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EM FOCO

CAMPEÃO RIO AVE FESTEJA O SONHADO
REGRESSO AO ESCALÃO PRINCIPAL
O Rio Ave venceu o Chaves por 3x0 na emocionante derradeira jornada da II
Liga e não só alcançou o objetivo da subida de divisão
como ainda se sagrou campeão do segundo escalão ao
totalizar 70 pontos. A festa
vivida no passado domingo começou a desenhar-se
de manhã cedo, com um
golo madrugador de Aziz,
logo no minuto inicial da
partida, que foi vivida intensamente na bancada
por milhares de adeptos
vilacondenses, mais todos
aqueles que seguiram o relato na Onda Viva e a transmissão televisiva. Depois,
já com o adversário reduzido a dez unidades, foi
Aderlan a bisar aos 77 e 80
minutos, dando conforto
à equipa treinada por Luís
Freire, técnico que guiou o
plantel rumo ao que tinha
sido pedido no arranque da
época pelo presidente António Silva Campos, que foi
um dos mais eufóricos na
festa que se viveu em pleno
relvado e que de tarde passou para a Praça da República junto de centenas de
adeptos que vibraram com
o feito.
RECEÇÃO NOS PAÇOS
DO CONCELHO
Uma comitiva do Rio
Ave foi recebida na tarde

da passada segunda-feira
nos Paços do Concelho, cuja
fachada, no dia anterior, tinha sido iluminada de verde
para celebrar o sucedido. O
autarca de Vila do Conde fez
questão de receber na Câmara a equipa principal que
acaba de sagrar-se campeã
da II Liga e de subir ao escalão principal. Vítor Costa
e restante executivo tiveram
oportunidade de apreciar o
troféu conquistado e o edil
fez questão de parabenizar
todo o staff e sobretudo os
jogadores pelo feito alcançado, agradecendo em nome
do concelho o difícil trabalho desenvolvido em campo.
A viver momentos de
muita felicidade, ainda por
cima numa altura em que
o emblema celebrava o 83º
aniversário, o presidente
António da Silva Campos
mostrou-se muito agradecido e honrado pelo reconhecimento municipal, tal
como o fizeram o técnico
Luís Freire, que celebrou
mais uma subida na carreira,
e o capitão Vítor Gomes, que
não escondeu a emoção por
ajudar o clube do coração. À
margem da cerimónia, o dirigente não se quis comprometer com objetivos altos
para a próxima época, como
lutar pelos lugares cimeiros
da tabela, mas prometeu formar um plantel forte e honrar a camisola.

A continuidade do técnico Luís Freire está por confirmar, mas as duas partes
já manifestaram vontade de
manter o vínculo.
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DESTAQUE

SENHORA DA SAÚDE SAIU DE LAUNDOS E
FICA NA PÓVOA DE VARZIM ATÉ AO DIA 29

Os devotos de Nossa Senhora da Saúde viveram
uma noite especial com a
chegada à Igreja Matriz da
Póvoa de Varzim do andor que apenas no dia 29
vai regressar a Laundos.
Em plena sexta-feira 13,
também marcada pelas cerimónias em Fátima, que
contaram com muitos grupos de peregrinos poveiros,
a imagem chegou à cidade
trazida por uma viatura
da corporação local dos
Bombeiros num percurso
que também passou pelas
freguesias de Amorim e de
Terroso, perante a saudação
de centenas de pessoas ao
longo de todo o trajeto.
A saída da ‘casa habitual’
foi o primeiro passo da 74ª
Peregrinação Arciprestal
que sucede anualmente no
último domingo de maio,
mobilizando milhares de
pessoas que percorrem os 7
quilómetros entre a sede do
município e o Monte de São
Félix. A despedida foi feita
após uma eucaristia no Santuário celebrada por D. José
Cordeiro. A receção aconteceu num apinhado Largo
de S. Tiago, tendo depois
decorrido uma procissão de
velas e a recitação do terço
até à Igreja Matriz, onde o
Arcebispo Primaz de Braga
fez a consagração da cidade
e a bênção do Santíssimo
Sacramento.

A novena vai decorrer todos os dias, entre 20 (amanhã, sexta-feira) e 28 deste mês, sempre às 18h30 e
21h30. A missa campal será
depois celebrada por D.
Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, às 11h, numa
manhã em que se prevê um
mar de gente a mostrar uma
devoção que esteve em suspenso durante dois anos
devido à pandemia da Covid-19.
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‘OS DIAS NO PARQUE’ VOLTAM DE 9 A 12 DE JUNHO
Foi apresentado o programa de 2022 de “Os Dias
no Parque” que, depois de
dois anos de interrupção,
devido à pandemia, promete voltar a trazer muita
animação à Póvoa de Varzim. O evento vai decorrer entre os dias 9 e 12 de
Junho, envolvendo quase
todas as associações do
concelho (cerca de uma
centena) e garantindo entretenimento e lazer para
todas as idades e todos os
gostos, praticamente de
manhã à noite, ao longo
dos quatro dias.
Os pontos fortes do car-

taz são os artistas que vão
atuar à noite no Parque da
Cidade: Sons do Minho no
dia 9, quinta-feira; D.A.M.A.
no dia 10, sexta-feira; João
Pedro Pais no dia 11, sábado. O edil Aires Pereira salientou na apresentação que
está à espera de uma grande
adesão dos poveiros e de um
regresso em grande de uma
festa que deixou saudades e
é já uma imagem de marca
do movimento associativo
poveiro.
ACESSO AO EVENTO
As obras de prolongamen-

to da VIA B para norte não
deverão estar totalmente
concluídas a tempo do even-

to. O presidente da câmara
da Póvoa de Varzim admitiu esse cenário numa altura

em que falta menos de um
mês para tal. Aires Pereira
não quis comprometer-se com uma data para o
fim dos trabalhos, mas fez
questão de sublinhar que
haverá condições seguras
de acesso a quem pretende
participar. Nesta fase decorre a execução da grande rotunda que irá passar
a organizar o trânsito de
quem entra e sai da cidade
e o edil aproveitou para explicar que os futuros acessos rodoviários ao Parque
da Cidade serão diferentes
com as novas vias que foram criadas.

