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A RESSURREIÇÃO DA SEMANA SANTA 
E DAS VÁRIAS TRADIÇÕES PASCAIS

Pub

DESTAQUE

- CRÉDITO ATÉ 120 MESES
   COM OU SEM ENTRADA
- TODAS AS VIATURAS
   COM GARANTIAESTRADA NACIONAL 13, nº 120 - 4480-055 ÁRVORE | VILA DO CONDE

TEL: 252 644 315 | TLM: 919 959 545 | WWW.VIANACAR.PT

A Semana Santa voltou 
a ser vivida praticamente 
em pleno pela população. 
Depois de dois anos de 
condicionamento devido à 
pandemia, as celebrações 
religiosas e culturais regres-
saram à normalidade para 
alegria dos fi éis. 

As várias procissões tor-
naram a sair à rua, com des-
taque para as multidões que 
acompanharam os cortejos 
no Domingo de Ramos, na 
Sexta-Feira Santa (Senhor 
Morto) e no dia da Ressur-
reição. 

As igrejas puderam ainda 
acolher todas as tradicio-
nais cerimónias e diversos 
concertos musicais anima-
ram os dias que antecede-
ram a Páscoa, não tendo 
também faltado várias or-
ganizações da Queima do 
Judas na noite de sábado. 
Também muitos turistas, 
com os espanhóis em des-
taque, passaram pela região 
durante os últimos dias e 
proporcionaram uma ani-
mação semelhante às de 
anos pré-Covid-19. 

Com o bom tempo que 
se fez sentir no fi m de se-
mana alargado, o Domingo 
de Páscoa registou a mo-
vimentação esperada com 
as visitas dos compassos às 
habitações e aos Paços do 
Concelho, tendo tudo aca-
bado em beleza no popular 

Dia do Anjo, na segunda-
-feira, com muitas famílias 
a retomarem os piqueniques 

e convívios em zonas fl o-
restais. Finalmente, na ter-
ça-feira, como se enraizou 

nos últimos anos, as ruas da 
Junqueira e artérias adjacen-
tes também se embelezaram 

para a visita pascal às lojas 
que tornou a suscitar a ad-
miração de muitos. 
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D.JORGE ORTIGA RECEBEU VOTO DE LOUVOR
Aproveitando a presen-

ça por cá devido às cele-
brações da Semana Santa, 
D. Jorge Ortiga recebeu 
de Aires Pereira o voto de 
louvor que o município 
tinha aprovado por una-
nimidade em reunião do 
executivo. O agora arce-
bispo emérito de Braga foi 
reconhecido pelo relevante 
papel desempenhado jun-
to da comunidade católica 
poveira e agradeceu o gesto 
da autarquia, que aceitou 
“com humildade e alegria”, 
embora tenha dito que não 
gosta de homenagens.

Na sua intervenção no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, D. Jorge Ortiga 
sublinhou que durante os 
22 anos em funções sempre 
notou na Póvoa uma gran-

de unidade entre política e 
religião em torno do bem 
comum da população. Du-
rante a cerimónia realizada 
ao final da tarde da passada 
quinta-feira, na presença 
de vários párocos locais, o 
arcebispo emérito lembrou 
ter passado por todas as 
igrejas do concelho e espe-
ra ter deixado sementes de 
solidariedade e fraternidade 
junto de quem contactou.

Agora com mais tempo 
livre, D. Jorge Ortiga pro-
meteu estar mais atento às 
solicitações e necessidades 
dos poveiros. Sendo natural 
de Brufe, em Famalicão, o 
homenageado não deixou 
de recordar que desde a 
infância tem uma ligação 
à Póvoa de Varzim para as 
tradicionais vindas à praia.

No Diário da República 
da passada segunda-feira 
foi publicado o aviso da 
Câmara Municipal dando 
conta da alteração do Plano 
de Pormenor da Zona E54 
do Plano de Urbanização 
da Póvoa de Varzim. Isto 
significa que, nos termos 
da informação disponibi-
lizada, o novo documento 
entra em vigor e passa ter 
“efeitos legais” na área que 
inclui as instalações do 
Clube Desportivo da Pó-
voa, do Varzim Sport Clube 
e a Praça de Touros. 

O aviso do presidente do 
município, Aires Pereira, 
refere que o documento foi 

PRAÇA DE TOUROS ELIMINADA DE 
LISTA DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL

aprovado pelo executivo e 
pela Assembleia Municipal 
e que os “objetivos gerais” 
são agora a “manutenção 
de parte dos equipamentos 
desportivos na sua loca-
lização atual” e a “criação 
de ligação norte/sul entre a 
Rua Dr. Nunes Guerreiro e 
a Av. Vasco da Gama, com 
o desencravamento da 
praceta de João Respeito 
e a sua transformação em 
rotunda de articulação e 
organização funcional”.

São reveladas as especifi-
cações sobre tudo o que se 
pode fazer naquela área e 
mesmo o que está vedado, 
sendo que, a Praça de Tou-
ros é eliminada “da lista de 
património inventariado 
do Plano Diretor Munici-
pal e do Plano de Urbani-
zação”. 
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PSD APROVA CONTAS POSITIVAS DE 2021 E
PS DEIXA ALGUMAS RESERVAS AOS NÚMEROS

Com abstenção dos dois 
vereadores do Partido So-
cialista e os votos a favor 
dos eleitos pelo PSD, fo-
ram aprovadas na manhã 
da passada terça-feira, em 
reunião de Câmara, as con-
tas do município da Póvoa 
de Varzim relativas a 2021. 
O presi-dente Aires Pereira 
destacou os números que no 
seu entender traduzem a boa 
saúde financeira da autar-
quia. O docu-mento relativo 
ao período entre 1 de janeiro 
e 31 de dezembro apresen-
tou um saldo positivo de 1,8 
milhões de euros e uma taxa 
de execução da receita (60,3 
milhões) de 91,3%, com um 
resultado líquido do exercí-
cio de 2,5 milhões de euros. 
A poupança corrente foi de 
11,3 milhões de euros, su-
portando uma parcela sig-
nificativa dos investimentos 
assumidos em 2021, tanto 
ao nível da educação (com 
a requalificação da E.B. 2/3 
de Flávio Gonçalves e cons-
trução do Pavilhão Despor-
tivo Eça de Queirós, por 
exemplo) quanto na criação 
de infraestruturas para me-
lhoramento das con-dições 
de vida em todo o concelho 
(como a VIA B e a ampliação 

da rede de saneamento nas 
freguesias). O prazo médio 
de pagamento a fornecedo-
res foi de 12 dias.

Os vereadores socialistas 
preferiram a abstenção e 
defenderam que o aumento 
da poupança corrente acon-
teceu à custa de uma subida 
das receitas correntes, ou 
seja de cobranças diversas 
sobre os poveiros, realçou 
João Trocado.  O PS disse 
ainda estar preocupado com 
aquilo que não aparece nas 
contas, mas que pode estar 
a pairar sobre o cofre do 
município: o pagamento de 
indemnizações reclamadas 
em tribunal devido a proble-
mas relacionados com diver-
sas empreitadas. Já quanto 
à Varzim Lazer, a empresa 
municipal que gere alguns 
dos equipamentos munici-
pais e cuja e-xistência João 
Trocado continua a contes-
tar, o vereador entende que 
não teve um desempenho 
por aí além. Mas para Aires 
Pereira, a maioria PSD não 
vê motivos para acabar com 
a Varzim Lazer porque per-
mite agilizar a contratação 
de técnicos especializados 
como fazem praticamente 
todos os municípios do país. 

de intervenção permanente 
ao nível da proteção civil, 
condições de prevenção e 
socorro face a acidentes e 
catástrofes, o Executivo de-
cidiu atribuir à Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários uma verba no 
valor de quase 39 mil euros. 
Foi também aprovado um 
contrato de comodato com 
o Leões da Lapa até porque 
a inauguração da sede e do 
arranjo envolvente ao Bairro 
dos Pescadores vai acontecer 
já na próxima sexta-feira.

À margem da reunião, o 
edil abordou outros assuntos 
da atualidade.

Num dos casos soube-se 
que no próximo Verão a área 
florestal da Póvoa de Varzim 
poderá ser patrulhada por 
militares da Escola dos Ser-
viços que está aquartelada 
em Beiriz. É um assunto que, 
como referiu Aires Pereira, 
está a ser analisado, tendo 
em vista a possibilidade de 
haver vigilância permanente 
em zonas mais densificadas. 

Entretanto, com a entrada 
em vigor da versão revista 
do Plano de Urbanização 
da zona E54, que inclui a 
área da Praça de Touros, o 
autarca admitiu que é uma 

questão de tempo o reiní-
cio das obras de demolição 
do espaço e a construção no 
seu lugar do multusos Pó-
voa Arena, garantindo que o 
processo está a ser organiza-
do com a empresa constru-
tora. 

Noutra empreitada,  o 
prolongamento até Aver-o-
-Mar da Avenida 25 de Abril  
(via B), o presidente da Câ-
mara admitiu que espera ver 
os trabalhos terminados até 
à altura do festival  “Os Dias 
no parque” que regressa este 
ano na altura do 10 de ju-
nho.

Finalmente, Aires Pereira 
manifestou a esperança que 
em breve o Conselho Metro-
politano possa fazer a adju-
dicação do sistema de trans-
porte público para a Póvoa 
de Varzim e Vila do Conde. 
Ao contrário do que sucedeu 
noutros lotes do concurso, 
no lote para prestação de 
serviço nos dois municípios 
não houve contestação dos 
concorrentes e o processo 
está fechado. Resta só saber 
se é possível dar luz verde à 
concessão poveira e vilacon-
dense de forma unilateral, 
sendo uma dúvida que deve 
entretanto ser respondida.

OUTRAS DECISÕES 
DO EXECUTIVO 

Na reunião, em que só não 
esteve o social-democrata 
Marco Barbosa, foram ainda 
aprovados diversos contra-
tos programa com as enti-
dades que entretanto apre-
sentaram a documentação 
necessária: GOBS, Tricanas 
Poveiras, AFPPV, Balasar, 
CDP, Póvoa Andebol e A 
Cerca. Num dos casos, por 
forma a assegurar o bom 
funcionamento das equipas 

Pub
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VILA DO CONDE

Moradia em Banda em Vila do Conde próxima 
de todas as comodidades como praia, 

comércio, serviços, escolas, restaurantes, 
zonas de lazer e acessos a auto estrada.

VILA DO CONDE

Apartamento T3  remodelado com vista mar 
em Vila do Conde

Tipologia T3  |                             276 000€

PÓVOA DE VARZIM

Apartamento T3 com Garagem Fechada para 
2 Carros na cidade da Póvoa de Varzim em 

zona residencial.

FOTO

Tipologia V3  |                             249 500€ Tipologia T3 |                              190 000€

SOCIEDADE Pub
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O 75º aniversário da As-
sociação da Banda Musical 
da Póvoa de Varzim foi ce-
lebrado na manhã do pas-
sado dia 10. A chegada às 
bodas de diamante foi assi-
nalada com uma cerimónia 
na sede da associação onde 
foi inaugurada a sala “Me-
mória”, que evoca a longa 
existência de uma filar-
mónica no concelho. 

O presidente da coleti-
vidade, Paulo Sousa, apro-
veitou a oportunidade para 
lembrar o trabalho do his-
tórico antecessor, António 
da Conceição, tendo depois 
distinguido algumas perso-

nalidades com a Medalha da 
Associação: o Presidente e 
Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Aires Pereira e 
Luís Diamantino, o antigo 
maestro João Vaz e, a título 
póstumo, Leopoldino Oli-
veira, colaborador exímio da 
Banda Musical.

No final do evento, houve 
uma romagem até ao cemi-
tério nº1 da cidade onde foi 
prestada uma homenagem 
aos diretores e músicos já 
falecidos. O programa co-
memorativo da efeméri-
de contará também com a 
posterior publicação de um 
livro a editar ainda este ano.

ALUNOS RECONHECIDOS PELO MÉRITO ESCOLAR
Afonso Resende e Leo-

nor Sá foram distinguidos 
com os prémios Santos 
Graça e Josué Trocado atri-
buídos pelo Rotary Club 
da Póvoa de Varzim.   Ele 
foi o estudante com a mé-
dia mais alta do concelho 
e ela foi a melhor aluna da 

Escola Municipal de Música.
Estas distinções entregues 

no Auditório Municipal, no 
passado dia 11, visam galar-
doar o desempenho escolar 
e são atribuídas anualmente 
pelo Rotary, presidido por 
Vítor Correia, com o apoio 
da autarquia, que esteve re-

PRÉMIO 5 ESTRELAS REGIÕES DISTINGUE CAMISOLA
A Camisola Poveira é 

uma das vencedoras do 
Prémio Cinco Estrelas Re-
giões 2022 no distrito do 
Porto. Os resultados foram 
divulgados no início deste 
mês, tendo sido distingui-
dos, no total, 114 ícones 
regionais e 112 marcas em 

todo o território nacional. 
A emblemática peça de ves-
tuário da Póvoa de Varzim 
venceu na categoria de Ar-
tesanato. Uma empresa com 
um espaço no concelho, a 
BodyScience, também ven-
ceu na categoria Clínicas de 
Estética. Em Vila do Conde 

BANDA COMEMOROU 75º ANIVERSÁRIO

também há um distinguido, 
neste caso a Quinta do Al-
feres de Crasto, na catego-
ria Espaço para Eventos. O 
galardão vai já na 5ª edição 
e procura valorizar e dar a 
conhecer o melhor de cada 
uma das regiões portugue-
sas em várias categorias.

presentada na cerimónia 
pelo Vice-Presidente. Luís 
Diamantino parabenizou 
os dois jovens premiados e 
enalteceu o esforço e a dedi-
cação evidenciados no per-
curso académico. A sessão 
finalizou com uma atuação 
ao piano de Leonor Sá.

