passível de livre de
7m ser transformado em falta atacante. Uma decisão que
provocou a indignação geral,
tanto dos adeptos como dos
responsáveis do clube, que
levou à derrota por 27x28. A
festa fez-se em tons de azul
e muito devido à excelente atuação do guarda redes
João Moniz, filho do conhecido músico Carlos Moniz.
Foram 60m de pura emoção,
com andebol entusiasmante
e certamente mais uma etapa no crescimento do clube
poveiro, que hoje já é encarado como “um alvo a abater”. Perder porque os adversários são melhores é uma
coisa, agora perder quando
o critério não é igual para
ambos custa. Foi essa indignação que esteve espelhada
nos rostos dos poveiros após

este desaire. Á 9ª jornada,
com os jogos em Setúbal e
Sporting da Horta por realizar, a equipa liderada por
Jorge Carvalho está acima
da linha de água, com 13
pontos, num campeonato
onde descem 4 clubes. O
plantel tem qualidade (e
já o provou) para ombrear
com qualquer adversário e
é tempo das vitórias acontecerem mais vezes.
Os responsáveis do clube
poveiro já lançaram o alerta através das suas redes
sociais, exigindo a imparcialidade de quem dirige
os jogos, o que manifestamente não tem acontecido
em alguns deles. No entanto, louva-se o discurso
dos intervenientes, como
o técnico e central do Póvoa que no final do jogo se
focaram apenas nos erros
que a equipa cometeu e
no trabalho a realizar para
que, nos próximos jogos, o
Póvoa Andebol seja mais
forte.
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PAVILHÃO ENCHEU PARA RECEBER O BENFICA
O pavilhão Fernando
Linhares de Castro engalanou-se para receber o
Sport Lisboa e Benfica. Um
jogo de basquetebol que
teve grande cobertura mediática com transmissão
no segundo canal público,
mas também a transmissão radiofónica da Rádio
Onda Viva e dos canais
online da FBP. A animação
e a cor fizeram deste jogo
um dia inesquecível para
muitos dos fãs do basquetebol. Baixa de última hora
para enfrentar os encarnados foi o canadiense Diego
Kapelan, nada mais nada
menos que o melhor marcador da equipa. Uma baixa que fez aumentar para
8 o número de poveiros
convocados pelo professor
José Ricardo. João Henrique Santos foi o escolhido
para completar o lote daqueles que carinhosamen-

te já são apelidados como
“os meninos do professor”.
Uma luta de “David contra
Golias” e provada dentro das
quatro linhas. Numa Liga
profissional, só dois estavam no lado dos poveiros:
o dinamarquês Zarko Jukic
e o americano Ky Sanders.
Nos encarnados, o técnico
Norberto Alves demonstrou
desde o segundo inicial,conhecer e respeitar muito o
adversário, colocando em
campo os melhores. Um início de jogo favorável aos lisboetas, com a reação poveira
a surgir através do caçula, de
apenas 18 anos, Jorge Rodrigues. Foram mesmo os bases
do CDP a brilharem, já que
Diogo Gomes entrou para
fazer estragos. Foi o melhor
marcador da equipa, com 13
pontos, e só mesmo o cansaço proporcionou ao Benfica
alargar distâncias. O resultado final de 56x73 é o espelho

da diferença (neste jogo) e
das dificuldades dos poveiros perante um adversário
de outra dimensão competitiva. No entanto, o público
vibrou com o orgulho de ver
miúdos como Rafa Costa a
acabar o jogo com jogadas
brilhantes ou então o cesto
inesquecível para Guilherme Nunes e a tentativa do
João Henrique que bateu no
aro do cesto. Foi um jogo
inesquecível, que começou
em festa e acabou da mesma
forma. João Gomes, também conhecido por Betinho, marido da enorme basquetebolista poveira Sofia
Ramalho, desdobrou-se nas
tradicionais fotos com os
seus admiradores. Ele que
em tempo de férias utiliza o
pavilhão poveiro como se da
sua casa se tratasse. Quem
sabe um dia não terminará
a sua carreira no clube poveiro. Nesta estreia na Liga

Profissional, o Desportivo
da Póvoa tem sido uma referência da aposta nos atletas
da Formação. Como diz o
professor José Ricardo, “este
é um caminho difícil de percorrer, mas queremos fazê-lo
conscientes das dificuldades,
mas também de que chegaremos ao fim ainda mais fortes.
Era necessário não deixar
fugir o Benfica e enquanto

o conseguimos, obrigamos
um adversário com outros
recursos a empenhar-se
para nos vencer. Esta foi
uma jornada de festa do
basquetebol. O nosso clube
tem grande tradição na modalidade e os nossos adeptos desfrutam do jogo como
poucos. Um agradecimento
a eles e a todos os que estão
do nosso lado”.