PCP INSISTE NA NECESSIDADE URGENTE DE
INVESTIMENTO NO CENTRO HOSPITALAR
O Partido Comunista
Português insiste na necessidade de investimento
no Centro Hospitalar da
Póvoa de Varzim/Vila do
Conde.
No âmbito da discussão
na especialidade do Orçamento do Estado, o Grupo
Parlamentar do PCP apresentou uma proposta de
alteração que prevê duas situações: uma é “a conclusão
integral das obras de requalificação do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e
de Vila do Conde – incluindo no OE 2022 a verba de
4 milhões correspondente
ao remanescente do previsto no OE 2021”; outra
é o “início do processo de
construção de novas insta-

lações para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim e Vila
do Conde, com a inscrição
de 3.5 milhões de euros”.
Em comunicado, o PCP
defende “que é necessário
investir na beneficiação e
remodelação das instalações
existentes para assegurar a
sua qualidade e funcionalidade, mas também a construção de novas instalações
que garantam um funcionamento condigno dos serviços hospitalares, permitindo com este investimento o
retorno no aumento de eficiência e de poupança com a
melhoria do funcionamento
dos serviços e, por outro, a
construção de novas unidades hospitalares onde é evidente a carência de cuidados

às populações”.
A nota enviada à imprensa recorda ainda “que esta
preocupação fora já expressa em momentos anteriores,
sendo de destacar que, por
ação do PCP, foi possível
inscrever no Orçamento do
Estado de 2021 uma verba
de 7 milhões de euros para
conclusão integral das obras
de requalificação do Centro
Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde que não
foram concretizadas pelo
governo PS”.
EDIL DEIXOU
ALERTA EM EVENTO
PARA CIRURGIÕES
A Póvoa de Varzim foi
palco na passada semana das

1ªs Jornadas de Cirurgia do
Atlântico Norte – Cirurgia
da Parede Abdominal, promovidas pela Unidade de
Cirurgia da Parede Abdominal do Centro Hospitalar
Póvoa de Varzim – Vila do
Conde. O evento, que contou com a participação de
dezenas de especialistas e
decorreu numa unidade hoteleira local, teve como objetivo a divulgação dos mais
recentes avanços nesta área,
evidenciando o trabalho de-

senvolvido pelo Serviço de
Cirurgia Geral.
O momento foi aproveitado pelo presidente
da Câmara da Póvoa de
Varzim, para reiterar “a
necessidade premente da
ampliação e requalificação do Centro Hospitalar”.
Aires Pereira queixou-se
que “a administração central tarda em avançar para
concurso público mesmo
considerando o total acordo entre os Municípios da
Póvoa de Varzim e Vila do
Conde”. Este atraso causa
“preocupação com a deslocação dos serviços” e provoca transtornos à população e “instabilidade para
os profissionais de saúde”,
referiu o edil.
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COMPETÊNCIAS PASSAM PARA DIRETORES ESCOLARES
A Póvoa de Varzim deu
mais um passo no âmbito
da “imposta transferência de
competências no domínio da
Educação da Administração
Central para o Município”.
A autarquia estabeleceu, na
passada semana, Contratos
Interadministrativos de Delegação de Competências
com todos os Agrupamentos
e Secundárias do concelho.
A sessão serviu para delegar oficialmente nos Diretores dos Agrupamentos de
Aver-o-Mar, Campo Aberto
(Beiriz), Cego do Maio, Dr.
Flávio Gonçalves, de Rates,
e das Escolas Eça de Queirós
e Rocha Peixoto “as competências relativamente ao pessoal não docente, em matéria de ação social escolar, de
refeitórios escolares, de programa do leite escolar e de
conservação e manutenção
de edifícios escolares”.
Na nota informativa, que
recorda que o presidente da
Câmara da Póvoa de Varzim
e respetivo executivo não
concordam com a forma
desarticulada como foi conduzido este processo pelo
poder central, Aires Pereira
sublinha que “o importan-

te é garantir que as escolas
continuem a funcionar bem,
especialmente numa fase em
que apostámos tanto na sua
requalificação e ampliação”.
O edil acrescentou que “ninguém melhor que os Diretores para assumirem a gestão direta e diária em áreas
como os recursos humanos,
apoios e complementos educativos ou fornecimentos e
serviços externos, por exemplo”. Em tudo o resto, Aires
Pereira prometeu que “a Câmara continuará presente
para apoiar a comunidade
escolar local”.

LITERACIA DA P
OPULAÇÃO EVOLUIU
NA ÚLTIMA DÉCADA
A Câmara da Póvoa de
Varzim apresentou alguns
dados relativos à literacia
da população. São números
positivos na última década,
no entender da autarquia,
que destaca a baixa taxa de
abandono escolar (0,42%
abaixo da média nacional),
a diminuição do nível global
de iliteracia (menos 28% de
pessoas sem escolaridade
mínima), a subida de 23%
do número de licenciados e

o crescimento de 31% no ensino secundário.
Estas estatísticas foram
reveladas na sequência da
tomada de posse do Conselho Municipal de Educação, que contou com a
participação do edil Aires
Pereira, do vice-presidente,
Luís Diamantino, do líder
da Assembleia Municipal,
Afonso Pinhão Ferreira, e
do Delegado Regional de
Educação do Norte, Sérgio
Afonso. Este fez questão de
manifestar a “grande satisfação” pela forma como o
Município colocou o novo

modelo de descentralização
em funcionamento e valorizou a resposta “assertiva e
direta dos serviços municipais, não deixando que nada
ficasse por fazer” ou faltasse
às escolas nesta transição.
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Santa Casa da Misericórdia
da Póvoa de Varzim
265 Anos na Saúde e Apoio Social

IRS SOLIDÁRIO

Pequenos gestos que fazem uma grande diferença
Nesta altura tão difícil para todos, ao preencher a sua declaração de IRS, pode ajudar a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, no
apoio à população idosa e carenciada do concelho.
Preencha o Quadro 11 da Declaração Modelo 3 do IRS, indicando o NIPC: 500850208 e doando assim 0,5% do seu IRS a esta Instituição.

500850208
Este gesto não tem qualquer custo para si, mas terá um grande significado para todos os que, diariamente, usufruem dos serviços desta
Instituição.
Os utentes da Santa Casa da Misericórdia irão agradecer a sua generosa contribuição.
Largo da Misericórdia 4490-421 Póvoa de Varzim
www.scmpvarzim.pt
geral@scmpvarzim.pt
252 290 520 - 252 618 571 - 968 777 956
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BEIRIZ PREPARA FESTAS DE SÃO GONÇALO

Beiriz aguardam nsiosamente a chegada das Festas
de Honra de São Gonçalo.
O programa, que pode ser
consultado nas imagens
aos lado, vai estender-se
entre 3 e 6 do próximo mês,
sendo a segunda-feira o
ponto alto das celebrações
com a missa solena matinal
e a saída da procissão durante a tarde. No domingo
merece destaque a atuação
do cantor Luís Filipe Reis.