Pub



8 | 21 ABRIL 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

FREGUESIAS

RECEBA O JORNAL COMODAMENTE EM SUA CASA. ASSINE JÁ.

EDIÇÃO EM PAPEL
+

EDIÇÃO DIGITAL

€50,00
(INTERNACIONAL)

(2  E D I Ç Õ E S  P O R  M Ê S)

EDIÇÃO EM PAPEL
+

EDIÇÃO DIGITAL

€25,00
(NACIONAL)

(2  E D I Ç Õ E S  P O R  M Ê S)

EDIÇÃO DIGITAL
PDF

€15,00

TODA A INFORMAÇÃO 
REGIONAL, COM 

SERIEDADE E ISENÇÃO

FAÇA JÁ A SUA ASSINATURA

(2  E D I Ç Õ E S  P O R  M Ê S)

www.radioondaviva.pt
tlm. 965 060 934 - email: secretaria@radioondaviva.pt

Depois de preenchido, entregue esta ficha nas nossas instalações. Para mais informações contacte-nos pelo telemóvel  965 060 934, 
ou se preferir envie-nos um e-mail para secretaria@radioondaviva.pt

Nome:
Morada:
Código Postal:     -               Localidade:              País:
Telef./telm.:             NIF:            Email:
Assinatura Anual:    Papel + Edição Digital (pdf) 25€
               Edição Digital (pdf) 15€

          Assinatura 

cortar por aqui

IBAN PT50 0045 1460 4029 5375 0710 7
Rádio Onda Viva



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 21 ABRIL 2022 | 9

FREGUESIAS

Foi com sala lotada que 
o Cine-Teatro Garrett re-
cebeu, no passado dia 10, a 
peça de teatro “Emigração 
– Quadros com história”. 
Promovido pelo Grupo 
Recreativo e Cultural Agu-
çadourense, com o apoio 
da autarquia, o espetáculo 
refletiu sobre a diáspora 
poveira no século XX, que 
deixou raízes um pouco 
por todo o Mundo, como 
nos casos específicos das 
comunidades poveiras no 
Brasil, França e Canadá. 
A peça foi dinamizado 
com recurso ao registo fo-
tográfico de tempos idos, 
tendo dezenas de miúdos 
e graúdos subido ao palco 
para uma divertida viagem 
por um passado que tanto 
diz aos poveiros. Além da 

componente teatral, o Gru-
po Cultural e Recreativo 
Aguçadourense, presidido 
por Vírginia Torres da Silva, 
desenvolve atividades liga-
das à música, ao atletismo e 
ténis de mesa, entre outros. 

A dirigente não escondeu 
o orgulho pela participação 
do envolvidos:  “O Garrett, 
foi pequeno para as pessoas 
que nos queriam ver… Os 
nervos à flor da pele, as ex-
petativas eram muitas, mas 
os medos também, princi-
palmente nos que pisavam 
este palco pela primeira vez. 
Os nossos atores, responsá-
veis técnicos, cantora, baila-
rina e todos os que ajudaram 
a concretizar este sonho com 
as suas capacidades artís-
ticas e sua inter-ajuda fize-
ram com que se conseguisse 

ARGEVADI COMEMOROU 
15º ANIVERSÁRIO COM CONVÍVIO

A Associação de Solida-
riedade Social Argevadi 
celebrou 15 anos de ativi-
dade. A festa realizada no 
passado dia 9 englobou 
a realização de um jantar 
convívio que juntou vários 
dirigentes e amigos da ins-
tituição presidida por Ma-
nuel Matos. 

A Argevadi foi criada há 
década e meia com o objeti-
vo de apoiar e proteger uma 
franja da comunidade mais 
necessitada.

O grande projeto da enti-
dade é a construção de uma 
creche, no terreno do anti-
go salão social da freguesia, 
com condições para receber 

AGUÇADOURA LEVOU TEATRO AO GARRETT

cerca de 70 crianças até aos 
três anos de idade. Na festa 
esteve o vice-presidente da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, Luís Diamantino, 
que recordou o investimen-
to autárquico na ordem dos 
120 mil euros e o apoio na 
manutenção de uma secção 
dedicada ao desporto sénior.

passar para o público tudo 
o que eu tinha imaginado. 
Estou orgulhosa e eterna-

mente grata a todo o grupo e 
também ao público que nos 
aplaudiu do princípio ao fim 

da peça, dando-nos força 
e alento para novos proje-
tos…”
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É já no próximo dia 3 de 
maio, terça-feira, que abre 
o supermercado Mercado-
na  na Póvoa de Varzim. 

A loja fica situada na Rua 
Comendador Francisco 
Quintas, numa área que 
aproveitou parte da antiga 
fábrica Quintas & Quintas, 
tendo uma área de vendas 
com cerca de 1.900 metros 
quadrados divididos entre 
as secções de Charcutaria, 
Peixaria, Pastelaria e Pa-
daria, Perfumaria, Talho, 
Frutas e Legumes e Pronto 
a Comer, com dezenas de 

opções de pratos.
 Tal como em todas as 

30 lojas já inauguradas no 
nosso país, o Mercadona 
promete corredores amplos 
e confortáveis para que to-
dos possam fazer as  com-
pras confortavelmente. A 
empresa espanhola vai criar 
65 novos empregos no con-
celho poveiro, onde já tem 
um Bloco Logístico e um 
armazém, num total de três 
naves no Parque Industrial 
de Laundos. Recorde-se que 
Vila do Conde já tem uma 
loja desde outubro passado.

‘DIÁLOGO DE GERAÇÕES’ RECORDA CRISE ACADÉMICA 
A Juventude Socialis-

ta da Póvoa de Varzim 
promoveu um “Diálogo 
de Gerações” na passa-
da quinta-feira. O evento 
pretendeu assinalar os 53 
anos da crise académica de 
1969 e contou a presença 
de Alberto Martins, o pre-
sidente da Direção-Geral 
da Associação Académica 
de Coimbra nessa altura. 

Após o 25 de abril, o diri-
gente foi uma figura impor-
tante do Partido Socialista, 
tendo sido líder parlamentar 
e ministro nos governos de 
António Guterres e José Só-
crates.

A iniciativa contou ain-
da com as participações de 
Tiago Cunha, coordena-
dor europeu dos estudan-
tes socialistas e de Mariana 

MERCADONA ABRE NA PÓVOA A 3 DE MAIO

Domingues, presidente da 
Associação de Estudantes 
da Escola Secundária Eça 
de Queirós. A organização 
realça que o Posto de Turis-
mo dos Torreões “foi peque-
no para o número de pes-
soas que procurou assistir 
ao evento, que contou com 
mais de meia centena de 
participantes, na sua maioria 
jovens poveiros”. 

Pub

Finalmente saiu o tão es-
perado e prometido apoio 
ao setor da pesca que esta-
va a ferver com o aumento 
do preço dos combustíveis. 
A partir de agora os “pro-
fissionais da pesca” que não 
tenham dívidas às Finanças 
ou à Segurança Social po-

dem solicitar esse apoio. Se-
gundo o decreto-Lei podem 
fazê-lo aqueles que “tenham 
atividade comprovada entre 
24 de fevereiro e 30 de junho 
de 2022, num mínimo de 20 
dias de atividade, seguidos 
ou interpolados, confirma-
dos pela Direção-Geral de 

SETOR DAS PESCAS FINALMENTE COM DIREITO A APOIO
Recursos Naturais, Segu-
rança e Serviços Marítimos” 
e mantenham “a licença de 
atividade ativa durante o pe-
ríodo da compensação”.

O apoio financeiro é con-
cedido em forma de “sub-
venção não reembolsável” e 
varia consoante o tamanho 

da embarcação não podendo 
exceder os 35 mil euros por 
profissional de pesca. 

Há dinheiro para mini-
mizar o aumento do custo 
das matérias primas, para 
as artes do Arrasto, Cerco e 
Polivalente. No decreto-lei 
da Presidência do Conselho 

de Ministros, justifica-se a 
criação de um “regime ex-
cecional e temporário de 
compensação pelo acrésci-
mo de custos de produção 
da frota de pesca decorren-
te da crise provocada pelo 
conflito armado na Ucrâ-
nia”.
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OCORRÊNCIAS 

Foi encontrada com vida 
e “numa zona de densa ve-
getação”, a mulher que es-
teve desaparecida quase 14 
horas na Póvoa de Varzim, 
em concreto na vila de S. 
Pedro de Rates. Ao que 
conta a GNR, a comuni-

MULHER ESTEVE DESAPARECIDA EM SÃO PEDRO DE RATES
cação do desaparecimento 
foi feita no dia 10 às 20h e, às 
9h50 do dia seguinte, os mi-
litares, “através do binómio 
cinotécnico do Destacamen-
to de Intervenção do Porto”, 
localizaram a desaparecida, 
que foi assistida no local e 

encaminhada para o hospi-
tal. “Na operação de busca 
e salvamento estiveram ain-
da presentes elementos da 
Cruz Vermelha de Macieira 
de Rates, Barcelos”, conta a 
Guarda Nacional Republi-
cana. 

PSP PROSSEGUE DETENÇÕES E APREENSÕES
A Polícia de Segurança 

Pública esteve bastante ativa 
nos últimos dias com a rea-
lização de várias operações 
no âmbito da estratégia de 
intervenção organizada e 
sistemática na repressão do 
crime. 

DETIDO CASAL 
TRAFICANTE 

Elementos da 8.ª Esqua-
dra de Investigação Criminal 
(Caxinas) detiveram no pas-
sado dia 7 (13h), em Aver-o-
-Mar, um homem de 46 anos 
e uma mulher de 28 anos. As 
detenções foram efetuadas 
na sequência de duas buscas 
domiciliárias no âmbito de 
uma investigação sobre tráfi-
co de droga na Póvoa de Var-
zim. Da operação resultou a 
detenção, em flagrante de-
lito, do casal. O homem en-
contrava-se a cumprir pena 
de prisão domiciliária, tendo 
sido apanhado com a com-
panheira na posse de Cocaí-
na, Heroína e Haxixe sufi-
cientes para a preparação de 
500 doses individuais. A PSP 
apreendeu ainda 3663 euros 
em numerário, assim como 
diversas armas proibidas, 

numa ação que contou com a 
colaboração de elementos da 
Força Destacada da Unidade 
Especial de Polícia. 

FISCALIZAÇÃO 
NOTURNA

Elementos da 8.ª Esqua-
dra de Investigação Criminal 
lideraram duas operações 
na Praça José Régio, vulgo 
“Pracinha”, e na vizinha Pra-
ça da República, em Vila do 
Conde, tendo identificado 
275 pessoas, apreendido 27 
doses de haxixe e liamba e 
duas armas proibidas, um 
bastão extensível e uma faca. 

Uma fonte da PSP refere que 
a operação, que começou às 
23h do dia 8 e terminou às 
4h do dia 9, incluiu ainda 
uma vistoria a três estabele-
cimentos comerciais “tendo 
sido registadas infrações re-
lativamente a Incumprimen-
tos dos requisitos gerais e 
específicos de higiene”. Além 
dos elementos da EIC e mais 
“elementos da estrutura de 
Investigação Criminal”, par-
ticiparam “outras valências, 
designadamente de Briga-
das de Fiscalização Policial, 
Equipas de Intervenção Rá-
pida, da Unidade Especial 
da Polícia (Corpo de Inter-

venção e Grupo Operacional 
Cinotécnico), tendo ainda 
contado com entidade exter-
nas, como a Autoridade de 
Segurança Alimentar e Eco-
nómica e a Sociedade Portu-
guesa de Autores”.

APANHADO JUNTO 
À ESQUADRA

Um homem na posse de 
droga foi detido no passa-
do dia 9 na Praça Marquês 
de Pombal, o mesmo local 
onde se situa a esquadra da 
PSP da Póvoa de Varzim, por 
elementos da 8.ª Esquadra 
de Investigação Criminal 
(sediada nas Caxinas). A 
detenção ocorreu às 02h45  
e o indivíduo em causa, um 
desempregado com 42 anos, 
preparava-se para “proceder 
à entrega de heroína e cocaí-
na suficiente para a prepara-
ção de 72 doses individuais”. 
Foram-lhe também apreen-
didos 180 euros em nume-
rário. O detido estava já re-
ferenciado pela prática de 
ilícitos criminais relaciona-
dos com o tráfico de estupe-
facientes e havia sido detido 
no passado dia 25 de março) 
está indiciado por tráfico de 

estupefacientes

VENDA ILEGAL 
DE TABACO

A PSP organizou mais 
uma ação de fiscalização de 
combate à venda ilegal de 
tabaco, desta vez na Praça da 
República, em Vila do Con-
de. A ação desenvolvida atra-
vés do efetivo da Esquadra 
de Intervenção e Fiscalização 
Policial da Divisão de Vila do 
Conde, na noite do passado 
dia 9 de abril, resultou na 
identificação de um homem 
de 33 anos, residente no Por-
to, tendo sido apreendidos 
33 maços de tabaco sem selo 
fiscal.