DUPLO TRIUNFO E SUBIDA NA CLASSIFICAÇÃO
A equipa sénior de hóquei em patins do Clube
Desportivo da Póvoa parece ter encontrado a chave
para as vitórias e logo com
goleadas. Depois de uma
mão cheia de resultados
negativos, a equipa liderada por Ruben Fangueiro deslocou-se a Valença,
onde conseguiu a primeira vitória. Seis golos marcados contra um sofrido,
com Cristiano Fangueiro
a recordar que “quem sabe
nunca esquece”, ajudando
a equipa com 3 golos. No
regresso aos jogos em casa,
perante a equipa B da Sanjoanense, Tiago Pereira,
também conhecido por
Bolinhas, abriu as hostili-

dades muito cedo, demonstrando que a equipa queria
resolver cedo um jogo que
até poderia ser complicado.
Cristiano Fangueiro foi baixa devido a doença súbita,
mas os companheiros conseguiram dedicar-lhe uma vitória que acabou por ser de
8x2. Gonçalo Silva estreou-se a marcar, ele que a par
de Tiago Vilaça vai rodando
na equipa sub-23, enquanto
Luís Melo e Zé Carvalho bisaram. Na baliza registou-se
o regresso do icónico guarda redes Telmo Fernandes,
uma referência ao nível do
treinador Ruben Fangueiro.
Algumas subidas, entre as
quais a que levou o clube à
1ª divisão, e uma voz no bal-

neário que é e será sempre
uma referência para os mais
jovens. João Bettencourt,
mais conhecido por “Carapau” deixou a equipa devido
a compromissos familiares
e de trabalho, mas sempre
que pode está na bancada a
apoiar os seus companheiros. Os poveiros deixaram
já a zona de despromoção,
sendo agora os décimos classificados com 6 pontos. Na
próxima jornada defrontam
fora de casa o Porto B.
Ruben Fangueiro: “Realizamos uma primeira parte em que fomos eficazes e
conseguimos praticamente
resolver o jogo. Já no segundo tempo não estivemos ao
melhor nível, mas soube-

ATLETISMO CONQUISTA
PÓDIO NO REGIONAL
A secção de atletismo do
Clube Desportivo da Póvoa
foi até Paredes, no passado
fim de semana, para competir no Campeonato Regional da Zona Norte de Corta
Mato Longo. Uma presença
que valeu o terceiro lugar
regional por equipas, sen-

do quarta classificada da
Zona Norte em Masculinos.
Resultados finais: António
Pires 10° , Américo Moreira 16°, Daniel Pereira 40°,
Paulo Silva 45° da Geral e 4°
Classificado em Veteranos
, Vítor Rodrigues 101° da
geral e 11° no escalão de Ve-

teranos, Leonel e Martim
Freitas não concluíram a
competição. No escalão feminino, Fátima Silva foi 14°
da geral e 3° veterana, Ana
neves 20° geral e 10° veterana e Conceição Santos 29
geral e 15 veterana.

mos jogar com a vantagem.
Vencendo, ora por força do
trabalho ou da sorte, o importante é que o grupo está

moralizado e vai continuar
a trabalhar para conseguir
vencer os jogos que forem
possíveis. “
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PÓLO AQUÁTICO COM EQUIPAS EM DESTAQUE
A equipa sénior de pólo
aquático do Naval empatou em casa do segundo
classificado na 1ª divisão.
O Paredes, que tinha vencido o campeão Vitória,
foi travado pelos poveiros,
que arrancaram uma igualdade a 12 golos numa partida marcada pela grande
exibição do guarda-redes
mexicano Angel Cadena.
Segue-se a receção ao Pacense, adversário na luta
pelo objetivo de atingir o
Top 4 da primeira fase.
Nos escalões de formação, os juvenis perderam
com Fluvial Portuense na
1ª jornada do regional por
11-3. Mais sorte tiveram
os sub18, que golearam
(23x3) fora o Lousada, adversário que também foi
goleado pelos infantis por
20x2 no nacional.
REGATAS DE
SÃO MARTINHO
A Regata de São Marti-

cluindo alguns ingleses. Paulo Gomes enfrentou dois dias
de competição em condições
atmosféricas adversas, com
vento e chuva, mas foi muito regular nas 12 regatas e
fechou o top-5 perante forte
concorrência.
DUPLA DE HONRA

nho para as classes de cruzeiros e IOM voltou a ser
organizada pelo Povoense
no último fim de semana.
No sábado, o cruzeiro vencedor foi o Bião II, do skipper
Pedro Cunha, representando o Sport Clube do Porto.
Soreste, de Manuel Nunes,
do CNP, foi o segundo classificado, enquanto Infinito,
de Paulo Braga, também do
CNP, fechou o pódio. No
domingo, na prova para modelos Um Metro, o triunfo
ficou em casa graças a Paulo

Gomes, que superou o espanhol Tomas Perez, do Club
Náutico de Boiro, enquanto
Fernando Lacerda, também
do CNP, foi terceiro.
PAULO GOMES
NO TOP-5
Paulo Gomes foi quinto
classificado em mais uma
prova internacional. O velejador participou no Campeonato Autonómico de
Madrid da classe ‘Um Metro’
que teve 16 participantes, in-