25 ANOS A SONHAR COM OS MAIS JOVENS
Já passaram 25 anos da
criação da Casa da Juventude da Póvoa de Varzim.
A festa de aniversário
desse equipamento municipal teve a presença do
vice-presidente da Câmara, Luís Diamantino, bem
como do atual e anteriores
vereadores com o pelouro
da Juventude.
O momento comemorativo, no passado dia 7,
incluiu momentos musicais e de dança que foram
acompanhados por parceiros e colaboradores da
estrutura criada em 1997
para impulsionar o desenvolvimento e formação das

novas gerações através do
convívio e do lazer, através
de projetos inovadores, multidisciplinares, abertos aos
mais diversos gostos e necessidades com vista a uma
juventude mais participativa, preparada para exercer
os seus direitos e deveres de
cidadania no concelho.
Segundo a autarquia,
atualmente na Casa da Juventude da Póvoa de Varzim
encontram-se as respostas
sobre diversos programas,
concursos, ações de formação, atividades para ocupação de tempos livres e
projetos de intercâmbio internacionais.

CAMINHADA PÓVOA - TERROSO AJUDOU MAPADI
Foi na manhã do passado dia 7 que se realizou a
sétima edição da “Caminhada Solidária” do MAPADI - Movimento de
Apoio de Pais e Amigos ao
Diminuído Intelectual.
A iniciativa de angariação de fundos ligou as
instalações na cidade da

Póvoa de Varzim e o Lar da
instituição na freguesia de
Terroso.
Desta vez, por causa das
obras junto ao Parque da Cidade, o trajeto infletiu para
o interior junto à rotunda
grande da Avenida do Mar,
foi pela zona industrial de
Amorim e seguiu pela eco-

via até junto da igreja daquela freguesia, onde os muitos
caminhantes, de todas a
idades, rumaram por ruas
interiores até chegarem ao
pólo que, além de residências, dispõe de um centro de
trabalho protegido, de atividades ocupacionais, de lavandaria e hortofloricultura.
Pub
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PROCISSÃO DA SENHORA DA LAPA REGRESSA
NA TARDE DO PRÓXIMO DOMINGO (DIA22)
Será no próximo domingo, dia 22, que a Procissão
de Nossa Senhora da Lapa
vai voltar às ruas do bairro
sul. O cortejo religioso insere-se nas comemorações
dos 250 anos da Igreja da
Lapa (1772-2022). O evento esteve para realizar-se no
domingo seguinte ao dia da
Padroeira, que se assinala a
1 de janeiro, mas a pandemia ditou o adiamento para
esta nova data. O pároco
Nuno Rocha e a diretora do
Museu Municipal, Deolinda
Carneiro, revelaram os pormenores da procissão, que
será presidida pelo bispo auxiliar de Braga, D. Nuno de
Almeida, saindo às 16h des-

se domingo para percorrer
a Rua 31 de janeiro, a zona
envolvente à Fortaleza e a
Avenida dos Descobrimentos, entre outras artérias.
Foi em 1992 que se realizou a última Procissão de
Nossa Senhora da Lapa,
que 30 anos depois terá dois
andores e mais de uma centenas de figurantes. A primeira parte do cortejo será
uma recriação histórica com
personagens de há 250 anos
e depois entrarão 7 grupos
alegóricos na parte principal, sendo os andores (Senhora da Lapa e Senhora da
Anunciação) transportados
por pescadores e elementos
do Leões da Lapa FC.

PROCISSÃO ENCHEU DE ALEGRIA OS UTENTES
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA
A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim promoveu na tarde da
passada quinta-feira uma
procissão de velas para
os utentes da instituição.
O provedor Virgílio
Ferreira explicou que a
iniciativa foi especialmente dirigida aqueles que já
não se podem deslocar
ao santuário de Fátima,
tendo proporcionado momentos de grande alegria
a todos os presentes. Voluntários,
trabalhadores
e utentes empenharam-se em colocar tapetes de
flores ao longo de todo o
percurso delineado para

a procissão que decorreu
no interior das instalações
e terminou com a celebração de uma missa na Igreja
da Misericórdia pelo capelão, o padre Avelino Castro.
Como se sabe, a Santa
Casa da Misericórdia é uma
das instituições onde se impõe o uso obrigatório de
máscara. Esta medida tem
prevenido a propagação do
vírus junto de quem é mais
vulnerável, admitiu o provedor, que sublinhou que
a instituição tem um plano
de visitas bem delineado,
garantindo todas as medidas
de segurança de forma a proteger os idosos residentes.
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agora também em
VILA DO CONDE
Largo Dr. David Alves
(ao fundo da rua da Junqueira)
Póvoa de Varzim - Telef.: 252 618 865

Av. Dr. João Canavarro, 353
(junto ao Tribunal de Vila do Conde)
Vila do Conde
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VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

PÓVOA DE VARZIM

FOTO

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.

Apartamento T3 remodelado com vista mar
em Vila do Conde

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

Tipologia V3 |

Tipologia T3 |

Tipologia T3 |

249 500€

276 000€

PRAÇA DO ALMADA, 35 . PÓVOA DE VARZIM . 252 022 490 . 924 108 860

WWW.VAL-HALA.COM

190 000€

AMI: 15218
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EMPRESA DA ESTELA
PROJETA INVESTIMENTO
DE 2 MILHÕES DE EUROS
A SafiEstela está a projetar um investimento
de mais de 2 milhões de
euros na reabilitação das
instalações na freguesia
da Estela. A revelação foi
feita pela autarquia, cujo
presidente esteve de passagem pela empresa que

está em funcionamento no
concelho desde janeiro de
2011. Aires Pereira foi recebido pelos representantes do
Grupo SeaEight, Jaime León
e Isidro Blanquet, que conduziram uma visita ao espaço que emprega cerca de 30
pessoas, a maioria dos quais

jovens poveiros altamente
qualificados na área de I&D
piscícola. Os empresários
especialistas em aquacultura sustentável manifestaram
vontade continuar a investir
na SafiEstela e em criar mais
postos de trabalho na Póvoa
de Varzim.

CENTRO SOCIAL DE
BEIRIZ PROSSEGUE
ANGARIAÇÕES
Em Beiriz continuam
a ações de angariação de
fundos por parte do Centro Social da Paróquia. A
mais recente iniciativa, um
jantar solidário, decorreu
no passado dia 7, nas instalações da IPSS.
O evento contou com a
presença da vereadora da
Coesão Social, Andrea Sil-

va, tendo servido para arrecadar mais algumas receitas
com o objetivo de proceder
à aquisição de novos equipamentos e criar melhores
condições nos serviços de
creche, jardim-de-infância
e ATL que a instituição disponibiliza para as crianças
da freguesia de Beiriz e dos
arredores.