Pub

Largo Dr. David Alves
(ao fundo da rua da Junqueira)

Póvoa de Varzim - Telef.:  252 618 865
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O V Torneio Dr. Sardoei-
ra Pinto decorreu no Com-
plexo Municipal Póvoa de 
Varzim no passado dia 13 de 
abril. A prova foi organizada 
pela Associação de Futebol 
do Porto e regressou após 
a interrupção por causa da 
pandemia. Além da equi-
pa anfitriã, participaram as 
equipas sub-17 das associa-
ções de Viana do Castelo, 
Braga e Bragança. 

Os jogos iniciaram-se logo 
pela manhã nos sintéticos 
com as meia-finais: os por-
tuenses golearam os brigan-
tinos por 4x0 e os bracaren-
ses derrotaram os vianenses 
por uma bola a zero.

A final realizada no Está-
dio Municipal foi recheada 
de emoção e terminou com 
10 golos marcados, tendo a 
AF Porto vencido a AF Braga 
(equipamento azul) por 6x4. 
O terceiro posto foi para a 
AF Bragança (equipamento 
vermelho) após vencer a AF 
Viana do Castelo (equipa-
mento preto) por 2x1, numa 
partida em que se destacou o 
capitão Pedro Santos, consi-
derado o melhor do torneio. 

AF PORTO CONQUISTA TORNEIO SARDOEIRA PINTO

Pub

(foto em baixo) afirmou que, 
em torneios como este, para 
além de competirem, o im-
portante é fazer com que os 
jovens do interior venham 
ao litoral e que mostrem o 
seu talento aos treinadores 
presentes, sobretudo aqueles 
que nunca tiveram oportu-
nidades se poderem mostrar 
e terem mais visibilidade. 

Ana Cristina Torres

JOSÉ NEVES, 
LÍDER DA AF PORTO

No final do evento, em 
conversa com o presiden-
te da AF Porto, José Neves 
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Estão concluídas e já fo-
ram inauguradas no início 
deste mês as obras de am-
pliação e beneficiação da 
Escola Básica do Facho, em 
Apúlia, obras que custaram 
630 mil euros à Câmara 
Municipal de Esposende. 

Segundo informações 
da autarquia, foram cria-
das duas salas de ATL, re-
formuladas a cozinha e as 
instalações sanitárias, am-
pliada e melhorada a zona 
de recreio e instalada rede 
de gás natural. A empreita-
da contemplou igualmente 
a substituição da cobertura 
em fibrocimento por uma 
cobertura com isolamento 
térmico, refere a mesma 
fonte que assinala o “clima 
de festa e de genuína ale-

gria” que marcou a inaugu-
ração.

REABILITAÇÃO 
DA PONTE DE FÃO 

Já foi publicado no Diário 

ESCOLA BÁSICA DE APÚLIA FOI RENOVADA

nal 13. Esta é uma obra há 
muito reclamada pela popu-
lação e pela Câmara Munici-
pal de Esposende.

O valor base da empreita-
da é de 2,5 milhões de euros 
e quem vencer vai ter de in-

troduzir uma “nova prote-
ção superficial na estrutu-
ra metálica do tabuleiro”, 
uma “proteção da super-
fície imersa dos pilares” e 
reparar “outras anomalias 
na ponte e nas estruturas 
de acesso”. As empresas 
têm cerca de um mês para 
apresentarem as propostas, 
sabendo à partida que a es-
colhida terá de executar o 
trabalho num prazo máxi-
mo de 365 dias.

O preço será o principal 
critério de seleção – tem 
uma ponderação de 80 por 
cento, mas também conta a 
“valia técnica”, designada-
mente quanto ao programa 
de trabalhos, cronograma 
financeiro e memória des-
critiva e justificativa.

da República o anúncio da 
Infraestruturas de Estradas 
de Portugal para abertura 
do concurso de reabilitação 
da Ponte de Fão sobre o rio 
Cávado, ou seja, ao quiló-
metro 42 da Estrada Nacio-

Vai ser uma praia da 
Póvoa de Varzim, a praia 
do Leixão, que vai rece-
ber as colónias balneares 
organizadas pela Câmara 
Municipal da Trofa para os 
seniores do seu concelho 
e que estiveram suspensas 
durante dois anos por cau-
sa da pandemia de COVID 
19.   No início deste mês 
arrancaram as inscrições 

SENIORES DA TROFA VÃO VOLTAR À PRAIA DO LEIXÃO
para os interessados em par-
ticipar na iniciativa que vai 
decorrer no mês de julho, 
repartida em duas quinzenas 
(de 4 a 15 e de 18 a 29), sem-
pre entre as oito da manhã e 
a uma da tarde.

A autarquia assegura o 
transporte, o seguro, as bar-
racas e as atividades lúdico-
-desportivas. As inscrições 
podem ser efetuadas nas jun-

tas de freguesia e na Divisão 
de Ação Social da Câmara 
Municipal, localizada no 
Fórum Trofa XXI. O presi-
dente da autarquia, Sérgio 
Humberto, prevê a participa-
ção de centenas de trofenses 
que vão poder usufruir “de 
convívio, de liberdade, de 
atividades e em muitos casos 
dos únicos momentos do ano 
sem solidão e fora da terra”.

CENTRO DE GESTÃO AGRÍCOLA DO AVE  OLHA FUTURO
Já tomaram posse os ór-

gãos sociais do Centro de 
Gestão Agrícola do Ave que 
tinha sido eleitos no iní-
cio de março para o triénio 
2022-2025.

O sufrágio tinha ditado a 
continuidade dos três líde-
res em funções: Presidente 
da Assembleia Geral – Car-
los Manuel Diogo Salguei-
ro; Presidente da Direção 
– José António Moreira da 

Silva; Presidente do Conse-
lho Fiscal – Carlos Manuel 
Azevedo Moreira.

Esta é uma associação de 
agricultores que abrange os 
concelhos de Vila do Con-
de, Póvoa de Varzim, Maia, 
Matosinhos, Trofa e Santo 
Tirso, tendo a  sede no edifí-
cio da Junta de Freguesia de 
Labruge, em Vila do Conde.

Para além do apoio à con-
tabilidade fiscal e de gestão e 

do apoio técnico, é local de 
encontro de profissionais 
agrícolas, realizando pales-
tras de interesse para o meio 
agrícola e rural.

O Presidente da Direção 
convida todos os interes-
sados a visitar e a ingressar 
na associação que, contan-
do com mais de 35 anos de 
existência e tendo sido pio-
neira na região, continua a 
ser inovadora.

Pub
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SÓ PS APROVOU CONTAS DE 2021 
Na reunião do execu-

tivo de Vila do Conde da 
passada terça-feira, entre 
vários pontos da ordem 
de trabalhos, foi aprova-
do o Relatório de Gestão e 
Contas de 2021, bem como 
constituída uma Comissão 
de Trabalho para elabo-
ração de propostas para a 
transferência de recursos 
financeiros do Município 
para as Freguesias e Uniões 
de Freguesias no âmbito do 
Quadro da Transferência 
de Competências para as 
Autarquias Locais.

No que se refere às Con-
tas, a maioria socialista re-
feriu que estas “transmitem 
as opções de gestão e de po-
líticas públicas até meados 
de outubro do ano transato, 
as quais redundaram em 
indesejadas consequências 
orçamentais, que devem 
ser preventivamente evi-
denciadas, por forma a que 
exercícios futuros não pos-
sam ser severamente con-
dicionados, como já está a 
acontecer no corrente ano 
de 2022”.

De acordo com o relató-
rio, “a gestão municipal, as 
dinâmicas socioculturais e 
as políticas de investimen-
to devem resistir à tentação 
de atuar ao sabor dos ciclos 
eleitorais. Tudo ser condu-
zido em termos de equilí-

brio, realismo e bom senso. 
Gastar muito e depressa, 
apenas porque há eleições, 
é um conceito pouco demo-
crático, nada avisado e de 
péssima gestão. É sabido que 
tal não se circunscreve ape-
nas ao nosso município, mas 
isso não diminui a responsa-
bilidade de quem use, e até 
abuse, destas práticas mais 
eleitoralistas e claramente 
desaconselhadas”. 

A autarquia assinala “que 
o valor dos compromissos 
assumidos no exercício de 
2021, relativos à aquisição de 
bens de capital, por executar 
e por pagar, transitados para 
2022, foi de 4.723.530,48 
euros, sem considerar os 
compromissos plurianuais 
assumidos para exercícios 
futuros. O que é significativo 
e indesejável”.

Segundo o PS, “também 

com nota negativa, porven-
tura ainda maior, é o facto de 
se ter orçamentado em 2021 
o triplo da receita prevista 
com fundos comunitários, 
traduzido numa receita orça-
mentada de fundos comuni-
tários de 9.950.000,00 euros, 
a que apenas correspon-
deu uma receita efetiva de 
3.210.558,64 euros. Trata-se 
de um exercício inadequado 
e grosseiro, só explicável à 
luz de sobreposição de op-
ções políticas ao rigor das 
contas”.

O município liderado por 
Vítor Costa sublinha que “es-
tes exemplos de implicações 
severas nas contas, fruto de 
opções políticas anteriores, 
a que se junta um conjunto 
de circunstâncias ineren-
tes à conjuntura nacional e 
mundial, como a inflação, e 
o aumento exponencial dos 

custos com combustíveis e 
fontes de energia, criaram, 
como era óbvio e previsível, 
um severo constrangimen-
to orçamental, cujas conse-
quências se estão já a sentir 
no exercício de 2022, e cujos 
efeitos restringem severa-
mente o desenvolvimento 
das políticas municipais, li-
mitando e protelando alguns 
dos objetivos traçados pelo 
novo Executivo”.

MOVIMENTO NAU 
RECUSA VOTAR 
RELATÓRIO 
DE CONTAS

O Movimento NAU - Eli-
sa Ferraz Nós Avançamos 
Unidos recusou participar 
na votação relativa ao Rela-
tório de

Contas de 2021. O PSD 
votou contra o mesmo do-
cumento. “Considerando 
que não existe até há data 
qualquer auditoria às contas 
municipais, os Vereadores 
do Movimento NAU recu-
saram participar na votação 
deste ponto. Esta tomada de 
posição resulta do anúncio 
público por parte do atual 
Presidente da Câmara, Ví-
tor Costa, de um suposto 
buraco financeiro de 13 mi-
lhões de euros nas contas 
municipais. Ameaçou com 
uma auditoria às mesmas 

(em dezembro de 2021) 
até hoje não concretizada, 
apesar dos sucessivos ape-
los do Movimento NAU 
para esclarecimentos sobre 
a mesma, nomeadamente 
na Assembleia Municipal 
de 24/2/2022”.

O comunicado diz mais: 
“Apresenta-se agora o Re-
latório de Contas com pa-
recer favorável do Diretor 
de Departamento, do Re-
visor Oficial de Contas e 
uma avaliação que se pode 
considerar de excelência, 
no desempenho do então 
Executivo Municipal NAU, 
pois o documento não re-
flete qualquer indício de 
buraco financeiro, pelo 
contrário, o relatório apre-
senta um grau de execução 
de 90% na receita e de 80% 
na despesa, transitando de 
2021 para 2022 um saldo 
positivo de 7,2 milhões de 
euros”.

Segunda a NAU, “vive-
-se em Vila do Conde um 
clima de intimação perma-
nente e age-se confundin-
do maioria absoluta com 
poder absoluto. O movi-
mento não se deixará inti-
midar, como se pretende, 
e continuará a lutar pelos 
interesses dos Vilaconden-
ses. As nuvens não podem 
encobrir o sol de abril que 
brevemente será festejado”.  

VILA DO CONDE
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FEIRAS DE VERÃO COM DATAS E TEMAS
Continua em marcha a 

organização da Feira Na-
cional de Artesanato e da 
Feira de Gastronomia 2022, 
iniciativas que a Associação 
para Defesa do Artesanato 
e Património de Vila do 
Conde, em colaboração 
com a autarquia, vem pro-
movendo com  reconheci-
do sucesso há vários anos

Após uma recente reu-
nião foram  avançados al-
guns pormenores. De re-
gistar o objetivo de associar 
a Feira Nacional de Artesa-
nato ao “Ano Europeu da 
Juventude”, decidido pela 
Comissão Europeia. Já a 
Feira de Gastronomia será 
dedicada ao centenário da 
primeira travessia aérea do 
Atlântico Sul, proeza que 
imortalizou Gago Couti-
nho e Sacadura Cabral.

No primeiro caso, o cer-
tame dará destaque aos 
“saberes” de jovens artesãos 
europeus, enquanto, no se-
gundo caso, os visitantes 
serão surpreendidos pelos 
“sabores” da cozinha por-
tuguesa, das Gran Caná-
rias, Cabo Verde e Brasil, 
os pontos onde amararam 
aqueles heróis portugueses.

A Feira Nacional de Ar-
tesanato vai decorrer entre 
23 de julho e 7 de agosto, 
enquanto a Feira de Gas-
tronomia acontecerá de 19 
a 28 de agosto, decorrendo 
ambas, como é tradição, 
nos jardins da Avenida Jú-

lio Graça. 

82 NOVOS 
TRABALHADORES 
NA EDUCAÇÃO

Na sequência do processo 
de transferência de compe-
tências da área da educação 
para o município, Vila do 
Conde passou a ter 82 novos 
trabalhadores. Esses funcio-
nários foram recebidos pelo 
edil Vítor Costa, que reco-

nheceu que esta matéria foi 
trabalhada nos últimos me-
ses, em equipa com os Dire-
tores dos Agrupamentos de 
Escolas, de modo a assegu-
rar que tudo decorra com a 
maior tranquilidade e quali-
dade possível.