Dois atletas do CNP terminaram no top6 do Circuito Nacional Open de
Bodyboard. A última etapa
decorreu em Peniche, na
praia de Supertubos, tendo
o vice-campeão mundial júnior Joel Rodrigues e o experiente Ricardo Rosmaninho
alcançado o 7° lugar. Estes
resultados permitiram a ambos a obtenção de lugares de
honra na classificação final:
Ricardo foi quarto e Joel foi
sexto no ranking masculino.
Merece ainda realce a 13ª posição final de Fábio Ferreira,
enquanto Constança Silva foi
a melhor atleta feminina no
15° posto. A época está ofi-

cialmente terminada, mas
os pupilos de Rui Campos
já pensam em 2022.
NATAÇÃO
PREPARA-SE
A secção de natação do
Naval Povoense continua
a preparar o nacional de
clubes marcado para dezembro. No último fim de
semana o clube competiu
no campeonato regional
para juniores e seniores,
que decorreu em Felgueiras. Entre os seis atletas em
ação, que bateram mais de
duas dezenas de recordes
pessoais, o destaque recaiu
em Tiago Carvalho. O nadador bateu dois recordes
absolutos do CNP, tendo
ainda obtido a melhor
classificação individual,
um quarto lugar nos 1500
livres seniores. O técnico
António Vasconcelos vai
agora afinar o trabalhar
para o objetivo principal
desta época de inverno.

CKA TROUXE PÓDIOS DE CASCAIS
BRONZE MUNDIAL
TRAZIDO DO KUWAIT
Atletas do CKA Póvoa de
Varzim trouxeram várias
medalhas do 5º Open de
Cascais que decorreu no passado sábado. 11 pupilos do
mestre Vítor Poças marcaram presença e 7 alcançaram

O poveiro Lino Araújo
conquistou a medalha de
bronze no Campeonato do
Mundo de motonáutica, na
categoria Runabout GP1,
prova que decorreu no
Kuwait no passado fim de
semana. “Ainda nem tenho
palavras para descrever o
que estou a sentir! Obrigado do fundo do coração a
todos os que me apoiaram,

lugares de pódio. Destaque
para os triunfos do iniciado
João Vinhal (-42 kg) e da cadete Eva Flores (+50 kg) em
kumite. A cadete Marta Guimarães (-50 kg) e o júnior
Rodrigo Morim (+68 kg)

foram segundos. A terceira
posição foi obtida por um
trio: o iniciado Pedro Dias
(-42 kg), a júnior Lara Silva
(-53 kg) e o sénior Ricardo
Lopes (kata).

a todos os que me acompanharam mesmo à distância,
à minha família, à minha
namorada, ao meu mecânico e a todos os meus patrocinadores”, partilhou o piloto de 31 anos. Lino Araújo é
de Balasar, pertence à equipa Palhares Racing Team e
há pouco tempo conquistou, pela terceira vez, o título de campeão nacional.
Pub

É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS
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‘POETA CARPINTEIRO’: 91 ANOS E LIVRO NOVO
No dia em que completou 91 anos, o poveiro
David Leite apresentou a
mais recente obra, o livro
de poesia “Por Amor”. A
compilação de poemas foi
apresentada com sala cheia
em Aver-o-Mar na presença de muitos familiares,
amigos e figuras da sociedade poveira, que tiveram
oportunidade de ouvir algumas passagens com música a acompanhar. O ‘poeta carpinteiro’, emocionado
com todas as homenagens
que lhe foram prestadas,
não conseguiu falar com
o público mas durante a
apresentação uma das filhas salientou a resiliência
do pai adaptando uma ex-

pressão de Fernando Pessoa:
‘Deus quer, o David sonha
e a obra nasce’. No final da
apresentação, na tarde da
passada segunda-feira, os
presentes foram convidados
a permanecer no restaurante ‘O Marinheiro’ para a celebração do aniversário de
David Leite.

ENCONTRAM-SE COM
41 ANOS DO BONFIM PESCADORES
CANDIDATO À LIDERANÇA DO PSD

O Grupo Recreativo Estrela do Bonfim comemorou, na passada quinta-feira, 41 anos de existência já
que foi fundado em 11 de
novembro de 1980 no Lugar de Nova Sintra, na Pó-

voa de Varzim, onde está
também a sede social. A
efeméride foi celebrada de
forma simples por dirigentes e amigos da coletividade presidida por Manuel
Rocha.

Paulo Rangel participou
anteontem, dia 16, num encontro com a comunidade
piscatória da Póvoa de Varzim.
O candidato à Presidência
do Partido Social Democrata
visitou o porto local e esteve
com responsáveis do setor:
Carlos Cruz, presidente da
APROPESCA, Manuel da
Silva Marques, presidente da
Associação Armadores Pesca do Norte, e João Leite, em
representação da Direção da
Associação Pró-Maior Segurança Homens do Mar.
Acompanhado pelo autarca Aires Pereira, Rangel
escutou os representantes
de armadores e pescadores
reiterarem a necessidade urgente de proceder-se à lim-

peza periódica do espaço e à
frequente dragagem da barra
para assegurar uma melhor
circulação e segurança a
quem opera profissionalmente no porto poveiro.

Depois decorreu um almoço/conferência sobre as
alterações climáticas e os
seus efeitos na orla costeira,
um tema que também preocupa a comunidade local.