FINS DE SEMANA COM
MÚSICA SACRA EM
SÃO PEDRO DE RATES
Até ao final deste mês,
a Igreja Românica de São
Pedro de Rates enche-se de
música em todas as noites
de sábado (21h30) e nas
tardes (17h30) de domingo.
O programa do XVI
Ciclo de Música Sacra arrancou com o espetáculo do Encontro de Coros
Paroquiais. Sob o mote “A
Música Litúrgica no Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa de Varzim”, participaram o Grupo Coral

Paroquial de Junqueira, o
Grupo Paroquial de S. José
de Ribamar e o Grupo Coral
Paroquial de Rates.
A organização procedeu
também à entrega dos certificados de formação em música sacra.
O evento é promovido
pela Melodiartes – Associação Musical e Cultural, pela
Junta de Freguesia e Conselho Pastoral Paroquial de S.
Pedro de Rates, com o apoio
da Câmara da Póvoa de Varzim.
Pub
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de 13 a 26 de Maio 2022

20%
POUPE

CONCORRÊNCIA

35%
POUPE

CONCORRÊNCIA

2,85€

0,75€

0,59€

30%
POUPE

CONCORRÊNCIA

2,12€

1,89€

1,49€

Arroz Doce
A Leiteira

Pão d’Avó
Camposa
400g

Mousse Crocante
A Leiteira

4x115g
4,11€/Kg

POUPE

2,09€

4x57g
6,65€/Kg

1,89€

Manteiga Fácil de Barrar
Mimosa
250g
7,56€/Kg

25%
POUPE

20%
POUPE

CONCORRÊNCIA

0,33€

CONCORRÊNCIA

0,79€

0,59€

35%
POUPE

0,27€

CONCORRÊNCIA

2,42€

Folhado de Salsicha

1,59€

Leite Achocolatado
Agros
200ml
1,35€/L

10%

CONCORRÊNCIA

unid.

Pudim Flan
A Leiteira
4x100g
3,98€/Kg

40%
POUPE

CONCORRÊNCIA

1,79€

1,09€

Iogurte Líquido
Mimosa

15%
POUPE

CONCORRÊNCIA

1,09€

Pack 4 unid.
1,75€/L

40%
POUPE

0,94€

CONCORRÊNCIA

1,49€

15%
POUPE

Compal Néctar
Clássico

CONCORRÊNCIA

4,99€

Pera/Pessego/Laranja
Tutti-Frutti
0,94€/L

3,99€

Queijo Limiano
Regular/M.Gordo
unid

0,89€

Lindahls Kvarg

Sólidos/PRO+ Sólido
150g
5,93€/Kg
CONCORRÊNCIA
2,39€

30%
POUPE

1,69€

Bolachas Waffer
Milka
Chocolate de leite
180g
9,39€/Kg

55%

40%
POUPE

CONCORRÊNCIA

2,43€

1,49€

Lindahls PRO+
Líquidos
33cl
4,52€/L

POUPE

CONCORRÊNCIA

17,99€

7,99€

Detergente Liq.
Persil
Sabão Azul e Branco
80 doses
0,10€/dose

20%
POUPE

CONCORRÊNCIA

8,99€

6,99€

Queijo em Barra
Milhafre dos Açores
Kg

Leça da Palmeira - Angeiras - Areosa - Póvoa de Varzim - Balasar - Viatodos
Siga-nos nas redes!
www.precosbaixos.pt

30%
POUPE

CONCORRÊNCIA

12,99€

8,99€

Chourição Castelhano
Regular | Picante
Corte/Kg
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DIVERSOS

FOGO DESTRUIDOR NA PÓVOA COM UM SUSPEITO
Foi identificado pela
GNR um homem, com 57
anos, como o presumível
autor do incêndio que no
passado dia 3 de maio consumiu cerca de 14 hectares
de eucaliptal na Póvoa de
Varzim. Os militares foram
ao terreno e apuraram que
o fogo terá começado por
ação, “de forma negligente”,
do tal indivíduo. Os factos
já foram remetido para o

tribunal da Póvoa.
A GNR aproveita para
lembrar que “as queimas e
queimadas são das principais causas de incêndios em
Portugal”, acrescentando que
“em qualquer altura do ano
é proibido queimar matos
cortados e amontoados e
qualquer tipo de sobrantes
de exploração florestal ou
agrícola bem como efetuar
queimadas sem pedir auto-

rização ou fazer comunicação prévia. Daí o conselho:
“para evitar acidentes, siga
as regras de segurança, esteja
sempre acompanhado e leve
consigo o telemóvel”.
MAIS INCÊNDIOS
Já depois deste caso surgiram mais incêndios no
concelho da Póvoa de Varzim. Um deles no lugar das

Póvoas, na freguesia de Terroso, numa zona de mato. O
alerta foi dado por populares
e a sirene dos bombeiros tocou pouco depois das seis da
tarde do passado dia 12, tendo a situação ficado resolvida em cerca de uma hora.
No combate às chamas estiveram envolvidos 14 operacionais e 5 veículos.
Outro caso sucedeu numa
zona de mato na freguesia de

Laundos, junto à A28, que
obrigou ao toque da sirene
dos bombeiros. O alerta
foi dado pouco depois das
quatro da tarde do passado
dia 6 e motivou a mobilização de 23 operacionais
e 9 meios de combate às
chamas, tendo entrado em
fase de resolução apenas ao
início da noite. as Autoridades Judiciárias.

MULHER DETIDA POR AGREDIR E INJURIAR AGENTES
Uma mulher residente
na Póvoa de Varzim foi
detida em Vila do Conde
pela prática do crime de
ofensas à integridade física sobre um agente da
PSP. A detenção da jovem
de 21 anos, empregada comercial, sucedeu ao final
da tarde (18h50) do passado dia 9 na Avenida Dr.
Carlos Pinto Ferreira.
Agentes do efetivo da

Esquadra de Vila do Conde
foram chamados para resolver uma situação de desacatos naquela artéria, tendo
sido injuriados e agredidos
pela detida quando faziam
a identificação dos intervenientes na desordem.
A agressora foi notificada
para comparecer junto das
Autoridades Judiciárias, mas
desconhecem-se as medidas
de coação aplicadas.

SEGURANÇA CANINA
MOTIVOU OPERAÇÃO

A Guarda Nacional Republicana revelou que o Núcleo de Proteção Ambiental,
do Comando Territorial do
Porto, efetuou uma “operação de fiscalização” sobre
uma empresa de Vila do
Conde que exerce segurança
privada com cães, “principalmente em locais de obras

de construção e empresas industriais”.
Foram detetadas “infrações às condições do bem
estar animal” que resultaram no levantamento de “49
autos de contraordenação”,
designadamente 17 por falta de vacinação obrigatória
antirrábica, 15 por falta de
seguros pela atividade e de
canídeos perigosos e os restantes por falta de diversas

licenças (14 dos cães, duas
pelos alojamento dos animais e uma pela atividade
de prestação de serviços).
A ação realizada no início deste mês contou com o
apoio do Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, da Autoridade
de Segurança Alimentar e
Económica e da Autoridade Veterinária Municipal
de Vila do Conde.