O autarca reconheceu que 
se trata de um passo muito 
importante para que as es-
colas locais e toda a comuni-
dade “tenham ganhos de efi -
cácia e efi ciência na gestão, 

promovendo uma relação 
de proximidade para que as 
situações possam ser resol-
vidas com maior celeridade 
e, dessa forma, melhorar o 
funcionamento do sistema 
educativo” no município vi-
lacondense. 

NOVOS TALENTOS 
NO SÃO JOÃO

As festividades de São 
João em Vila do Conde vão 
ter em 2022 a normalidade 
possível e estará de regresso, 
por exemplo, o Festival de 
Novos Talentos na área da 
música. 

Nesta altura (até dia 8 de 
maio) estão a decorrer as 
inscrições de artistas “natu-
rais ou residentes“ no conce-
lho e que tenham mais de 13 
anos de idade. 

Os interessados devem 
fazer a inscrição no Auditó-
rio Municipal e depois serão 
anunciadas as datas dos cas-
tings. De acordo com a pro-
gramação já alinhavada para 
as festividades, as eliminató-
rias do festival serão nos dias 
20 e 21 de junho e a fi nal vai 
suceder no dia 22. 

PROJETO DE
“BAIRRO DIGITAL”

A Câmara Municipal e 
a Associação Comercial e 
Industrial querem criar em 
Vila do Conde um chama-
do “Bairro Digital”, como 
os que vão ser criados em 
todo o país. 

A ideia é colocar na In-
ternet aquilo que de me-
lhor têm os negócios de 
proximidade e, para isso, 
há dinheiro do PRR - Pla-
no de Recuperação e Resi-
liência, vulgarmente cha-
mado ‘bazuca fi naneira’, 
que pode ser investido na 
promoção e digitalização 
do comércio tradicional, 
restauração e serviços. 

Para sustentar a candida-
tura, as duas entidades pre-
tendem, antes de mais, ca-
raterizar o perfi l de quem 
compra e simultaneamente 
“identifi car as principais 
potencialidades/oportu-
nidades de revitalização 
do ecossistema comercial”. 
Nesse sentido, as duas en-
tidades convidam os vila-
condenses a participarem 
num inquérito. 

VILA DO CONDE
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RIO MAU INAUGUROU 
NOVO PARQUE 
INFANTIL E DE LAZER

Decorreu no passado dia 
10 a inauguração do Parque 
de Recreio e Lazer Padre 
Domingos Novais, na fre-
guesia de Rio Mau, em Vila 
do Conde. 

A cerimónia contou 
com a presença da popu-
lação local, do presidente 

da Câmara Municipal, Vítor 
Costa, e de Miguel Campos, 
presidente da União de Fre-
guesias de Rio Mau e Arcos. 

O novo parque infantil 
conta com diversões ade-
quados a várias faixas etárias 
e equipamentos para exercí-
cio físico ao ar livre.

Pub

PRAIAS VIGIADAS 
AO FIM DE SEMANA

No âmbito do dispositivo 
de segurança integrado das 
praias de Vila do Conde, a 
autarquia deu conta que já 
foi iniciada a vigilância e 
assistência a banhistas nas 
praias da frente urbana. Esta 
iniciativa, que envolve recur-
sos como bicicletas, moto 
4x4 e nadadores salvadores, 
é designada por AQUAVI-

DA e resulta de um proto-
colo estabelecido entre a 
Câmara Municipal e os “Os 
Golfinhos” - Associação dos 
Nadadores Salvadores. A 
edilidade revela que a opera-
cionalização decorrerá, sem-
pre que as condições meteo-
rológicas o justificarem, aos 
fins de semana, de abril a 
setembro de 2022.
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O Rio Ave reconquistou 
a liderança da II Liga. Os 
vilacondenses receberam 
e venceram o Benfica B 
por duas bolas a uma em 
partida da jornada 29. Os 
pupilos de Luís Freire fo-
ram para o intervalo a per-
der, mas na segunda parte, 
aproveitando a superiori-
dade numérica devido à 
expulsão de um benfiquis-
ta, conseguiram a revira-
volta graças a golos de Joca 
e Guga, sendo o decisivo 
tento obtido já no período 
de descontos.

Este triunfo deixa os 
rioavistas isolados com 60 

pontos, mais um que o Casa 
Pia e mais 3 que o Chaves, 
sendo já de 8 pontos a van-
tagem para o Feirense. Nesta 
altura faltam apenas quatro 
jornadas para o fim, ou seja 
12 pontos para disputar, sen-
do o próximo compromisso 
em Mafra na tarde do próxi-
mo domingo. 

Luís Freire fez questão de 
começar a conferência de 
imprensa após o jogo a agra-
decer o apoio dos adeptos 
nas bancadas e sobretudo 
aos jovens da formação que 
foram incentivar a equipa. 
O técnico dos rioavistas deu 
total mérito à crença dos 

AMORIM E TOUGUES EM VANTAGEM NA TAÇA DOS CAMPEÕES
Foi equilibrada a primeira 

mão das meias finais da Taça 
dos Campeões da Federação 
de Futebol Popular do Nor-
te. As duas partidas realiza-
ram-se na tarde do passado 
sábado. Num duelo entre os 
líderes dos campeonatos da 
Póvoa de Varzim e de Vila 
de Conde, o Amorim rece-
beu e venceu o Árvore por 
uma bola a zero. Na outra 
partida, o Estela perdeu na 
receção ao Tougues por 2x1. 
Estes resultados, uma vitória 
para poveiros e outra para 
vilacondenses, deixam tudo 
em aberto para a segunda 
mão prevista para a tarde de 
30 de abril. 

DECISÕES 
ESTÃO PRÓXIMAS

No campeonato inter-fre-
guesias da Póvoa de Varzim 
aproximam-se as decisões 
nos escalões masculinos, 

mas o destaque tem de ser 
dado ao arranque da com-
petição feminina. Na pri-
meira jornada, as mulheres 
do Navais venceram as do 
Laundos por 18x4 e lideram 
em igualdade pontual com a 
equipa do Leões da Lapa que 

RIO AVE COM REVIRAVOLTA E REGRESSO À LIDERANÇA 

Pub

jogadores mesmo quando 
estiveram em desvantagem 
e considera que este triunfo 
pode ser marcante na cami-
nhada do clube. Após um 
triunfo que considerou justo 
e difícil, Luís Freire frisou 
ainda que pretende que os 
atletas sintam alegria neste 
momento que estão a viver e 
que pode devolver em breve 
o Rio Ave ao escalão prin-
cipal. O treinador reiterou 
ainda a confiança total nos 
jogadores e reconheceu que 
Ronan, que fez a assistên-
cia para o golo decisivo de 
Guga, está a ser uma das fi-
guras da segunda volta. 

triunfou sobre o Averomar 
por 8x2.

Nos seniores, segundo 
as tabelas da organização, 
o Amorim está isolado no 
topo com 32 pontos, mais 3 
do que o Estela e mais 9 do 
que Aguçadoura e Navais.

Em juvenis, o Beiriz é 
quem está na frente com 
50 pontos, enquanto que o 
Aguçadoura tem 46 e o Na-
vais 43.

Em infantis, há uma igual-
dade na liderança, com Ra-
tes e Amorim a totalizarem 

47 pontos, seguindo-se o 
Navais com 43. 

Em escolinhas, o Regufe 
comanda com 43 pontos, 
mais 3 que o Averomar e 
mais 4 que o Amorim.
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Muitos já não se lembram 
qual foi a última jornada em 
que os Lobos do Mar não 
ocuparam um dos dois úl-
timos lugares da classifica-
ção. Contudo, o momento é 
de mudança e, com a vitória 
por 1x0 sobre o Casa Pia, na 
passada Sexta-Feira Santa, 
os varzinistas voltaram a ter 
motivos para acreditar na 
recuperação rumo ao obje-
tivo da manutenção. 

Na receção ao líder, os 
alvinegros passaram por al-
guns apuros, nomeadamen-
te com duas situações em 
que os avançados casapia-
nos só não ultrapassaram 
o guardião Ricardo Nunes. 
O capitão foi estanque para 
as pretensões forasteiras, 
mobilizando os  compa-
nheiros para uma vitória 
que acabou por acontecer. 
Ainda no primeiro tempo, 
o avançado brasileiro Muri-
lo ameaçou abrir as hosti-
lidades, mas o  remate saiu 
ligeiramente ao lado. Já no 
segundo tempo, decorria 
o primeiro quarto de hora 
e aconteceu magia. Uma 
bola ganha ainda no meio 
campo defensivo levou a 
uma transição rapidíssima, 
com Agdon a assistir Muri-
lo, que rematou “com o pé 
que tinha à mão”. Mesmo 
sendo esquerdino, Muri-
lo não hesitou e rematou 
de pé direito para o fundo 
das redes do outro Ricardo, 
este a defender as cores do 
Casa Pia. Uma explosão de 
alegria num velhinho está-
dio que tinha a presenciar 
o jogo perto de 3000 adep-
tos. Uma moldura humana 
enaltecida no final do jogo, 
tanto por vencedores como 
vencidos. 

Com o triunfo, o Varzim 
terminou a jornada 29 da II 

Liga na 16ª posição com 29 
pontos. Os varzinistas estão 
no posto de playoff, à frente 
da equipa do Trofense, que 
tem 28 pontos e está no pe-
núltimo lugar, enquanto o 
Viseu ascendeu à 14ª posição 
com 30 pontos, mais um que 
o Covilhã, que está agora no 
15º lugar. 

Na próxima jornada há 
uma importante deslocação 
à Trofa e logo depois surge 
a receção aos serranos, dois 
dos rivais na fuga à desci-
da. A faltarem 4 jogos, estes 
serão desafios importantes 
para as contas finais do cam-
peonato, mas depois ainda há 
a deslocação a Faro e o fecho 
em casa com o Mafra. 

TÉCNICO 
PEDRO MIGUEL 

“Ainda não ganhamos 
nada, mas estamos cada vez 
mais perto de o conseguir. 
Contra um adversário que 
estava na liderança por algu-
ma razão, fomos uma equipa 
sólida e solidária em vários 
momentos do jogo. Consen-
timos no 1º tempo dois rema-
tes que o Ricardo defendeu, 
mas fomos sempre uma equi-
pa à procura de vencer, Feliz-
mente conseguimos, com um 
apoio fantástico dos nossos 

adeptos, e agora temos mais 
4 finais para vencer.”

MURILO FELIZ
POR AJUDAR

Murilo foi a grande figura 

VARZIM “RESSUSCITOU” EM DIA SANTO
com o prémio de Melhor Jo-
gador do Mês na II Liga. Em 
março, o médio ofensivo do 
Varzim somou 16,05% dos 
votos dos treinadores prin-
cipais do segundo escalão, 
anunciou esta quinta-feira 
a entidade organizadora. O 
atleta participou nos três 
encontros dos poveiros para 
a competição, frente ao Ben-
fica B, Ac. Viseu e Vilafran-
quense, tendo marcado o 
golo da vitória na receção aos 
viseenses e bisado na deslo-
cação ao Seixal. No segundo 
lugar ficou o avançado Pedro 
Mendes (Rio Ave), enquanto 
o atacante João Carlos (Aca-
démica) completou o pódio. 
Zé Tiago já tinha conquista-
do o troféu referente a Me-

brilhantemente assegurou 
nova presença na Liga Pro-
fissional e que tem como 
referência a aposta nos 
basquetebolistas formados 
no clube. Para o treinador 
José Ricardo não há dúvi-
das: “somos todos poveiros 
e como poveiros devemos 
e temos a obrigação de nos 
apoiar mutuamente.”

EQUIPA FEMININA 
AFUNDA-SE E 
JUNIORES 
FALHAM SUBIDA

A equipa feminina do 
Varzim perdeu por 2x1 na 
receção ao Valadares Gaia. 
Ema marcou o único golo 
das poveiras nesta partida 
da jornada 10 do grupo de 
despromoção. As alvine-
gras caíram para a última 
posição e complicaram as 
contas para a manutenção 
no escalão principal dado 
que somam apenas 4 pon-
tos, os mesmos do Atléti-
co. Segue-se a deslocação 
a Cascais para defrontar o 
Estoril.

Quem também perdeu 
foi a formação de juniores. 
Os jovens sub-19 varzi-
nistas saíram derrotados 
do reduto do Nogueirense 
por 1x0 e disseram adeus 
ao sonho da subida à pri-
meira divisão, tendo agora 
de cumprir calendário na 
última jornada na receção 
aos madeirenses do Barrei-
rense.

O Varzim ficou de luto 
pela morte de um antigo 
colaborador do clube. 

Manuel Simões Vila Ver-
de, conhecido por todos 
como ‘Neca’ Vila Verde, 
faleceu no passado sábado 

VARZIM DE LUTO PELO 
FALECIMENTO DE ‘NECA’,
ROUPEIRO HISTÓRICO

aos 83 anos de idade. 
O antigo roupeiro varzi-

nista esteve 53 anos ao ser-
viço do emblema alvinegro 
e deixou muitas saudades 
quando deixou essas funções 
em 2011. 

As cerimónias fúnebres 
deste lobo do mar decorre-
ram na passada terça-feira, 
na Igreja Matriz, sendo o 
corpo posteriormente se-
pultado no cemitério nº1 da 
Póvoa de Varzim.

na vitória sobre o Casa Pia. 
O atacante brasileiro marcou 
o único golo do jogo e foi de-
cisivo para a conquista dos 
três pontos, tendo sido con-
siderado o melhor em campo 
e recebido esse troféu com 
felicidade, sobretudo “por ter 
ajudado a equipa no regresso 
à vitórias num momento deli-
cado que atravessa”.  Este foi o 
segundo jogo seguido a mar-
car para Murilo, cujo treina-
dor reconheceu as capacida-
des do extremo e a motivação 
com que se encontra nesta 
altura após momentos menos 
positivos. 