DIA NACIONAL DO MAR ASSINALADO COM EXPOSIÇÃO
SOBRE LIXO PLÁSTICO NO CENTRO DE TRANSPORTES

O Dia Nacional do Mar,
que se assinalou no passado
dia 16, foi a data escolhido
para a abertura ao público
da exposição “Onde a Terra
se une ao Mar – e o que fica
pelo meio”.
Trata-se de uma mostra
promovida pela Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim em co-organização
com a Opta, uma associação poveira para a capaci-

tação em design e inovação.
Esta aborda a problemática
ambiental do lixo plástico
marinho e pode ser visitada
no Centro Coordenador de
Transportes até 9 de janeiro
de 2022.
A entrada é livre e permite igualmente apreciar o
projeto convidado “Mar de
Experiências”, que irá expor
algumas instalações e peças artísticas criadas a par-

tir do lixo plástico marinho
recolhido na costa litoral
norte. Paralelamente, irão
decorrer “horas do conto”
e workshops de construções
com lixos plásticos marinhos, com vista à consciencialização do público mais
jovem para a necessidade
de identificarmos e revertermos o excesso de plásticos
descartáveis nos oceanos.
Na véspera foi assinado

um Protocolo de Cooperação entre as duas partes. A
Opta, dirigida por Hélder
Teixeira, irá utlizar instalações no espaço co-work do
Centro Póvoa Empresas e
em contrapartida será um
agente facilitador do Município ao nível do desenvolvimento de iniciativas e projetos conjuntos nas áreas do
empreendedorismo jovem e
desenvolvimento local.
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POSTOS DE VENDA JORNAL “NOTÍCIAS ONDA VIVA”
PÓVOA DE VARZIM
Casa Rabanadas
Rua Gomes de Amorim, 123
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 023 507

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

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

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

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

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

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

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

O Nosso Quiosque
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim
Tel: 917 990 113

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

Praça Luís de Camões
4490-441 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 245

Quiosque Palavras e Números

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

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: 252 615 222

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

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

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

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

Quiosque Belo Horizonte
Rua Sacra Família, 23
4490-548 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 795

Tabacaria Expresso
Av. 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

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

Decoram
Centro Comercial Pescador,
Loja 5
4490-678 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 627

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

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves,

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

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

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

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

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

TERROSO

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

AVER-O-MAR

58

4490-011 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 977

ESTELA

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

VILA DO CONDE

BEIRIZ

AGUÇADOURA

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

BALAZAR

Rotunda das Fontainhas

Av. José António Sousa Ferreira

4570-011 Balazar
Tel: 252 950 638

ARGIVAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Café Anjo
Largo Bom Sucesso, n.º 29
4490-202 Argivai
Tel: 918 426 594

MINDELO

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

ÁRVORE

Quiosque Areia-Mar
Av. Coronel Aires Martins, 7
4480-051 Areia-Árvore
Tel: 252 632 595

ESPOSENDE

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

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

VÍTOR COSTA, FIS E MÚSICA CORAL NA GRANDE ENTREVISTA
O recém-eleito presidente da Câmara Municipal
de Vila do Conde e dois
grandes eventos culturais
que decorrem em novembro na Póvoa de Varzim
estiveram em destaque nas
últimas edições da Grande
Entrevista. No primeiro
caso, Vítor Costa veio à
rádio no primeiro fim de
semana deste mês para
falar sobre os desafios que

terá pela frente neste mandato. Mais recentemente
marcaram presença Tiago
Pereira e Nuno Leites, diretores artísticos do Encontro
de Música Coral e do Festival Internacional de Solos,
respetivamente. Pode ouvir
as entrevistas a qualquer
instante na secção Ouvintes-Podcast-Grande Entrevista
que está disponível no nosso
site na internet.

JOEL RODRIGUES E HORÁCIO GONÇALVES NA ONDA DESPORTIVA
O programa Onda Desportiva, que vai para o ar
às sextas-feiras depois das
22h, trouxe à antena da
Onda Viva mais figuras de
destaque do desporto local.
Na primeira edição deste
mês, o programa coordenado por André Veloso
deu a conhecer os feitos
da secção de bodyboard
do Clube Naval Povoense,
destacando Joel Rodrigues,
que conquistou recentemente o título de vice-campeão mundial júnior

sob orientação do treinador
Rui Campos. No passado dia
12 foi a vez de ter Horácio
Gonçalves como protagonista. O veterano treinador
que se destacou ao serviço
do Varzim (também como
jogador) recordou as últimas aventuras em África e
diversos momentos de uma
longa carreira. As entrevistas podem ser recordadas a
qualquer momento na secção Ouvintes-Podcast- Em
Foco que está disponível no
nosso site na internet.
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OS CULPADOS DO COSTUME
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Com as eleições legislativas marcadas para 30 de
Janeiro de 2022, convém
analisar quem são os responsáveis pela situação em
apreço e observar o desenrolar dos acontecimentos.
Para mim responsáveis
há dois, António Costa e
Marcelo Rebelo de Sousa.
António Costa, hábil jogador político, após ter
perdido importantes Câmaras Municipais (Lisboa,
Coimbra, Funchal, etc.) e
assistindo, simultaneamente, a um grande desgaste do