DRAGA JÁ ESTÁ A RETIRAR AREIA NO PORTO DA PÓVOA
A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos destacou que já estão a decorrer as dragagens referentes
ao ano de 2022 no Porto da
Póvoa de Varzim. A entidade refere que se trata de
uma intervenção no âmbito da execução do contrato
plurianual de dragagens de

manutenção dos portos do
Norte.
Estas dragagens “foram
precedidas dos levantamentos batimétricos necessários à avaliação das reais
condições de assoreamento
neste porto, tendo-se agora
dado início aos trabalhos
de retirada dos excessos de
sedimentos depositados”. A

presente operação contempla, numa primeira fase, a
dragagem da barra e canal
de entrada, e, numa segunda
fase, a dragagem da zona adjacente ao cais dos combustíveis, estando previsto um
volume total de 85.000 m3
de sedimentos.

Pub
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CULTURA

RUSGA DA PÓVOA ENCANTOU EM FERROL

A Escola Nova festejou
74Foi na cidade de Ferrol
que a Rusga da Póvoa esteve a divulgar os 60 anos
das Festas de S. Pedro no
passado sábado.
O grupo que integra dois
pares de cada um dos seis
bairros da cidade (Regufe,
Mariadeira, Belém Matriz,

Sul e Norte) foi até à vizinha
região da Galiza, em Espanha, promover o programa
da edição deste ano, que vai
decorrer entre 25 de junho e
3 de julho.
A comitiva poveira cantou e dançou nas principais
artérias da localidade que,
curiosamente, até é gemina-

da com Vila do Conde.
Refira-se que todos os pormenores acerca das Festas de
S. Pedro de 2022 serão dados
a conhecer no final deste
mês, no dia 31, no Cine-Teatro Garrett, num evento de
apresentação pública que
engloba a exibição de um
documentário alusivo.

MARIA SÁ E LUÍS GONÇALVES PREMIADOS NO PIANO
Dois alunos da Escola de
Música da Póvoa de Varzim foram premiados no
XV Concurso Internacional de Piano – Colégio S.
Teotónio. O evento realizado em Coimbra decorreu
no passado sábado e teve
Maria Sá e Luís Gonçalves,
de 9 e 10 anos, como dois
dos protagonistas.

Ambos são alunos do professor Guilherme Cancujo e
participaram na Categoria
A, tendo Luís Gonçalves sido
laureado com o 1º Prémio e
a Maria Sá foi atribuído o 3º
Prémio, entre mais de três
dezenas de jovens nacionais
e internacionais.
Apesar da tenra idade,
os dois pequenos pianistas

são presença habitual nos
principais concursos desse
instrumento e já costumam
arrecadar prémios a este nível, segundo destacou a autarquia.
O próximo objetivo da
dupla é repetir o feito no 4º
Concurso de Piano de Oeiras que irá decorrer no fim
de junho.

TAMBÉM SE APRENDE A LIÇÃO ATRAVÉS DO TEATRO
O Cine-Teatro Garrett
recebeu na manhã do passado dia 11 alunos de 12º
ano de várias escolas para
assistir à peça “Memorial
do Convento”, encenada e
produzida pela companhia
ETCetera Teatro, cujo trabalho assenta sob o lema
“Teatro para Todos”.
Os responsáveis Luís Trigo e Paula Trigo sublinharam que estes espetáculos
são especialmente dirigidos a estudantes e servem

de apoio ao estudo para várias idades.
A Onda Viva esteve presente no evento e conversou
com uma das professoras
envolvidas na deslocação
dos alunos da Escola Secundária Dr. João de Araújo
Correia, de Peso da Régua.
Rosa Ferrão reconheceu que
estas iniciativas auxiliam
na aprendizagem e complementam a matéria lecionada
em sala de aula.
Entre os alunos na pla-

teia, Leonor Maia admitiu
que esta experiência foi importante para perceber os
detalhes que passam despercebidos no livro de José
Saramago. Também Ricardo
Alves fez questão de partilhar que apreciou e aprendeu
muito com a peça.
O Garrett vai continuar
a receber alunos da região
para apreciarem peças que
os ajudam na interpretação
de obras ligadas à disciplina
de Português.
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ESCOLAS

AGRUPAMENTO CAMPO ABERTO VEIO
À CIDADE MOSTRAR TALENTO POÉTICO
O Agrupamento de Escolas Campo Aberto - Beiriz animou de forma entusiástica a tarde a quem
passou pelo Largo Dr. David Alves, no centro da cidade da Póvoa de Varzim,
no passado sábado.
Várias dezenas de alunos
dos diferentes níveis de ensino envolveram-se na atividade ‘Poesia à Janela’ que
foi preparada pelo grupo
de Português e por docentes da educação pré-escolar e 1.º ciclo, englobando

a participação de professores, assistentes operacionais
e encarregados de educação
na dinamização.
O evento poético maravilhou quem teve oportunidade de assistir, tendo sido
enriquecido com momentos
de dança e de música, para
grande satisfação de João
Grancho. O diretor apreciou a qualidade do trabalho
apresentado e agradeceu o
empenho de quem participou e colaborou para o êxito
sentido.

MEDALHA DE OURO PARA A EB 2/3 FLÁVIO GONÇALVES
A Escola EB 2/3 Flávio
Gonçalves voltou a trazer ouro da semifinal das
Olimpíadas de Química
Júnior.
O evento decorreu na
Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto e
teve três alunos poveiros
como protagonistas: Si-

mão Pedro do 8ºH, Francisco Serra do 8ºB e Pedro Santos do 9ºE.
Desde 2008, primeiro ano
da participação nesta iniciativa, a escola conquistou já
14 subidas ao pódio, sendo 7
as medalhas de ouro (20072013-2014-2018-20192020-2022), 5 as medalhas

de prata (2009-2010-20112012-2021) e 2 as medalhas
de bronze (2016-2017).
A fase final está agendada
para o próximo dia 4 de junho e “os alunos voltarão a
competir com a entrega com
que sempre o fazem”, prometeu a professora Helena
Tavares.