MAIS UMA DISTINÇÃO 
PARA ZÉ TIAGO

Zé Tiago foi distinguido 

lhor Médio do Mês e também 
um prémio do Sindicato de 
Jogadores. 

APOIO ESPECIAL
DO CDP

Acedendo a um convite do 
presidente Edgar Pinho, toda 
a equipa sénior de basquete-
bol do CDP marcou presença 
na bancada poente no apoio 
ao Varzim. Uma imagem 
bonita, de uma equipa que 



20 | 21 ABRIL 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

MODALIDADESBLOG RECEPÇÃO ORIENTADA

RECEPÇÃO 
DO SEMANÁRIO

Ficha Técnica/Coordenação -  Pedro Moreira: Administrador e Gestor de Conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor, 
          Adolfo Serrão: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer

Acompanhe-nos nas redes sociais

    www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/ 

    www.instagram.com/recepcaoorientada/ 

     recepcaoorientada@gmail.com

Restam jogar-se 4 jorna-
das na primeira liga e o títu-
lo parece estar cada vez mais 
entregue. O Sporting perdeu 
em casa contra o Benfi ca e 
deixou aumentar a distância 
para o líder, Porto, para 9 
pontos. Assim, o Porto pre-
cisa agora de apenas 4 pon-
tos para se tornar campeão 
nacional e tudo indica que 
o título não fugirá, embora 
o futebol já nos tenha habi-
tuado a estarmos alerta até 
ao fi m. 

Nas contas para as com-
petições europeias, o sur-
preendente Gil Vicente tem 
6 pontos de vantagem sobre 
o Vitória e a luta promete ser 
grande até ao fi m. 

Já nas contas de manu-
tenção, a luta está intensa 
com várias equipas ainda 
a precisarem de recorrer à 
calculadora. Um Belenenses 
que em tempos estava con-
denado, mesmo por mim, 
parece viver melhores dias 
e tem recuperado a desvan-
tagem pontual. Continuam 
no último posto, mas com 
24 pontos, atrás do Tonde-
la, que soma 25 e em lugar 
de play-off  com 26 pontos, 

FIM À VISTA

O “Profeta Selvagem”, fi gura do Boavista e do Benfi ca, onde brilhou ao mais alto nível, mar-
cou uma etapa no futebol português. Aliava velocidade, força e potência. 

Quando arrancava com a bola era muito difícil travá-lo e o seu poderoso pontapé fazia 
tantas vezes as delícias da bancada.

Chegou a Portugal como um jovem desconhecido. Veio reforçar o Rio Ave para a tempo-
rada de 87/88. I

saías não se fez rogado e em Vila do Conde logo se deu a conhecer pelo seu estilo de jogo 
vertical, ofensivo e diferenciado que fervilhava avassalador. 

O conjunto rioavista não logrou a permanência no escalão principal mas a reconhecida 
qualidade técnica de Isaías fi cou bem evidenciada e valeu-lhe outros voos.

O brasileiro foi um daqueles raros intérpretes dos quais se poderia esperar algo especial, um 
momento decisivo de pura inspiração, quando a imprevisibilidade e o talento se mesclavam 
para uma criação única. 

Era a força bruta feita arte que tão bem conjugou.

ISAÍAS

está o Moreirense. Logo a 
seguir, Arouca com 27 pon-
tos e Vizela e Famalicão com 
29 pontos. O Portimonense 
está depois com 32 pontos e 
penso que senão pontuarem 
rapidamente, poderão entrar 
nesta equação da manuten-
ção. 

Na segunda liga, lidera o 
Rio Ave com as mesmas 4 
jornadas por jogar. Apenas 1 
ponto separa o Casa Pia dos 
vilacondenses e a luta pelo tí-
tulo e pela subida de divisão 
vai ser jogada até ao fi nal, 
uma vez que o Chaves tem 
apenas menos 2 pontos que 
o Casa Pia. 

A Académica, infelizmen-
te, já confi rmou a descida 
para os escalões não profi s-
sionais e jogará na Liga 3 na 
próxima época.

O penúltimo lugar da ta-
bela é ocupado neste mo-
mento pelo Trofense, com 
o Varzim a sair da zona de 
despromoção direta pela 
primeira vez desde há mui-
tos meses. No entanto, a luta 
será até ao último jogo, com 
o Trofense, Varzim, Covilhã 
e Académico de Viseu com 
muito trabalho pela frente. 

...  o Brasil é o único clu-
be que nunca falhou um 
mundial de futebol. Já mar-
cou presença em 21 mun-
diais de forma consecutiva?

SABIAS QUE ...

Há muito que o fi nal da II 
Liga proporciona momen-
tos de pura emoção … 

Este ano não foge à regra 
e o clube perito nisso, só 
mesmo o Varzim. Depois 
de uma época com muitos 
baixos e poucos altos, o 
improvável aconteceu, os 
poveiros somaram 3 pontos 
frente ao primeiro classi-

fi cado Casa Pia por 1–0 na 
passada 30.ª jornada. Pouco 
depois do início da segunda 
parte Murilo decidiu a par-
tida com um remate certeiro 
que deu a vitória aos alvine-
gros.

Restam poucos jogos para 
o fi nal do campeonato e ao 
que tudo indica o coração 
continuará a sofrer..., pois 

apesar de o Varzim ter es-
tado provisoriamente fora 
da zona de descida, no fi -
nal da jornada o Varzim 
ocupa a 16º posição da 
tabela e o primeiro classi-
fi cado passou a 2º, pois a 
liderança pertence agora 
do Rio Ave com mais um 
ponto que o Casa Pia.

Aguenta coração…

MURILO MANTÉM ESPERANÇA 
NA LUTA PELA PERMANÊNCIA
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AS INTERAÇÕES 
COLETIVAS 
POTENCIAM UMA 
IDEIA DE JOGO

RUI RODRIGUES

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

à terça-feira, depois do noti-
ciário das 22h, com análise às 

prestações de Varzim e Rio Ave

CONCURSO DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22

ANDREA 
SILVA

34 PONTOS

PAULO 
AREAL 

30 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

37 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

39 PONTOS

PAULO 
MORIM 

45 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

44 PONTOS

PEDRO 
GOMES

36 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

38 PONTOS

RUI 
MAIA 

44 PONTOS

Trofense 1
Varzim  1

Varzim 2
Covilhã 0

Mafra  0
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Casa Pia 1

JOSÉ 
RICARDO

32 PONTOS

VARZIM 

Cássio 334
André Micael 320
Zé Tiago 314
João Reis 306
Tavinho 299
Murilo 282
Heliardo 272
Rafael Assis 248
Ricardo 242
André Leão 230
Luís Silva 230
Nuno Valente 218
Rodrigo Rego 198
Agdon 194
Zé Carlos 188
Bruno Tavares 133
George Ofosu 123
Raí Ramos 112
Luís Pinheiro 111
Tomás Silva 99
Leandro 92
Tiago Pereira 66
Cerveira 64
Traoré 37
Isma 30
Luís Pedro 26

RIO AVE 

Jonathan 348
Pedro Mendes 339
Aderllan Santos 307
Costinha 297
Gabrielzinho 297
Aziz 290
Guga 295
Joca 291
Zé Manuel 268
Pedro Amaral 234
Hugo Gomes 222
Vítor Gomes 212
Pantalon 168
Ukra 146
João Graça 136
Sylla 114
Ronan 115
Sávio 94
Amine 90
Fábio Ronaldo 78
Zimbabwe 76
Rúben Gonçalves 72
Ângelo Meneses 62
Fabrice Olinga 54
Leandro 2

Classificação do jogador mais pontuado de cada clube 
na II Liga segundo a avaliação do relatador André Veloso 
e dos comentadores José Pedro Marques e Rui Rodrigues. 

Trofense 1
Varzim  1

Varzim 1
Covilhã 0

Mafra 0
Rio Ave  1

Rio Ave 1
Casa Pia 1

Trofense 1
Varzim  2

Varzim 2
Covilhã 0

Mafra 0
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Casa Pia 0

Trofense 0
Varzim  2

Varzim 2
Covilhã 1

Mafra 1
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Casa Pia 1

Trofense 1
Varzim  1

Varzim 2
Covilhã 0

Mafra 2
Rio Ave 2

Rio Ave 0
Casa Pia 1

Trofense 1
Varzim 2

Varzim 1
Covilhã 0

Mafra 1
Rio Ave 0

Rio Ave 1
Casa Pia 2

Trofense 0
Varzim 1

Varzim 1
Covilhã 0

Mafra 0
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Casa Pia 1

Trofense 0
Varzim  1

Varzim 1
Covilhã 0

Mafra 0
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Casa Pia 0

Trofense 1
Varzim  2

Varzim 1
Covilhã 0

Mafra 1
Rio Ave 2

Rio Ave 1
Casa Pia 1

Trofense 0
Varzim 1

Varzim 1
Covilhã 0

Mafra 0
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Casa Pia 0

rápidos é  mais potenciado. 
Mais que fazer, evoluir uma 
ideia de jogo. Nesta fase o 
importante é ganhar e al-
cançar os objetivos defini-
dos e pretendidos por cada 
clube, a dimensão e cultura 
da obtenção de resultados 
positivos ganha uma im-
portância acrescida e muitas 
vezes condiciona e altera a 
forma estratégica de jogo de 
uma equipa se posicionar no 
terreno de jogo sem perder 
consistência e identidade 
tática. 

VARZIM E RIO AVE 
CONTINUAM NA LUTA

Em termos de futebol 
jogado Varzim e Rio Ave 
voltaram aos triunfos sobre 
Casa Pia e Benfica B. Ambos 
os conjuntos conseguiram 
inverter os resultados nega-
tivos da jornada anterior e 
continuam a sua luta pelos 
objetivos de manutenção e 
subida de divisão.

O futebol é um jogo cole-
tivo onde, para mim, as inte-
rações coletivas e princípios 
de jogo são fatores relevantes 
na potenciação e evolução 
de uma ideia e proposta de 
jogo. A organização e defini-
ção de uma ou várias estru-
turas posicionais deve visar 
a adaptação, rentabilização e 
potenciação das característi-
cas dos jogadores no sistema 
de jogo. Os comportamentos 
posicionais coletivos adota-
dos por uma equipa quando 
tem ou não a posse de bola 
são fatores decisivos para a 
criação das dinâmicas espe-
cíficas ofensivas e defensivas 
coletivas. A época despor-
tiva está a caminhar para o 
seu final e. por isso, as equi-
pas que potenciam menos 
risco e vertigem ofensiva e 
dão mais primazia à segu-
rança no passe e na posse. 
O equilíbrio posicional em 
momentos de organização 
defensiva é rigoroso e o de-
senvolvimento de ataques 

Pub
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PÓVOA ANDEBOL  PESCA 6 PONTOS EM QUADRA PASCAL
A dupla vitória sobre o Vi-

tória Futebol Clube trouxe 
ao seio da família andebolis-
ta poveira o orgulho e a sa-
tisfação de celebrar a Páscoa 
num ambiente ainda mais 
festivo. Dois triunfos  conse-
guidos frente a um rival que 
foi capaz de vencer o Benfi-
ca na sua casa, mas que não 
conseguiu contrariar duas 
boas prestações dos pupilos 
às ordens de Jorge Carvalho. 

Em terras sadinas, os po-
veiros chegaram ao final do 
jogo com o score de 30x31, 
num confronto em que 
qualquer uma das equipas 
poderia ter vencido. Tiago 
Teixeira, o jovem ponta in-
ternacional sub-20, acabou 
por ser uma das figuras do 
jogo, ao marcar 11 golos à 
sua conta pessoal. Também 
o jovem guarda redes Carlos 

setubalenses, que os povei-
ros naturalmente queriam 
contrariar, acabando mesmo 
por o conseguir. Depois de 
largos minutos de desacerto, 
a equipa poveira regressou 
do balneário após o inter-
valo bem mais concisa e 
confiante nos processos de 
jogo. Passar para a frente do 

Moreira esteve em grande 
nível quando chamado para 
render Humberto Gomes, 
repetindo a boa exibição do 
jogo contra o Benfica. Este 
jogo estava em atraso, e por 
essa razão, oito dias depois 
foi a vez dos sadinos visi-
tarem a Póvoa. Um jogo de 
vingança pretendida pelos 

marcador acabou por ser a 
consequência normal, até 
porque nesta fase a equipa 
adversária demonstrou al-
gum nervosismo nas suas 
ações. Gerindo uma van-
tagem que chegou à mão 
cheia de golos, Jorge Car-
valho lançou ainda no jogo 
outro jovem da cantera. O 
ponta Paulo Rosa tem trei-
nado com a equipa principal 
e tem sido presença assídua 
nas últimas convocatórias. A 
equipa está agora no décimo 
lugar do escalão principal e 
com o foco em subir alguns 
degraus na tabela. 