seu Governo, encenou toda
uma novela em torno do
Orçamento do Estado, com
o objectivo que o mesmo
fosse chumbado, tendo a garantia de Marcelo que convocaria eleições antecipadas.
Aproveitando a mão (invisível) de Marcelo, Costa irá,
por um lado, focalizar grande parte da sua actuação na
responsabilização do PCP e
BE no chumbo do Orçamento do Estado, tentando deste
modo, capitalizar os votos
dessa esquerda para o PS, e
por outro lado, aproveitará o
desnorte da direita para tentar seduzir o eleitorado flutuante, do centro, para assim
tentar a maioria absoluta.
No que ao PSD diz respeito, este continua à deriva,
sem saber o que fazer. Tem
sido assim desde que Rio assumiu a Presidência do PSD,
e nem agora com directas
e congresso marcado, Rio

consegue encontrar o Norte.
Quem acompanhou, mesmo que ao de leve, o último
Conselho Nacional do PSD,
poderia pensar que tinha
sido declarado o Estado de
Emergência no PSD, e que
os Estatutos e Regulamentos estavam suspensos, tal
o conjunto de ilegalidades
propostas nessa reunião.
Rui Rio, que é, sempre,
uma caixa de surpresas,
tentou surpreender, com
uma proposta nunca antes
vista. Rio, propôs que, nas
directas, votassem todos os
militantes activos do PSD,
mesmo os que não tivessem as quotas pagas. Já que
para Rio os Estatutos não
contam, poderia ter sido
um pouco mais ousado e
propor que só votassem,
apenas e só, os militantes
com as quotas por pagar!!!
Quanto ao CDS, infelizmente, está no caminho da

irrelevância política, o que
é mau para a democracia e
para Portugal. As guerras
internas e a falta de jeito e
de bom senso da actual direcção, conduzirão o CDS
do antigo partido do táxi
para o partido da trotineta.
O PCP e BE estão na linha vermelha, pois nos últimos actos eleitorais ambos
têm sofrido derrotas atrás
de derrotas, o que poderá
piorar nas próximas eleições legislativas, colocando
em risco as actuais lideranças, mas que é, em parte,
irrelevante, tendo em consideração o funcionamento
orgânico desses partidos.
A Iniciativa Liberal, crescerá alguma coisa, mas continuará a ter pouco peso,
no cenário pós-eleições,
para formação de Governo.
CHEGA, como partido
antissistema, poderá capitalizar, e muito, com esta en-

cenação política, o que se
traduzirá num aumento de
votos e Deputados eleitos.
Para o fim deixei Marcelo Rebelo de Sousa, o outro
responsável pela situação
em que nos encontramos.
Marcelo é o pai e a mãe da
geringonça. Não só apoiou
a sua criação como, ao longo destes 6 anos, lhe deu
todo o apoio e lhe aparou
todos os golpes, ilegalidades
e imoralidades. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, para
usar uma expressão que se
usa muito pela Terra de Miranda, “está como um burro
num batatal”. Está no seu
habitat natural, no habitat
da intriga e da chicana política. É aqui que Marcelo se
sente bem, jogando as suas
peças, envenenando aqui e
ali, conspirando contra tudo
e contra todos, manipulando tudo. O Resto, o País, isso
nunca interessou a Marcelo.

TIMINGS
DANIEL SÁ FERREIRA

Numa circunstância normal numa democracia consolidada- um governo com
apoio minoritário no parlamento não consegue fazer
aprovar o seu orçamento de
Estado, e, como consequência nem sempre necessária,
o chefe de Estado dissolve
o órgão representativo e
convoca eleições, com a esperança de que delas resulte um quadro parlamentar
que permite a formação de
um governo com apoio mais
estável- mas que não era
apontada pela maior parte
dos analistas políticos por-

tugueses como muito provável, a rejeição do Orçamento
de Estado para 2022 pela
maior parte dos deputados
da Assembleia da República
foi interpretada pelo Presidente da República como
uma ruptura definitiva de
confiança entre os partidos
políticos que constituíam a
“geringonça”, tendo Marcelo
Rebelo de Sousa optado por
dissolver a Assembleia da
República e convocar eleições antecipadas.
Este desfecho tornou-se
inevitável quando o Presidente da República esclareceu antecipadamente que
seria esse o seu procedimento, e se tornou claro que o
Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português
não recuariam com exigências que sabiam que o governo do Partido Socialista não
aceitaria.
A dúvida persistiu até ao
instante da votação porque
a maior parte do país que
segue atentamente e comenta os últimos desenvolvimentos políticos não quis

acreditar que os partidos à
esquerda do PS provocariam
eleições num momento que
não lhes aparentava ser favorável.
Se acreditarmos naquilo
que os estudos de opinião
dos últimos dias nos dizem,
o país político não estava enganado. As principais alterações previstas no apoio aos
partidos que vinham sustentando o Governo apontam para o recuo eleitoral da
CDU e do BE (partido que
parece ser o principal prejudicado) e o reforço do PS.
No lado direito da Assembleia da República, se há
vencedores (CHEGA e IL)
e derrotados (CDS) anunciados, a abertura de um
processo de disputa pela liderança no maior partido da
oposição em cima das eleições legislativas introduz um
elemento de incerteza.
Se há algo que demonstra
o quanto esta crise política não era encarada como
provável, é o timing escolhido por Paulo Rangel para
desafiar a liderança de Rui