AGRUPAMENTO DE AVER-O-MAR
PREMIADO PELA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
O Agrupamento de
Escolas de Aver-o-Mar
recebeu, “com muita satisfação”, a informação
que “foi uma das escolas
premiadas no concurso
ENERGY UP – Fundação
Galp, iniciativa de cariz
nacional que distingue os
projetos mais sustentáveis
a área da energia ou mobilidade sustentável”. A
revelação foi feita pelo diretor Carlos Gomes de Sá,
que por agora desconhece
a classificação final, que
apenas será anunciada em

cerimónia pública no próximo dia 2 de junho. O Prémio
Escola Energy Up distingue
escolas que tenham desenvolvido (nos últimos 5 anos)
projetos exemplares em matéria de energia sustentável.
O Agrupamento de Aver-o-Mar, que pela primeira
vez participou na iniciativa,
apresentou uma candidatura
com a designação “Aver-o-Eco”, o qual tem como objetivo geral a sensibilização
da comunidade escolar para
alterações comportamentais
na utilização dos recursos

energéticos do nosso planeta, no sentido de valorizar a mobilidade sustentável.
O professor fez questão
de elencar as ações desenvolvidas junto dos alunos
e da comunidade escolar:
“remodelação e instalação
de iluminação lead/temporizadores em todos os espaços da escola; colocação
de um painel solar no pavilhão desportivo; promoção
de campanhas de redução
do plástico com a participação de alunos do 2º e 3º

ciclo, na recolha de plástico
nas praias de Aver-o-Mar
e escola, entrega de cantis,
com apoio da empresa CCR,
a todos os alunos do agrupamento para a sensibilização
do consumo de água potável;
aumento do parque de bicicletas, em articulação com
a autarquia, incentivando a
sua utilização, para a redução de gases poluentes, bem
como, ações de segurança
rodoviária para alunos do 2º
e 3º ciclo desenvolvidas no
circuito existente na escola,
em articulação com a PSP,

agora alargada ao 1º ciclo
nas 6 escolas pertencentes
ao agrupamento (somos
uma escola de referência
para a educação e segurança rodoviária), bem como
ações de sensibilização
junto da comunidade escolar em parceira com a
Lipor Geração + Coração
Verde”.
Pub
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REGIÃO

ALUNOS DA DIOCESE
CONVIVERAM NO PARQUE

O Parque da Cidade da
Póvoa de Varzim foi invadido por 3.250 alunos e 250
professores da disciplina de
Educação Moral e Religiosa
Católica.
O SpringFest´22 decorreu na passada sexta-feira
e foi um evento promovido pela Arquidiocese de

Braga, sendo o primeiro
encontro para escolas do
3.º ciclo do Ensino Básico.
A iniciativa, que teve como
objetivo o fortalecimento do
espírito de união e empatia
entre os mais novos e a valorização de comportamentos
de responsabilidade social
em relação ao ser humano

e à natureza, contou com
workshops, um mega piquenique e muita animação,
incluindo um concerto no
encerramento na parte da
tarde. O sucesso desta primeira edição levou já o edil
Aires Pereira a manifestar o
apoio municipal ao regresso
do evento em 2023.

OBRA NO CENTRO DE ESPOSENDE VAI PARAR NO VERÃO
Vai ser partida em duas
fases a obra de requalificação de um dos principais
núcleos do centro da cidade
de Esposende que agrega o
Largo Rodrigues Sampaio
e a zona envolvente. Essa é
uma das principais conclusões da sessão de explicação
que a Câmara promoveu
para a população, sobretudo
para residentes e comerciantes. No terreno está já a primeira etapa que vai durar até
29 de junho. A empreitada,
que arrancou na passada semana, desenvolve-se na Praça D. Frei Bartolomeu dos
Mártires, com a instalação
de infraestruturas hidráulicas e elétricas, pavimentação
e colocação de mobiliário
urbano. Haverá, no final, espaço para esplanadas, com
passeios com oito metros de
largura e a iluminação será
reforçada.
Depois pára tudo, para o
pico do Verão, e lá para outubro chegará uma segunda leva de trabalhos, já no
Largo Rodrigues Sampaio
propriamente dito e nos
acessos envolventes. Toda a
obra vai custar um milhão e
250 mil euros. O presidente
Benjamim Pereira justificou
a celeridade em colocar a

maquinaria no terreno com
o risco de se perderem financiamentos se toda a intervenção não estiver concluída até junho do próximo
ano. E a verdade é que o
visto do Tribunal de Contas
só chegou em março passado. O autarca recebeu sinais
da preocupação dos lojistas com os prejuízos, mas o
edil deixou a “a garantia de
que serão acionados todos
os mecanismos disponíveis
para ajuda ao comércio local”.
INAUGURAÇÕES
EM FÃO E MARINHAS
O presidente da Câmara

de Esposende procedeu a
duas importantes inaugurações nos últimos fins de
semana.
No dia 7 foi dada a conhecer a obra de requalificação
do Campo de S. Miguel, em
Marinhas, que contemplou
um novo recinto polidesportivo, um parque infantil, uma pista para jogos de
malha e petanca e áreas de
fruição pública, para além
de estar dotado de estruturas para receber um equipamento de restauração.
Benjamim Pereira disse que
ainda está prevista a instalação de uma obra de arte
alusiva aos moinhos da Abelheira. O edil vincou que,

juntamente com a requalificação da envolvente à Igreja
Paroquial, Marinhas passa a
ter um “verdadeiro centro”,
num investimento global
que ultrapassa os 900 mil
euros.
No dia 14 foram inauguradas as obras de requalificação da Alameda do Bom
Jesus, em Fão, que custaram
610 mil euros à Câmara
de Esposende que teve um
apoio de 85% de verbas da
União Europeia. Além da
colocação de infraestruturas e da renovação do piso, a
intervenção incluiu a requalificação do coreto, a instalação de mobiliário urbano
e de iluminação, para além

da retirada de barreiras arquitetónicas para melhor
fruição pública. Recorde-se
que, para além de ter ali perto a Pousada da Juventude
ou o Templo do Bom Jesus,
é também na alameda que se
costumam realizar eventos
como a Festa do Marisco ou
a feira semanal que vai regressar aquele espaço. Benjamim Pereira não deixou
fugir a oportunidade para
confirmar que continua a
planear a construção de uma
ponte pedonal sobre o rio
Cávado que fará a ligação ao
Parque da Cidade e que está
para breve a conclusão do
processo relacionado com o
Campo de futebol de Fão.