Entretanto, a jovem equipa 
B do Póvoa Andebol não foi 
feliz na receção ao Marítimo, 
sendo derrotada por 21x25. 
Uma noite para esquecer, ou 
como diz a “santa experiên-
cia” para relembrar e não 

cometer os mesmos erros. 
À partida para este jogo, a 
primeira contrariedade foi 
o mau estar do pivô Diogo 
Freitas, que o impossibilitou 
de dar o contributo. Contu-
do, teve um substituto à al-
tura, já que Guilherme Ga-
delha foi um dos melhores 
na quadra. Num jogo contra 
adversários mais experien-
tes, tremeram as mãos dos 
pontas, hipotecando as as-
pirações a uma vitória que 
não escandalizava. Com diz 
o ditado “foram-se os anéis, 
mas ficaram os dedos” e cer-
tamente que o jovem técni-
co Gabriel Pinto preparará 
técnica e psicologicamente 
a equipa para vencer a pró-
xima jornada, em busca dos 
pontos que garantam a ma-
nutenção na segunda divi-
são.

Foi com uma versão 
compacta em dois dias que 
decorreu a edição 32 do 
Torneio Ovo de Páscoa em 
futebol juvenil. O Parque 
de Nova Sintra foi palco 
de dezenas de jogos que 
envolveram os craques de 
palmo e meio de várias as-
sociações da área da Junta 
da União de Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai.

A festa englobou um 
almoço-convívio na pas-
sada sexta-feira e diversos 
momentos de alegria para 
a pequenada num evento 
que também vestiu as co-
res da Ucrânia no troféu e 
mostrou solidariedade para 
com o povo ucraniano. Fei-
tas as contas e realizados os 
jogos, o Varzim conquistou 
o escalão A e o Regufe foi a 
mais forte no escalão B. 

RICARDO SILVA 
FELIZ PELO SUCESSO

No sábado, ao final da 
tarde, Ricardo Silva era um 
autarca feliz na conclusão 
do evento, tendo agrade-
cido o apoio de todos os 
voluntários e mostrado 
grande satisfação pelo re-
gresso da competição após 

a paragem originada pela 
pandemia da Covid-19. 

Entre as equipas partici-
pantes estiveram também 
a Matriz, o Bonfim, Trica-
nas Poveiras, o Académico 
de Belém, a Mariadeira, o 
Leões da Lapa, a Juvenorte, 
o Beiriz, o Argivai, o Póvoa 
Futebol Clube e o Póvoa Fu-
tsal Clube.

FOI ALEGRE E FESTIVO O ESPERADO 
REGRESSO DO TORNEIO OVO DE PÁSCOA
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BASQUETEBOL DO CDP VENCE E ENCHE PAVILHÃO

HOQUISTA CRISTIANO FANGUEIRO VAI CONTINUAR NO CLUBE
A faltarem 5 jornadas 

para o final do nacional da 
II Divisão, os responsáveis 
da equipa sénior de hóquei 
em Patins já preparam o fu-
turo com o planeamento da 
próxima época. Identificar 
as lacunas e procurar so-
luções para que o próximo 
campeonato seja diferente 
(para melhor) é uma das 

funções do técnico Ruben 
Fangueiro. A renovação com 
praticamente todos as atletas 
está conseguida. Entre eles, 
Cristiano Fangueiro já deu a 
palavra de continuar com o 
símbolo do clube do coração 
ao peito. Formado no CDP, 
com passagem pelo Infante 
de Sagres ainda juvenil, o nº 
9 sempre foi um “matador” 

 VOLEIBOLISTAS AINDA ACREDITAM
A equipa sénior feminina 

de voleibol do CDP venceu 
o FC Infesta por 3 sets a 1 
e continua em busca do 
segundo lugar na fase de 
subida ao segundo escalão. 
Na liderança, só com vitó-
rias, está o Fiães, que prati-
camente garantiu a subida 

de divisão com o triunfo so-
bre o Dumiense. 

Resta à equipa liderada 
por Inês Marinho conseguir 
vencer os jogos restantes, 
sendo que o próximo será 
em casa frente à Académi-
ca de Coimbra, tentando 
depois conseguir marcar al-

gum set frente ao líder. 
Numa época de reestrutu-

ração da secção, a dinâmica 
à volta da equipa sénior fe-
minina tem sido uma boa 
surpresa, com os jogos dos 
vários escalões sempre com 
molduras humanas dignas 
de destaque.

de excelência. Esta tempo-
rada, os golos conseguidos 
não foram os que desejava, 
mas provou ser um jogador 
de equipa, pronto a alinhar 
onde o treinador achava que 
era mais importante. Num 
percurso transversal a mui-
tos avançados, com a idade, 
jogar mais atrás não desva-
lorizou a importância que 

Em dia do tradicional 
‘piquenique do Anjo’, todos 
os caminhos levaram até o 
pavilhão do Desportivo da 
Póvoa, onde a equipa sé-
nior masculina de basque-
tebol defrontava o Lusitâ-
nia dos Açores. Depois de 
vencer o Imortal por 80x81 
no Algarve, na passada se-
mana, a equipa poveira de-
monstrou estar motivada 
para evitar perder com os 
açorianos pela quarta vez 
esta época. Uma história 
diferente desta feita, já que 
do primeiro ao último se-
gundo do jogo os pupilos 
do professor José Ricardo 
demonstraram enorme 
supremacia. A vantagem 
chegou a estar acima dos 
20 pontos, sendo reduzida 
nos minutos finais para o 
definitivo 82x66. 

Esta equipa poveira, a 
mais portuguesa de uma 
Liga Profissional onde im-
peram os atletas estrangei-
ros, vai somando vitórias, 
dentro e fora dos recintos 
de jogo. O ambiente no 
pavilhão Fernando Li-

nhares de Castro, com um 
apoio ímpar na bancada, 
tem merecido rasgados elo-
gios de toda a comunidade 
basquetebolista que tem 
oportunidade para ver as 
transmissões via televisão 
ou internet. E que bonito 
foi ver os últimos dois mi-
nutos de jogo com um 5 
formado por Diogo Gomes, 
Guilherme Nunes, Miguel 
Rodrigues, Rafael Costa 
e João Embaló, todos eles 
formados no clube poveiro. 
Uma mensagem para os res-

ponsáveis federativos, como 
afirmou no final o técnico 
poveiro: “Esta vitória é im-
portante porque coloca-nos 
em pé de igualdade com o 
Lusitânia e com possibili-
dades de subir mais uma 
posição. Mais uma vez pro-
vamos que, acreditando nos 
nossos, somos tão ou mais 
fortes que os outros. O nos-
so pavilhão e as nossas gen-
tes têm dado lições a quem, 
incompreensivelmente, não 
percebe que este é o rumo 
certo para potenciar o bas-

quetebol português.”

CAPITÃO ALVINEGRO 
RETRIBUI APOIO

Dada a impossibilidade 
do presidente Edgar Pinho 
marcar presença devido 
a estar adoentado, foi Ri-
cardo Nunes, o guardião 
varzinista, que fez questão 
de representar os restantes 
colegas, retribuindo o apoio 
da equipa de basquetebol no 
jogo contra o Casa Pia. No 
final, ficou o abraço dos ca-

pitães e os votos de sucesso 
para que ambas as equipas 
consigam os seus objeti-
vos. Para Sérgio Duarte e 
Ricardo Nunes “ o impor-
tante é que todos os clubes 
tenham sucesso e que se-
jam um orgulho da cidade 
e dos poveiros”

tem na estratégia de Ruben 
Fangueiro, o técnico que por 
sinal é o seu irmão mais  ve-
lho e que jogou ao seu lado 
muitas temporadas. 

Cristiano é o primeiro 
nome revelado, mas outros 
se seguirão já que neste novo 
projeto da secção o clube 
aposta em estar entre os me-
lhores a nível nacional.
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Houve festa poveira no 
areal da Praia do Cabedelo, 
na Figueira da Foz, porque 
foi de um atleta do Naval a 
vitória no arranque do Cir-
cuito Nacional Open 2022 
em bodyboard. Ricardo 
Rosmaninho foi o melhor 
dos participantes e conse-
guiu uma grande vitória, 
tendo Isaac Moreira obtido 
o sétimo posto. A partilhar 
o 13.º posto estiveram mais 
dois atletas do clube: Joel 
Rodrigues e João Barros. 

Entretanto, a Praia da 
Costa Nova, em Ílhavo, 
recebeu a segunda etapa 
do circuito Regional de 
Bodyboard do Norte. Mais 
de uma dezena de atletas 
do Clube Naval Povoense 
estiveram em ação e o re-
gresso a casa foi carregado 
de pódios, com destaque 
para as 4 vitórias, 2 segun-

NAVAL EM EVIDÊNCIA NO BODYBOARD
Dias nas sub-14 e João Bar-
ros nos sub-16. 

TRIO DO PÓLO 
VAI À SELEÇÃO

3 atletas poveiros foram 
novamente chamados pelo 
selecionador nacional de 
pólo aquático para mais 
um treino de preparação. 
Diogo Fonte, João Moreira 
e Tiago Mineiro, que ali-
nham na equipa principal 
do CNP, vão marcar pre-
sença no momento mar-
cado para o próximo dia 
25 de abril nas piscinas de 
Recarei. 

Entretanto, em jogo 
em atraso a contar para o 
campeonato regional de 
juvenis, a formação povei-
ra venceu a congénere do 
Leixões Sport Clube por 
expressivos 20x3. 

dos lugares e 4 quartos luga-
res que foram obtidos pelos 
pupilos de Rui Campos, que 
classificou o desempenho de 
“simplesmente fantástico”. 
Ao topo da classificação che-
garam Vicente Campos nos 
sub-12, Eduardo Macedo 
nos sub-16, Joel Rodrigues 
(com um 10 pontos unâ-
nime na final) e Constan-
ça Silva nos sub-18. Perto 
do triunfo ficaram carolina 

TORRES INDISPENSÁVEL 
NA SELEÇÃO DE FUT. PRAIA

Na convocatória para a 
seleção nacional de Fute-
bol de Praia para os jogos 
de preparação contra a 
Espanha, tendo em vista a 
primeira etapa da Liga Eu-
ropeia, apareceu mais uma 
vez o poveiro Bruno Tor-
res. Para o experiente fute-
bolista que, recentemente, 
conquistou a Supertaça ao 
serviço do Braga, o apron-
to decorreu em duas datas 
importantes.  A concentra-
ção começou no passado 
domingo, exatamente 14 

anos e um dia após a primei-
ra internacionalização por 
Portugal e já lá vão mais de 
trezentas. Por outro lado, as 
partidas de preparação em 
Málaga, no país vizinho, de-

correm esta quarta e quin-
ta-feira, neste caso dia 21, 
que é a data do 42º aniver-
sário de Bruno Torres. A 
competição da Liga Euro-
peia vai ocorrer em maio. 
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LINO ARAÚJO 
VITORIOSO

O poveiro Lino Araújo 
terminou a  primeira prova 
do Campeonato Nacional de 
Aquabike no primeiro lugar 
do pódio, com três vitórias 
em três mangas. A prova 
organizada pela Federação 
Portuguesa de Motonáutica 
decorreu no Parque de La-
zer de Luzim, em Penafiel, 
nos passados dias 9 e 10. 
Nas suas redes sociais, o nº 
27, tetra-campeão nacional 
de Runabout GP1, aprovei-
tou para agradecer a todas 
as pessoas que o acompa-
nharam (familiares, amigos 

e mecânico) e a todos os 
patrocinadores. A próxima 
prova será a primeira etapa 
do Campeonato da Europa, 
a decorrer já no dia 30 de 
abril, na cidade de Otranto, 
em Itália.
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O Estádio Municipal re-
cebeu, ao final da tarde do 
passado dia 9, a sétima jor-
nada do Plano de Promo-
ção de Atletismo da Póvoa 
de Varzim. A prova de pis-
ta contou com a presença 
de 351 atletas de uma de-
zena de clubes. 

O Centro Desportivo 
e Cultural de Navais des-
tacou-se com uma pon-
tuação de 5.676 pontos e 
obteve o segundo triunfo 

CDC NAVAIS VOLTA A DESTACAR-SE NA PISTA
nesta vertente. Logo a se-
guir,  completando o pódio, 
ficaram o Grupo Cultural e 
Recreativo Aguçadourense 
com 4.557 pontos e o Clube 
Desportivo da Póvoa com 
2.881 pontos.

A próxima jornada do 
PPA realiza-se já no dia 24 
de abril, na Estela, sendo 
uma prova de estrada nos 
arruamentos da freguesia, 
na parte da manhã desse do-
mingo.

ACADEMIA DE DANÇA 
BRILHA POR CÁ E 
SONHA REPETIR LÁ FORA

A Academia AM Dance 
Studio, da Póvoa de Var-
zim, somou vários pódios e 
prémios em duas recentes 
competições que valeram 
o apuramento para fases 
finais internacionais.

Primeiro, foi no All Dan-
ce Portugal, competição 
realizada em Santa Maria 
da Feira, onde a academia 
alcançou o passaporte para 
a fase que irá decorrer nos 

Estados Unidos. A profes-
sora Ana Marques esteve, 
entretanto, no programa 
Vitamina, com o Carlos Pe-
reira, e destacou a qualidade 
dos vários bons resultados 
alcançados.

De seguida, a AM Dan-
ce Studio também obteve 
sucesso na etapa nacional 
do Dance World Cup que 
decorreu em Matosinhos e 
com isso veio a qualificação 

para a fase final em Espa-
nha. 

Agora, está a ser prepa-
rado para o próximo dia 
4 de junho, no Pavilhão 
Municipal da Póvoa de 
Varzim, um espetáculo de 
angariação de verbas, or-
ganizado pela academia de 
dança, que ajude a angariar 
verbas que suportem as 
deslocações dos alunos ao 
estrangeiro. 