Rio no PSD. Tanto que, se
o Presidente da República
não tivesse sido “amigo” na
determinação do calendário
eleitoral, Rangel e grande
parte do “aparelho” do PSD
tinham sido apanhados fora
de pé. Paulo Rangel, apoiado
por todo o “passismo” e beneficiando do desgaste que
Rui Rio tem sofrido ao longo
de quatro anos de oposição
a um governo popular, planeava assumir a liderança
da oposição no pressuposto
de que teria ainda pelo menos um ano para preparar
o PSD para eleições, ano
esse que se esperava vir a
ser complicado do ponto de
vista económico e em que as
tensões entre o PS e os partidos à sua esquerda se iriam
avolumando; só que a crise
política rebentou mais cedo
do que o previsto, e correu o
risco real (partindo do princípio de que a interferência
de Marcelo Rebelo de Sousa
no PSD não é ainda maior
do que aquilo que parece)
de ter de desistir da candidatura já depois de muitos dos

seus apoiantes terem saído
das sombras e correndo o
risco de os expor aos eventuais ajustes de contas em
que as guerras internas dos
partidos são tão férteis.
Salvo pelo Presidente da
República, Paulo Rangel,
que só perderá o partido se
os militantes do PSD desobedecerem em massa aos
seus dirigentes locais (que
apoiam em grande maioria Rangel), ainda assim irá
para legislativas com um
partido com feridas em carne viva, permeável a todos
os ataques de irresponsabilidade e vontade de poder a
todo o custo. Se olharmos
para disputas eleitorais recentes em Portugal, o resultado é previsível. Se, contra
todas as probabilidades, Rio
vencer, terá muitos dos mesmos problemas.
A maior ironia de todo
este processo ainda seria o
único partido que tudo fez
para evitar eleições ser o
principal beneficiário delas.
Há quem diga que António
Costa tem sorte.

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 18 NOVEMBRO 2021 | 29

OPINIÃO
A MENSAGEM DE GLASGOW (COP26)

DESCARBONIZAR PARA SOBREVIVER
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Com um acordo insuficiente (mas, apesar de tudo,
um acordo…) face à urgência de implementação
de medidas que garantam
a saúde climática da nossa casa comum (em bom
rigor: a sobrevivência da
espécie humana), terminou em Glasgow a 26ª COP
(“Conference of Parties”, ou
seja, a assembleia geral do
nosso Condomínio Global).
Em causa está, sobretudo,
a urgência da descarbonização do nosso habitat
- não apenas da economia,
mas de todo o ecossistema.
A substituição das fontes
de energia de origem fóssil (carvão, petróleo…) por
fontes renováveis e limpas
é uma urgência para a qual
muitos países não querem
preparar-se. Digo assim
(“não querem preparar-se”),
porque preparado nenhum
está, se bem que alguns (entre estes o nosso) já venham
a implementar, de há alguns
anos, algumas das medidas
necessárias – por exemplo,
apostando nas renováveis
(setor em que estamos na
linha da frente), encerrando as centrais de energia
com base no carvão (Sines,
por exemplo) e desativando
a refinaria de Matosinhos
(decisão, a meu ver, imponderada ou precipitada,
pois passámos a importar
de Espanha os combustíveis que refinávamos aqui).
A transição (de energia de origem fóssil para
energia renovável) vai ser
dolorosa, por muitos generosos que sejam os mecanismos
internacionais
de apoio (em nome do que
designam “transição justa”).
Impõe-se ter presente, sempre, esta evidência

lapalissiana: as cidades,
porque são aglomerados
populacionais crescentes e
palcos da competição económica globalizada, são
o território onde a batalha da descarbonização
se ganha – ou se perde.
As cidades são, já hoje, os
locais onde vive a maioria
da população à escala planetária. Em 2050, segundo
o cálculo da ONU, 2/3 dos
9,5 mil milhões de habitantes que o planeta então
terá viverão em cidades.
A questão que se coloca
é, pois, esta: como conseguir que as cidades diminuam (até à neutralidade)
a emissão de dióxido de
carbono (que é o gerador
do efeito estufa, responsável
pelo aquecimento do planeta)? – Atuando, simultaneamente e de forma coordenada, em várias áreas:
na mobilidade, na economia, no parque edificado.
No século XX, as cidades
cresceram em função do
automóvel (daí as rodovias,
os viadutos, os túneis, os
inúmeros parques de estacionamento) – e entretanto
fomos constatando que degradámos a qualidade do
ar, afetámos a saúde (física
e mental) por efeito dos congestionamentos do tráfego e
do tempo aí perdido. E a estes problemas respondiam os
gestores urbanos com novas
expansões da rede viária, ou
seja, com o agravamento das
causas do mal-estar reinante. A resposta a estes males
urbanos sintetiza-se, hoje,
na fórmula “cidade 15 minutos” – ou seja, aquela em
que os moradores dispõem
de todos os serviços de que
necessitam a uma distância
temporal não superior a