TROFA VOLTA A RECEBER MAIOR EVENTO DE KYOKUSHIN
O concelho da Trofa vai
receber a segunda edição
do Open Kyokushin Portugal. O evento acontece
no próximo sábado, 21 de
maio, no Pavilhão Desportivo da Escola EB 2/3
S. Romão do Coronado, a
partir das 14h30. Depois
do sucesso em 2019, a
edição deste ano contará
com a presença de mais

de 100 atletas originários
de vários países da Europa.
Consciente da importância
do Open para afirmação da
modalidade em Portugal, o
Open contará com o apoio
institucional da Embaixada
do Japão.
Organizado pela Associação Kyokushin do Ave,
pela Associação Kyokushin
Kai Portugal e pela Kyzami

Martial Arts, com o apoio da
Câmara Municipal da Trofa,
este é o maior evento nacional de Kyokushin, um estilo
de karaté dinâmico, baseado
nos princípios do “bushido”, caminho do guerreiro,
dando ênfase aos conceitos
ancestrais como ser rigoroso
consigo mesmo e ser compreensivo com seus semelhantes.
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VILA DO CONDE

PRAIA INTERDITA DEVIDO A OBRAS

Uma das novidades da
próxima época balnear em
Vila do Conde é que não
vai ser possível fazer praia
entre a Meia-Laranja e o
restaurante Caximar. Tudo
porque o enrocamento
está em risco e as obras de
proteção e conservação naquela zona da marginal vão
durar 300 dias.
A partir de agora e durante 10 meses está a decorrer a empreitada que
pretende oferecer maior
segurança num local onde
já caíram diversas pedras
para o areal. Por este motivo estará interdito o acesso
aos banhistas em cerca de

500 metros de extensão, entre a praia da Olinda Norte
e a praia do Mestre, mesmo
em frente à popularmente

chamada “Quinta do Engenheiro Carvalho”. O edil Vítor Costa já tinha alertado
para o “sério risco de derro-

MARGARIDA
BRILHA NA TV

PIANISTA LANÇOU ÁLBUM
NA TERRA NATAL
O Teatro Municipal de
Vila do Conde acolheu, na
noite do passado sábado, o
Recital de Piano e lançamento do álbum de estreia
do vilacondense Paulo Oliveira, um dos mais destacados pianistas da sua ge-

Uma jovem de Vila do
Conde deliciou o júri do
concurso televisivo “The
Voice Kids Portugal”. Na
“prova cega”, Margarida Rodrigues conseguiu “virar as
quatro cadeiras” e agora terá
como mentora Bárbara Tinoco. A Câmara de Vila do
Conde realçou a “excelente

ração. “Iberian Impressions”
representa uma viagem pela
música ibérica para piano.
Nascido em 1979, Paulo
Oliveira concilia a sua atividade concertística com o
ensino, regressando a Vila do
Conde sempre que pode.

CAMINHADA CONTRA O CANCRO
Centenas de vilacondenses participaram na Caminhada Solidária “Contra o
Melanoma, à partida vale
tudo”, que marcou o lançamento oficial da 3ª edição
da “Corrida para a Vida”.
A iniciativa decorreu no
passado domingo de manhã e foi promovida pela
Câmara de Vila do Conde, em colaboração com a
Liga Portuguesa Contra o
Cancro – Núcleo Regional
do Norte. A caminhada

de 6 quilómetros teve início
e final junto ao Memorial
aos Náufragos, em frente ao
Mercado das Caxinas e percorreu a Marginal Atlântica,
passando pelo Parque de
Jogos, Avenida Júlio Graça,
Avenida Bento Freitas, retomando novamente à Marginal Atlântica até ao lugar inicial. O evento contou ainda
com diversas ações de sensibilização sobre o cancro da
pele, quizzes sobre prevenção solar e oferta de brin-

cada” devido ao constante
embate da força das ondas
no muro de contenção. Daí
a necessidade deste investi-

mento da Agência Portuguesa do Ambiente, que
ronda um milhão de euros
para uma intervenção de
fundo que era há bastante
tempo reivindicada e vai
servir para colocar uma infraestrutura mais profunda
de sustentação.
A obra de reabilitação
do sistema costeiro estará
a cargo da empresa Hydro
Stone Engenharia, especializada em obras marítimas
e fluviais. O desnível entre
a praia e a estrada é de cerca de 10 metros de altura,
mas não está prevista a necessidade de corte de trânsito na marginal.

des. Todos os participantes
quiseram mostrar o apoio à
Liga Portuguesa Contra o
Cancro, uma vez que a inscrição, no valor de 5 euros,
reverteu na totalidade a favor da instituição. A antiga
campeã mundial Aurora
Cunha, sempre envolvida
nesta ações solidárias, foi
uma das mais animadas
presenças, que incluíram
o selecionador nacional de
futsal, Jorge Braz, entre outras personalidades

prestação” da concorrente
a quem endereçou os parabéns e desejos de “boa sorte”
para a próxima eliminatória.
Pub

ESTÁ A CONTRATAR

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
COM OU SEM EXPERIÊNCIA

Rua D. PEDRO IV Nº 2251
4480-947 VILA DO CONDE
252 622 786
919 853 380
919 853 613
caxiconta@gmail.com
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FUTEBOL

AF PORTO OFERECEU DESFIBRILHADOR À AFPVZ
A sede da Associação de
Futebol Popular da Póvoa
de Varzim acolheu, na noite do passado dia 11, a cerimónia de entrega de um
desfibrilhador por parte
da Associação de Futebol
do Porto. O presidente da
Associação de Futebol do
Porto entregou a máquina
que pode dar um impulso elétrico ao coração em
caso de paragem e assim
salvar uma vida. José Neves

justificou a entrega do desfibrilhador como o cumprimento de uma promessa ao
Inter-freguesias. Na sessão
participou Luís Diamantino,
vice-presidente da Câmara Municipal e responsável
pelo pelouro do desporto,
que salientou a importância
deste tipo de equipamentos
que garantem uma maior
segurança para todos os envolvidos na competição desportiva popular.

AMORIM VENCE TÍTULO SÉNIOR DO INTER-FREGUESIAS
O Amorim é o novo campeão do futebol do Inter-Freguesias da Póvoa de
Varzim depois da vitória
por 3-1 na casa do Navais.
A uma jornada do final da
competição popular os amorinenses fizeram já a festa
(na imagem do Mais.Interfreguesias), pela primeira
vez na sua história, podendo
ainda conquistar a Taça dos
Campeões da Federação de
Futebol Popular do Norte,
na final a realizar no final
deste mês no Estádio Municipal da Póvoa, frente aos
vilacondenses do Tougues.

Recorde-se que em escolinhas o Regufe sagrou-se já
campeão, sendo que em juvenis lídera o Beiriz e em infantis comanda o Rates, clubes que estão perto do título
FINALISTAS DA TAÇA
Já são conhecidos vários finalistas da Taça da Póvoa de
futebol popular. Em seniores, a final será entre Rates e
Estela dado que os ratenses
foram vencer a Aguçadoura por uma bola a zero e os
estelenses triunfaram no terreno do campeão Amorim

por 3x1. Em juvenis, Argivai
e Laundos vão encontrar-se
na partida decisiva depois
de os argivaienses vencerem
o Aguçadoura por 2x1 e os

lanutenses terem goleado o
Leões da Lapa por 4x0. Em
infantis, a decisão será entre Leões da Lapa e Rates
após a equipa do bairro sul

derrotar o Amorim por 2x1
e os ratenses derrotarem o
Regufe por 3x2. As finalistas
femininas já eram conhecidas: Navais e Leões da Lapa.