TAÇA DA PÓVOA 
DE PAINTBALL 
ESTÁ DE REGRESSO

É já nos próximos dias 23 
e 24 de abril, ou seja, sábado 
e domingo, que o Rangers da 
Póvoa Clube, com o apoio 
da autarquia, vai levar a efei-
to mais uma Taça da Póvoa 
de Paintball no Parque da 
Cidade. No primeiro dia, as 
protagonistas da competi-
ção vão ser as associações 
poveiras. Já no segundo dia 

vão entrar em campo as 
principais equipas nacionais 
da modalidade. Esta será a 
4ª edição da competição e, 
mais uma vez, o valor an-
gariado pela organização 
durante o fim de semana irá 
reverter a favor do MAPADI 
– Movimento de Apoio aos 
Pais e Amigos do Diminuí-
do Intelectual. 



26 | 21 ABRIL 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

30 | 23 SETEMBRO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

POSTOS DE VENDA JORNAL “NOTÍCIAS ONDA VIVA”
PÓVOA DE VARZIM

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

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

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

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

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

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

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

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

Quiosque “Costa Verde”
Rua Dr. Pereira Júnior,138

   4480-813 Vila do Conde
   Tel: 252 613 835

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVER-O-MAR

TERROSO ESTELA

ARGIVAIVILA DO CONDE

BEIRIZ

MINDELO ÁRVORE ESPOSENDE

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

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

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

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

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

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

Livraria Triângulo

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

Quiosque Ala-Arriba

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

Café Guarda Sol

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

Decoram 

Dentro das instalações “Preços Baixos”

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

Quiosque “Baú da Manu”

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

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

O Nosso Quiosque 

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

Varzim Quiosque

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

Quiosque Belo Horizonte

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

AVER-O-MAR

Kiosque da Praia

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

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

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

Papelaria Nova Póvoa

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

Livraria Minerva

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

Metro Café

Quiosque Armando

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

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

Papelaria Eça de Queirós

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

Quiosque Palavras e Números

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

Tabacaria Expresso

Bónus Radical

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

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

Kip4U

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

Quiosque 5 de outubro

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

Livraria Moderna

Papelaria Locus

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

TERROSO

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

ESTELA

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

BEIRIZ

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

AGUÇADOURAAGUÇADOURAAGUÇADOURA

BALAZAR 

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

ESPOSENDE

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

Petroja

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

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

ESPOSENDE

Café Anjo

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

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

VILA DO CONDE

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

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

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

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

MINDELO

Papelaria Sónia

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

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

Caxiloto

Rua Dr. Pereira Júnior,138
   4480-813 Vila do Conde
   Tel: 252 613 835

Quiosque “Costa Verde”

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

ÁRVOREÁRVOREÁRVORE

Bazar Triângulo

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

ARGIVAI

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

ARGIVAI

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

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

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

JOÃO LEITE E BRUNO TELES NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

A Direção da Rádio 
Onda Viva continua a des-
tacar o setor marítimo e 
das pescas no Grande En-
trevista, programa de in-
formação que é emitido aos 
sábados à uma e às sete da 
tarde e também no domin-
go ao meio-dia. 

João Leite, tesoureiro da 
Associação Pró-Maior Se-
gurança dos Homens do 

Mar, participou na emissão 
do passado fi m de semana.  
Antes tinha sido Bruno Te-
les, o comandante das Capi-
tanias da Póvoa de Varzim e 
de Vila do Conde, a passar 
pelo estúdio situada na Rua 
Almirante Reis.

As duas entrevistas podem 
ser escutadas na secção Po-
dcast na página da rádio na 
Internet.

ANDEBOL E FUTSAL EM FOCO NA ONDA DESPORTIVA
André Veloso continua a 

colocar em foco os prota-
gonistas do desporto local. 

As duas últimas edições 
do programa Onda Des-
portiva tiveram como con-
vidados Oliveira Pereira, 
que foi recentemente ree-
leito presidente do Póvoa 
Andebol e sonha concreti-

zar o projeto de um pavilhão 
para o clube, e Paulo Morim, 
que já passou pelo Póvoa Fu-
tsal e decidiu fazer uma pau-
sa ao fi m de 20 anos como 
treinador. 

As duas emissões podem 
ser ouvidas na secção de po-
dcast do site da Rádio Onda 
Viva.

Pub
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DANIEL SÁ FERREIRA

o partido central do sistema 
político português é o PS. 

Não é previsível que o pró-
ximo líder do PSD, qualquer 
que seja ele, consiga alterar 
essa situação no mandato 
para que será eleito. Não é 
tarefa possível de realizar 
em dois anos. Jorge Moreira 
da Silva ou Luís Montenegro 
terão de começar por fazer 
acreditar que o declínio do 
PSD não é inevitável e que 
será possível o PSD recupe-
rar o papel central que já teve 
na vida política portugue-
sa. Palavras óbvias, mas um 
pouco vazias. Mais do que o 
diagnóstico, ou o rumo para 
que se deve apontar, aquilo 
que certamente interessará 
aos militantes do PSD é a 
forma como cada um destes 
candidatos pretenderá de-
sencadear esse processo.

Montenegro e Moreira da 
Silva têm afinidades ideoló-
gicas- vêm da ala Passista/
liberal do PSD. À partida, 
isso marca uma diferença 

Com este artigo, encer-
ro uma trilogia de artigos 
sobre vergonhosa ofensi-
va russa contra a Ucrânia.

Muitos poderão ser leva-
dos a pensar que esta guerra 
começou de repente, de um 
dia para o outro. Infelizmen-
te não. Esta guerra foi pen-
sada e planeada há muito 
tempo. Esta guerra começou 
a ser planeada em 1999, ano 
em que Putin assumiu o Po-
der na Rússia. Sim, para os 
que possam andar mais dis-
traídos Putin está a frente 
dos destinos da Rússia há 23 
anos. Alternando os man-
datos com os seus fantoches 
políticos. Ora sendo Presi-
dente, ora sendo Primeiro 
Ministro. Cansado dessas 

OPINIÃO

O PSD NO DIVÃ, OUTRA VEZ

PUTIN QUE PARIU A 
COMUNIDADE INTERNACIONAL (III)

para a liderança de Rui Rio, 
que se procurou afastar, em 
parte sem sucesso, como 
a campanha e o resultado 
eleitoral de 2021 acabaram 
por demonstrar, da heran-
ça de Passos Coelho. Um 
pouco como aconteceu com 
António José Seguro no PS, 
os últimos anos da vida do 
PSD acabaram por reforçar a 
ideia de que não se consegue 
construir nada fugindo do 
passado ou não o assumin-
do, até porque o que acon-
tece amiúde é que, quanto 
mais depressa dele fugimos, 
mais frequente é irmos em-
bater contra ele ao virar da 
esquina.  

Sendo, cada um dos can-
didatos, à sua maneira, her-
deiro de Passos Coelho, têm 
percursos de vida profis-
sional e política muito dife-
rente. Como já aqui discorri 
longamente, Montenegro 
tem o perfil típico de um ba-
rão do aparelho partidário, 
com todas as características 

pessoa com um profundo 
ressentimento contra a deca-
dência russa. Ele próprio dis-
se publicamente que a maior 
tragédia do século XX foi o 
colapso da URSS (…). É um 
homem marcado, profunda-
mente, pelo ressentimento”. 
O sonho de Putin foi sempre 
reerguer o império soviético. 
E a resposta da Comunida-
de internacional deveria ter 
ocorrido em 2014, quando 
Putin anexou a Crimeia. 
Nessa altura, a comunida-
de internacional deveria ter 
imposto as actuais sanções à 
Rússia. Mas não.  Ainda lhe 
deram mais 8 anos para pre-
parar a máquina de Guerra. 

Todavia Putin cometeu 
erros de análise. Putin disse 
a Barroso que se quisesse to-
mava Kiev em 15 Dias. Putin 
cometeu um erro de amador. 
Menosprezou o seu adversá-
rio e sobrevalorizou as suas 
capacidades militares. Pu-

tin não contava encontrar, 
do outro lado, a resistência, 
a organização e o patrio-
tismo que encontrou. E é 
assim que passados 60 dias 
de Guerra não só não con-
seguiu os seus objectivos, 
como tem sofrido baixas de 
peso na sua estrutura mili-
tar. Putin, perante a vergo-
nha das baixas sofridas e ob-
jectivos falhados, ferido no 
seu orgulho e vaidade, orde-
na que se destrua tudo, que 
se disparem misseis contra 
tudo. A Ucrânia é hoje um 
país com muitas das suas 
cidades completamente des-
truídas, por ordem directa 
de Putin e dos seus fanto-
ches e com a ingenuidade da 
comunidade internacional. 

Esta é a segunda vez que 
a Ucrânia é dizimada pela 
Rússia. A primeira foi entre 
1932 e 1933 por ordem di-
recta de Josef Estaline, que 
com o Holodomor matou à 

associadas. Jorge Moreira 
da Silva, tendo sido líder da 
JSD, construiu um percurso 
profissional, académico e 
político que lhe permite apa-
recer agora, um pouco como 
sucedeu com Carlos Moe-
das, com aura de quadro 
com prestígio internacional. 
Tem ainda a vantagem de 
ser especializado em temas- 
ambiente e energia- que já 
são, mas serão ainda mais, 
centrais para a governação 
do nosso- de qualquer- país. 

Só que uma eleição de um 
líder partidário não é sobre 
quem tem o melhor currí-
culo, nem quem seria o me-
lhor administrador de uma 
empresa, ou a pessoa com 
maior sabedoria académica. 
É sobre quem consegue ob-
ter mais votos. 

Terá Jorge Moreira da 
Silva capacidade para con-
quistar a confiança de mais 
eleitores do PSD do que Luís 
Montenegro? Em breve o sa-
beremos. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Não pense o estimado 
leitor que tenho particular 
vontade ou vocação para 
comentar a vida interna do 
PSD. Sucede apenas que, 
nos últimos anos, aqueles 
em que venho aqui expon-
do periodicamente a minha 
opinião, têm sido tempos 
ricos em divisões internas 
e processos eleitorais, mo-
mentos que extravasam as 
paredes do partido e mere-
cem comentário de todos 
aqueles que seguem a vida 
política do país, e que, por 
isso, não podem deixar de 
reparar naquilo que acon-
tece num dos dois partidos 
que encabeçaram governos 
de Portugal no nosso regime 
constitucional.

Talvez seja importante co-
meçar por aí. Sempre se disse 

fome milhões e ucranianos. 
A segunda é agora, por or-
dem directa de Putin. Mui-
tas das atrocidades cometi-
das nunca serão descobertas, 
uma vez que o requinte de 
malvadez é tal, que até inci-
neradoras móveis o exército 
russo leva no seu contingen-
te, para incinerar o máximo 
de corpos possíveis e assim 
ocultar os horrores cometi-
dos. Mas o que já se conhece 
e o que ainda mais se des-
cobrirá será mais que sufi-
ciente para condenar essa 
gente toda. Assim a comuni-
dade internacional o queira 
e tenha coragem para isso.

Esperemos que a história 
não se repita. Esperemos que 
Putin, e os seus fantoches, 
sejam julgados e condena-
dos por crimes de Guerra e 
que não sejam, como Esta-
line, venerados no futuro. 
Esta será a melhor repos-
ta da Europa e do Mundo.

que o PSD é uma máquina de 
triturar líderes, particular-
mente quando se encontra 
afastado do poder. E, se en-
tre 1980 e 1995 o PSD esteve 
15 anos ininterruptamen-
te no Governo (ainda que 
como parceiro minoritário 
no Governo de Bloco Cen-
tral), se a actual legislatura 
não for precocemente inter-
rompida, o PSD só terá es-
tado 6 anos no Governo nas 
3 décadas de 1995 a 2025. É 
muito pouco poder para um 
partido que se assume com 
vocação para governar. O 
PSD foi o partido central do 
sistema político português 
na primeira fase do regime 
democrático consolidade. 
Nesse período, fez alianças 
à sua direita (Aliança De-
mocrática) e à sua esquerda 
(Bloco Central), foi parceiro 
maioritário e minoritário de 
governos de coligação, go-
vernou sozinho em minoria 
e conseguiu duas maiorias 
absolutas. Neste momento, 

trocas, em Julho de 2020, en-
cena um referendo, no qual 
procede a uma revisão Cons-
titucional, já antes aprovada 
pelos seus fantoches políti-
cos na Duma, que lhe per-
mite manter- se no poder até 
2036. Ora, se cumprir até ao 
fim, Putin cumprirá 37 anos 
de poder efectivo na Rússia.

Se me surpreendem as 
atitudes de Putin? Confes-
so que, pelo que fui vendo 
e lendo, nos últimos anos, 
evidentemente que não me 
surpreende. Qualquer pes-
soa, com a quarta classe, 
mal tirada, percebia isso. 
Mas claro que os nossos de-
cisores e governantes, não 
perceberam e, como diz Du-
rão Barroso, “não levamos 
Putin a sério” e “a Europa 
foi complacente com Putin”. 

Aliás, ainda menos se per-
cebem as declarações e Bar-
roso quando ele afirma: “O 
Putin que conheci era uma 
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- O P.S. NÃO GOSTA

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

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

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

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

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

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

OPINIÃO

bitação digna e acessível, ao 
acesso aos bens essenciais, 
à captação de investimento, 
à criação de condições para 
atração e fixação da juventu-
de, etc.. Estas questões, que 
são crescentemente centrais 
nas opções políticas da ges-
tão local, é que assinalam 
a clivagem político-parti-
dária – é aí que as posições 
dos partidos divergem, ou 
podem divergir. (Digo “po-
dem” porque, felizmente, 
também aqui a margem para 
divergência é cada vez me-
nor, pois a convergência de 
perspetivas é hoje crescente). 