15 minutos, deslocando-se
a pé, em bicicleta ou em
transporte público. A nova
mobilidade (com o uso do
transporte público, rodo ou
ferroviário, com transporte
privado elétrico e partilhado, e com os vários modos
de mobilidade a operar em
sistema integrado) – a nova
mobilidade, dizia, será decisiva para a descarbonização. Mas, para que o cidadão
a prefira, os novos meios
(designadamente os rodoviários) terão de responder
(em condições de conforto, itinerário, frequência e
custo) às exigências de uma
opção urgente e decisiva.
O setor industrial (que é,
na área económica, o maior
consumidor de energia e
o maior emissor de gases)
representa, no nosso país,
22% das emissões de dióxido de carbono. (Já foi pior:
entre 2005 e 2019 reduziu
em 37% as emissões de gases e em 30% o consumo
de energia). As empresas
terão, portanto, de recorrer
a tecnologias de baixo carbono, medidas de eficiência
energética,
incorporação
de energias renováveis…
Mas o maior emissor de
carbono, no espaço urbano, é o parque edificado
(habitações e serviços). A
eficiência energética dos
edifícios residenciais é um
dos objetivos a atingir com
a concretização da Estratégia Local de Habitação, melhorando as condições de
habitabilidade dos inúmeros
edifícios em situação de pobreza energética. Isolar as
paredes, as coberturas, as janelas; instalar sistemas mais
eficientes de climatização e
de aquecimento; a autoprodução renovável de ener-

gia – porque não, em áreas
especificas (bairros sociais,
por exemplo) as chamadas
“comunidades
energéticas”? – tudo isto, e mais,
são intervenções que urge
concretizar no nosso parque
habitacional em ordem à
descarbonização da cidade.
Em Glasgow terminou,
após duas semanas de debate, a 26ª COP, a primeira após o acordo de Paris.
Os municípios portugueses (e o nosso, muito
em particular) têm planos
específicos para a mitigação das alterações climáticas. Ainda há dias, em Seminário para a partilha de
experiências pioneiras nos
domínios da sustentabilidade no âmbito da gestão
dos resíduos, a Vereadora
Sílvia Costa elencou os projetos em curso na área, tão
sensível, da poupança dos
recursos naturais: é que a
capacidade produtiva do
planeta está próxima da
exaustão e nós já vivemos a
crédito de recursos naturais
durante meio ano, o que
quer dizer que para mantermos os atuais padrões
de consumo necessitaríamos de dois planetas como
o nosso, que não existem.
Salvemos então este, que
é a nossa Casa Comum.
P.R.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

ANEDOTAS
Começa a música e um bêbado vai cambaleando e
trocando as pernas.
Ele dirige-se a uma senhora de preto e pede:
- Madame, a senhora dá-me o prazer desta dança?
A senhora responde:
- Não, e por três motivos!
- Três? E que motivos são esses? - pergunta o bebado
A senhora muito séria explica:
- Primeiro, o senhor está bêbado num funeral.
Segundo, não se dança o hino nacional. E terceiro,
não sou Madame, sou sim o padre!

CRUZADAS DA MATEMÁTICA

Uma loira ouviu dizer que o máximo da diversão é
pescar no gelo.
Ela compra todos os livros a respeito, vai para
Nova Iorque, compra o equipamento necessário e
escolhe um bom lugar para começar a pescaria.
Depois de se instalar, ela começa a fazer um buraco
no gelo. De repente uma voz vinda do céu avisa:
- “NÃO HÁ PEIXES DEBAIXO DO GELO”.
Estupefacta, a loira se desloca para o lado e começa
a fazer outro buraco.
Outra vez uma voz vinda do céu avisa:
- “NÃO HÁ PEIXES DEBAIXO DO GELO”.
Preocupada, a loira levanta-se, vai para o lado
oposto do gelo, e começa a fazer outro buraco.
E, mais uma vez, uma voz vinda do céu avisa:
- “NÃO HÁ PEIXES DEBAIXO DO GELO”.
Ela para, olha para o céu e diz:
- É o Senhor, meu Deus?
A voz responde:
- Não, daqui é o gerente do ringue de patinagem.
Uma senhora levou a filha de 17 anos ao
médico, queixando-se que a menina estava com
vômitos, tonturas, e que tinha perdido o apetite.
Após o término da consulta, o médico concluiu:
- Minha senhora, a sua filha esta grávida de 3
meses!
- A minha filha? Ela nunca esteve sozinha com
um homem! Não é verdade, minha filha?
- Eu nem sequer beijei ainda um homem, mãe!
O médico tira um binóculo da gaveta,
aproxima-se da janela e ficou calado, a olhar
para o infinito.
Passados minutos, a mãe, admirada e farta,
perguntou ao médico o que se passava.
O médico respondeu:
- Da última vez que isto aconteceu, nasceu uma
estrela no Oriente e chegaram três reis magos.
Desta vez não vou perder o espetáculo!
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LAZER
ANEDOTAS
A esposa, grávida, acorda durante a noite e chama o marido:
- Amor… amor!
- O quê?!
- Acorda!
- O que é?!
- Acorda!
Desorientado e assustado, o marido levanta-se e pergunta:
- O que é que aconteceu?!
- Estou com um desejo.
- Desejo?
- Sim… de comer carne de corvo!
- Corvo? Mas onde é que eu vou arranjar um corvo agora?
- Vai ao zoo.
- Estás maluca?! Não vou agora ao zoo. Vou, mas é pintar um frango de
preto e depois comes.
- Não vou comer carne de corvo, mas vais-te arrepender se o nosso filho
nascer com carinha de corvo.
Passam-se nove meses, chega o dia do parto e, quando o homem vai ver
o seu querido filho, vê que o seu herdeiro é negro.
Meio apanhado, cheio de remorsos, corre para casa da mãe a lamentarse:
- Mãe, eu não quis dar carne de corvo à minha mulher quando ela
estava grávida e sentiu esse desejo, e agora o meu filho nasceu negro
como o corvo.
A mãe, bem-humorada, acaba por tentar consolar o filho:
- Não chores meu filho! Quando eu estava grávida de ti, tive desejo de
comer carne de boi, não consegui… e tu nasceste assim… com um par
de cornos, mas só agora é que se começou a notar.
Um bêbado foi à igreja para se confessar.
Quando saiu pegou na bicicleta e o padre começou a dizer:
- Que Deus, S. Pedro, S. João e a Virgem Maria, o Acompanhe.
Mais à frente o bêbado cai da bicicleta e diz:
- Eu sabia que tanta gente na mesma bicicleta não ia dar certo!
Um bêbado está pendurado num poste cantando, até que chega um
Guarda e diz:
- Desça já daí!
O bêbado desce e o Guarda pergunta:
- Quem é você?
- Já não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima!
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O TEMPO NA REGIÃO - 18 A 24 NOVEMBRO