O que está em causa na 
análise dum “relatório” e du-
mas “contas” é saber se o re-
latório “relata” com verdade 
o que o executivo realizou ao 
longo do ano a que o exercí-
cio se refere – e se as “contas” 
(valores recebidos, valores 
dispendidos) estão certas. 
E se o “relato” é facilmente 
conferível (porque as obras 
se vêem e as ações de carác-
ter imaterial são conhecidas, 
foram vistas e os seus efeitos 
são sentidos), no tocante às 
“contas” os vereadores dis-
põem do apoio da entidade, 
insuspeita, que as certifica. 
Do que se trata, portanto, é 
de saber se o “relato” é ver-

dadeiro e se as “contas” estão 
certas. E se estão, como efe-
tivamente estão, como pode-
ria votar-se contra? – Só por 
birra política, de todo injus-
tificável. O P.S. não fez isso 
– absteve-se. Como entender 
esta posição? Por indiferença 
face à gestão municipal, já 
que nela não participa? Mas 
ninguém pode ser indife-
rente perante os documen-
tos que aprecia: ou está de 
acordo com o seu conteúdo 
(e aqui tratava-se apenas de 
aferir da sua conformidade 
com a realidade, e não de os 
valorizar politicamente) – e 
se está de acordo, aprova-os; 
ou não está de acordo com o 
que eles “relatam” e “contam” 
– e então reprova-os. A ati-
tude de indiferença é que se 
não entende.

Poderia o P.S. votar contra 
a demonstração de que, no 
ano de 2021, o município 
da Póvoa de Varzim, apesar 
de todas as dificuldades que 
a pandemia causou, conse-
guiu um índice de realiza-
ção da Receita na ordem dos 
91,3% e um índice de reali-
zação da Despesa na ordem 
dos 89,5%, tendo o Plano 
Plurianual de Investimentos 
um coeficiente de realização 
na ordem dos 83,9%? (Dito 

por outras palavras: poderia 
o P.S. reprovar a atividade 
de uma câmara municipal 
que concretizou quase tudo 
o que se propôs fazer, arre-
cadando a receita que espe-
rava – 60,8 milhões de euros 
–e realizando o investimen-
to que se propunha – nada 
menor de 59,1 milhões de 
despesa paga?). Ah, talvez a 
razão da abstenção socialista 
radique no facto de, apesar 
dos excelentes indicadores 
de realização e apesar das 
“contas certas” (tão do agra-
do do P.S. nacional, que dis-
so tem feito boa bandeira), o 
executivo da Póvoa de Var-
zim ter apresentado um sal-
do de gerência no montante 
de 1,2 milhões de euros…

Convenhamos, sem fac-
ciosismo: não é fácil ser 
oposição a quem cumpre o 
que promete, apresenta boas 
contas, garante capacidade 
para continuar a investir, 
oferece a melhor relação 
entre qualidade e custo de 
vida, torna cada vez mais 
competitivo o território mu-
nicipal (todo ele) e se esfor-
ça por não deixar ninguém 
para trás…

Não é fácil ser oposição, 
não.

P.R.

Na última reunião do 
executivo municipal, os Srs. 
Vereadores aprovaram o re-
latório da atividade e as con-
tas do município da Póvoa 
de Varzim no exercício de 
2021. A aprovação foi feita 
pela maioria social-demo-
crata, pois o P.S. absteve-se. 
E absteve-se porquê? Ob-
viamente, e como é da pra-
xe, por razões políticas, que 
sempre podem invocar-se – 
e todos os partidos invocam, 
quando na oposição. Quem 
acompanha (com um míni-
mo de atenção – não é pre-
ciso mais) a vida política lo-
cal, em qualquer município, 
facilmente constata que os 
argumentos invocados pelos 
opositores às lideranças são 
os mesmos em todos os mu-
nicípios, independentemen-
te da força partidária. Por 
exemplo, as razões invoca-
das na Póvoa pela oposição 
socialista são as que em Vila 
do Conde usa o P.S.D. con-
tra o poder socialista. O que 
leva à conclusão de que ser 
oposição, assim, não é mais 
que um exercício de retórica 
política: se fossem poder, fa-
riam exatamente aquilo (ou 
algo muito próximo daqui-
lo) que como oposição re-
provam.

Pior que isto (este jogo 
de luz e sombras) é a posi-
ção que os partidos têm re-
lativamente a documentos 
técnicos – como é o caso do 
“relatório” da atividade e das 
“contas” do exercício. É que 
aqui não se trata de discutir 
e valorizar, na perspetiva do 
desenvolvimento do territó-
rio municipal, esta ou aque-
la proposta de intervenção, 
este ou aquele investimento, 
a maior ou menor importân-
cia que se dá à atividade cul-
tural, à coesão social, à ha-

A CÂMARA APRESENTA “CONTAS CERTAS”?
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SOPA DE LETRAS

1. Limpe os talheres com papel
Se os talheres estão muito 
engordurados, passe um pedaço de 
papel por eles, antes de os lavar. Verá 
como o resultado � nal é bem melhor, 
com zero gordura.

2. Diminua o volume do lixo
Antes de colocar no lixo, amasse 
sempre embalagens volumosas como o 
pacote do leite, as garrafas de plástico, 
os frascos de detergentes. Assim, 
conseguirá rentabilizar o espaço do seu 
caixote do lixo.

3. Tenha cuidado com os líquidos que 
põe no lixo
Restos de comida com molho, por 
exemplo, devem ser colocados dentro 
de uma ou duas sacas e, só depois, 
deitadas no caixote do lixo. Isso evita 
que o líquido verta para fora da saca, 
prevenindo os maus odores.

4. Limpe o liquidi� cador de forma 
prática
Lave o seu liquidi� cador, logo após tê-
lo utilizado, para evitar que a sujidade 
agarre. Para tal, coloque no interior 
detergente, água e ligue o aparelho. 
Depois, basta passar uma esponja, 
enxaguar e secar e está pronto a ser 
utilizado novamente.

5. Pré-lave a louça suja
Passe por água toda a loiça que colocar 
na pia, retirando os restos que nela 
possam existir. Isso é fundamental, 
sobretudo se estiver calor e não for 
lavar de imediato. Assim, evita que 
a sujidade agarre e demore horas até 
conseguir retirar os restos de toda a 
loiça.

DICAS DE LIMPEZA

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS
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ANEDOTAS

Um menino pergunta ao pai:
– Pai, o que é que está entre as pernas da Mãe? 
– O paraíso, meu � lho… 
– O que é que está entre as tuas pernas? – pergunta o rapaz.
– A chave para o paraíso… 
– Pai, queres um conselho? Muda a fechadura! O nosso vizinho tem uma 
cópia!

O marido, ao chegar a casa, no � nal da noite, diz à mulher que já estava 
deitada:
– Querida, eu quero amar-te.
A mulher, que estava a dormir, responde:
– A mala? Não sei onde está! Usa a mochila que está no armário do quarto 
de visitas.
– Não é isso, querida, hoje vou amar-te.
– Por mim, podes ir a Marte, a Júpiter, a Saturno e até à merda, desde que 
me deixes dormir em paz!

A empregada africana, chorando convulsivamente, chega à sala de 
estar com a mala de viagem na mão e despede-se da patroa que, muito 
intrigada, lhe perguntou:
– Zélia, o que se passa? Para onde vais?
– Para junto da minha família, Dona Carla, para morrer junto dos meus.
– Mas o que aconteceu, querida?
– Ó Dona Carla, a senhora fala sempre que o seu marido é um excelente 
médico e que nunca se engana? Nunca errou um diagnóstico na vida…
– É verdade! Mas, o que tem isso a ver com a sua saída de casa?
– Então Dona Carla, é que o Dr., hoje pela manhã, antes de ir trabalhar, 
disse-me: “Desta noite não passas!”.

– Acorda, Manuel! Acorda!
– O que foi? O que foi, Maria?
– Está na hora do teu remédio para dormires!

Depois de um mês do nascimento do seu � lho, o Manuel voltou à 
maternidade, com o bebé ao colo:
– Doutor… O que está a acontecer? O meu � lho já nasceu há um mês e 
nada de abrir o olho!
Depois de olhar para o bebé, que tinha cara de japonês, o médico diz:
– Sr. Manuel… Eu acho que quem tem de abrir os olhos é você!
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FLÁVIO GONÇALVES COM AUDITÓRIO RENOVADO
O auditório da Escola Dr. 

Flávio Gonçalves foi inau-
gurado após uma obra de 
remodelação proposta por 
quatro alunos no âmbito do 
Orçamento Participativo Jo-
vem. O investimento autár-
quico foi de 30 mil euros e a 
conclusão da intervenção foi 
visitada pelo edil Aires Pe-
reira. O espaço foi dotado de 
novo equipamento de som, 
meios informáticos/multi-
média e mobiliário, tendo 
ainda havido substituição 
integral do pavimento, pare-
des, teto, portas, persianas e 
luminárias.

O local serviu de palco, 

 

21 abril, quinta

Comemoração do 130.º 
aniversário do ISN
entrega do salva-vidas 
“Patrão Cego do Maio”
às 15h25, na Marina 
Norte da Póvoa

‘A filha perdida’
sessão Octopus, 
às 21h45, 
no Cine-Teatro Garrett

‘À Espera de Anya ’, 
Cinema às Quintas, às 
21h30, no Teatro Munici-
pal de Vila do Conde

23 abril, sábado

‘7Estacas.zip ’,
comédia com Miguel 
7 Estacas , às 22h, no 
Cine-teatro Garrett

‘Ary dos Santos - as his-
tórias das canções’,
por Fernando Tordo, às 
21h30, no Teatro Munici-
pal de Vila do Conde

28 abril, quinta

‘A pior pessoa do mun-
do’, sessão Octopus, às 
21h45, no Cine-Teatro 
Garrett

‘O Domingo das Mães ’
 Cinema às Quintas, 
às 21h30, no Teatro Mu-
nicipal de Vila do Conde

22 abril, sexta

‘Estou a Crescer e 
Agora?’, Conferência, às 
21h, na Biblioteca Rocha 
Peixoto

‘A Mais Breve História da 
Rússia’, apresentação de 
livro de José Milhazes, 
às 21h30, no Diana Bar

‘Narke’, teatro, às 21h30,
no Cine-teatro Garrett

29 abril, sexta

‘Respostas, Dilemas e 
Desafios da Violência 
Doméstica’, tertúlia, às 
15h30,  no Diana Bar

ainda, para a assinatura de 
um protocolo com a Dire-
tora do Agrupamento de 
Escolas para implementar 
o projeto “A Camisola vai à 
Escola”, que visa ensinar aos 
alunos a arte e o saber-fazer 
da Camisola Poveira, em 
versão miniatura. Este en-
tra já em prática no terceiro 
período letivo e procurará 
incutir nos  alunos “o gosto 
pela vertente artística e cul-
tural vivenciada na Póvoa 
de Varzim, estabelecendo 
uma ligação com o passado 
e com a identidade poveira”, 
esclareceu a professora Luísa 
Gomes.

O presidente da Câmara 
de Vila do Conde garante 
que vai “averiguar” o caso 
da existência de um anexo 
supostamente ilegal que é 
usado como garagem junto 
à moradia da  antecessora, 
Elisa Ferraz. 

Em declaração ao JN¸ 
Vítor Costa disse “desco-
nhecer por completo” o 

loteamento emitido pela au-
tarquia”. Diz mais o diário: 
“A moradia foi comprada já 
com o anexo ilegal construí-
do no início de 2001”, mas a a 
ex-autarca “nunca legalizou 
a construção feita nas trasei-
ras da moradia que comprou 
a uma empresa imobiliária 
que pertence ao presidente 
do Rio Ave, António da Silva 

Campos”. Ora, de acordo 
com o JN, “a atual verea-
dora tutelou as Obras Par-
ticulares na autarquia entre 
2017 e 2021 e, à época, 
terá notificado vários vizi-
nhos por edificações ilegais 
idênticas”. 

O jornal refere que Elisa 
Ferraz não quis comentar 
o caso. 

 
Em parceria com a Câ-

mara Municipal, a Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Vila do Conde vai 
promover a Feira do Futu-
ro – I Feira Formativa, no 
Centro de Memória, entre 
esta quinta-feira e sábado.

O certame visa divulgar 
as alternativas de ensino 
regular e profissional, pro-
porcionar aos pais e en-
carregados de educação o 
acesso a toda a informação 
sobre a oferta formativa 
existente, diversificar as 

oportunidades de orientação 
vocacional e proporcionar à 
população em geral infor-
mação sobre as ofertas for-
mativas disponíveis em Vila 
do Conde e concelhos limí-
trofes numa perspetiva de 
formação ao longo da vida.

Os horários serão os se-
guintes:

- Dias 21 e 22 – das 9h às 
12h30 e das 14h às 17h30 
(para os alunos);

- Dia 23 – das 10h às 12h e 
das 14h às 17h (para as famí-
lias e comunidade).

FEIRA FORMATIVA NO CENTRO DE MEMÓRIA

MAIS UM CASO EM VILA DO CONDE
caso mas, dada a divulgação 
pública, vai “agir em confor-
midade”.

Foi o jornal Público a tra-
zer à liça a situação, adian-
tando que Elisa Ferraz, eleita 
pelo Movimento “Nós Avan-
çamos Unidos”,  residirá “há 
21 anos numa moradia uni-
familiar perto da praia que 
viola o projeto e o alvará de 