ÚLTIMAS

VILA DO CONDE: INVESTIMENTO
DE 20 MILHÕES EM HABITAÇÃO
Foi dado um importante passo na promoção da
habitação social e a custos
controlados em Vila do
Conde. Tudo isto graças à
aprovação, em reunião do
executivo, de uma proposta
para um Acordo de Colaboração entre o Município
e o Instituto da Habitação
e Reabilitação Urbana com
o propósito de iniciar um
projeto, de médio prazo, de
construção de um conjunto alargado de habitações,
para agregados familiares
desfavorecidos, no âmbito
do programa “1.º direito”.
Segundo a autarquia,
este acordo inclui, de forma inovadora, a inclusão
do terceiro setor, através de
uma parceria com a Santa
Casa da Misericórdia para
a promoção da construção

de 122 soluções habitacionais, procurando dar respostas a famílias carenciadas.
Além da construção de novas habitações, a mesma entidade revela que o protocolo
contempla a requalificação
de um conjunto alargado de
habitações que integram o
“Parque Habitacional Municipal” e que se encontram
bastante degradadas.
Incluindo os custos dos
terrenos, o investimento

global a realizar rondará os
20 milhões de euros, o qual
terá como entidades beneficiárias: o Município, para
as soluções habitacionais de
reabilitação, e a Santa Casa
da Misericórdia de Vila do
Conde, para as soluções habitacionais de promoção de
novos fogos.
A breve trecho, refere o
município, precedendo o
estudo e a alteração da “Estratégia Local de Habitação”

aprovada, será promovido
um aditamento ao acordo
a celebrar, visando ampliar,
de forma significativa, o
número de novas soluções
habitacionais a construir,
em linha com a “projeção”
de carências que a própria
estratégia já identifica até
ao final da década.
Ontem à tarde, o Ministro das Infraestruturas,
Pedro Nuno Santos, a Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves,
e o representante do IHRU,
Luís Gonçalves, estiveram
em Vila do Conde, no Centro Municipal de Juventude, para assinar o Acordo
de Colaboração e, de forma
simbólica, visitaram depois
um dos empreendimentos
de habitação social a reabilitar.

PÓVOA DE VARZIM: PAI NATAL CHEGA DIA 27
27 de novembro foi a data
escolhida pela autarquia poveira para dar as boas vindas
ao Natal. Nesse sábado, ao
final do dia, o Pai Natal será
recebido nas ruas da Póvoa
de Varzim numa festa que
terá o epicentro na Praça
do Almada e vai envolver a
atuação do tradicional coro
que juntará dezenas de vo-

zes de todas as idades. As
tradicionais iluminações nas
zonas comerciais e nas mais
movimentadas artérias já começaram a ser instaladas e a
Câmara da Póvoa de Varzim
prevê gastar cerca de 120 mil
euros neste processo.
Olhando já para a passagem de ano, mais uma vez
não haverá a tenda gigante

junto ao Casino nem qualquer festa organizada pelo
município, que no entanto
vai assegurar um momento
de fogo de artifício à meia-noite. Certo está o apoio à
Corrida dos Reis, que vai decorrer a 8 de janeiro, também
um sábado, com uma prova
de oito quilómetros pelo centro da cidade ao fim do dia.

19 novembro, sexta
‘Caminhos de Santiago’
Colóquio Internacional
Rates (termina dia 20)

20 novembro, sábado
Encontro de
Música Coral
Grupo Provocal
Ensemble
Igreja de São José,
às 21h45
‘Na peugada
do Evangelho’
Apresentação de livro
de Rato Lino
Diana-Bar, às 21h30

21novembro, domingo
“Feirinha de Outono”
Escola EB1 Nova,
das 10h às 18h

24 novembro, quarta
Esposende liga
iluminação de Natal
Praça do Município,
às 18h45

26 novembro, sexta
Festival Internacional
de Solos
Cine-Teatro Garrett
Vários horários (até
dia28)
Pub