ÁRVORE É CAMPEÃO

O Árvore já não vai terminar invicto o campeonato
de futebol popular de Vila
do Conde. A equipa, que tinha matematicamente conquistado o título na passada
semana, foi ao reduto do
Tougues perder por 3x2 na
antepenúltima jornada do
campeonato sénior. Os cam-

peões estavam a fazer uma
prova quase perfeita, como
são evidência as 28 vitórias
e 3 empates que garantem 87
pontos a duas jornadas do
fim. Os campeões terão também a hipótese de conseguir
a dobradinha na final da Taça
diante do Bagunte, atual terceiro classificado.
Pub
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PÓVOA CHORA DESCIDA DO VARZIM SC
Após 7 épocas nos campeonatos profissionais, os
Lobos do Mar caíram, mais
uma vez, nos chamados
campeonatos
amadores,
consumando uma descida
de divisão que foi presenciada por 3592 adeptos.
Mesmo vencendo os dois
derradeiros jogos (Farense
0x1) e Mafra (2x0), os alvinegros não evitaram a despromoção com os 35 pontos somados. Os festejos
após os golos de Heliardo e
Zé Carlos foram agridoces
quando, no final do jogo,
se conheceu o desfecho do
jogo do Covilhã que ganhou por 1x0 no reduto do
Estrela da Amadora. Numa
época atípica, com a equipa alvinegra a realizar uma
primeira volta miserável,
na qual apenas conquistou
8 pontos, o milagre acabou
por não acontecer. O técnico Pedro Miguel e a nova
equipa técnica conseguiram fazer uma recuperação
notável, conquistando mais
27 pontos. Contudo, tudo
se complicou em 2 jogos
(Trofense e Covilhã), em
que a derrota praticamente sentenciou o que viria a
acontecer. Lá diz o ditado
que “o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita” e
agora é tempo para reflexões e de cada um assumir
a sua quota parte do insucesso.
O técnico Pedro Miguel
foi um homem só a apresentar-se na habitual conferência de imprensa. Rosto
pesado, consumido pela
dor e tristeza do momento,
não enjeitou a sua responsabilidade: “este clube e esta

massa associativa não mereciam estar nesta situação e a
viver este momento. Quando
assumi este compromisso
estava confiante de que iríamos conseguir chegar a bom
porto. Nunca passei por uma
situação de descida e compreendo a frustração dos
adeptos, que mereciam que
tivéssemos conseguido outro
desfecho.”
PRESIDENTE ASSUME
RESPONSABILIDADES
O presidente Edgar Pinho
reagiu de imediato à descida
e disse que assumia a responsabilidade: “Neste dia de
grande tristeza para a família varzinista, sou apontado
como principal responsável.
Nunca fugi às minhas responsabilidades na vida, mas
também não é o momento
de buscar bodes expiatórios
para o que aconteceu esta
temporada. Chefiei uma
equipa diretiva, composta
por poveiros, e se houvesse
que apontar responsabilidades, elas tinham de ser divididas pelos que saíram, não
respeitando o compromisso
que assumiram, e pelos que

ficaram, que não conseguiram traduzir a vontade de
todos nós de sucesso.”
Apesar do momento difícil, o dirigente garante não
é altura de desistir: “Infelizmente o Varzim descerá
de divisão, mas não é altura
de atirar a toalha ao chão.
A diferença no futebol está
entre a bola bater no poste e
entrar ou não entrar. Quem
acompanhou a carreira do
Varzim viu que muitas vezes
bola não entrou. Tivemos
falta de fortuna, alguma falta de competência, mas tudo
fizemos para que este dia não
acontecesse.”
Edgar Pinho assegurou

também que o Varzim tem
contas em dia: “O Varzim
honra-se em ser um clube
cumpridor, tem tudo em dia
e não pertence a um grupo
de clubes que têm incumprimentos sustentados em
falácias. Veremos no que esta
descida pode resultar.”
O presidente mostrou ainda disponibilidade para lutar
por um rápido regresso ao
segundo escalão: “Espero
que a família varzinista continue a acreditar no clube. O
Varzim é um projeto que vale
a pena, é um clube que todos
gostamos. Estou certo de que
regressaremos, muito em
breve, à II Liga. Porque não

sou de fugir a compromissos, estarei disponível para
encabeçar essa missão se os
varzinistas assim o entenderem. Caso contrário, deixarei a quem vier o desejo
que consiga fazer mais e
melhor do que nós fizemos.
Desenganem-se
aqueles
que pensam que liderar um
clube de futebol da dimensão do Varzim é tarefa fácil.
Independentemente disso,
desejo que a força de quem
vier consiga traduzir em resultados aquilo que esta direção não conseguiu fazer”.
SORTES DISTINTAS
NO AREAL
A equipa de futebol de
praia do Varzim teve sortes
distintas na jornada dupla
do passado fim de semana
no campeonato de elite. Os
alvinegros perderam com o
Sporting por 4x2 no sábado
e venceram o Leixões por
4x3 no domingo. Os lobos
da areia passaram a somar
6 pontos em cinco partidas
já realizadas e estão no sexto lugar. Segue-se o duelo
com a Casa do Benfica de
Loures.

PEDRO COSTA DESAFIA EDGAR PINHO NAS ELEIÇÕES
Além da esperada lista
do atual presidente Edgar Pinho, que entregou a
recandidatura na manhã
da passada sexta-feira, ao
final da tarde da data-limite surgiu mesmo outra
lista candidata à liderança
dos órgãos sociais do Varzim Sport Club.
Pedro Costa (sócio 2430)
assumiu-se como candida-

to à presidência da direção,
com Edgar Cabreira (1934)
na Assembleia Geral e David
Marques (1571) no Conselho Fiscal a liderarem a Lista
B. Pedro Costa tem 28 anos,
é engenheiro e filho de Paulo
Costa, um antigo dirigente do clube, tendo marcado
presença na bancada sul,
como é hábito, no fatídico
último jogo da época.

A Lista A tem Edgar Pinho
(sócio 135B) como candidato à presidência, com Moura
Gonçalves (1207) a manter-se na Assembleia Geral e a
novidade Pedro Casanova
(952) no Conselho Fiscal.
Até agora os sócios do
Varzim desconhecem a composição das equipas escolhidas pelos dois pretendentes,
cujas candidaturas foram

já validadas pela mesa da
AG, sendo esperado que
em breve ambos apresentem publicamente os
restantes nomes das respetivas listas e os projetos
para o futuro. O ato eleitoral será no próximo dia
28 de maio, tendo início às
10h no Estádio do Varzim
e mantendo-se as urnas
abertas até às 19h.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
MODALIDADES
Acompanhe-nos nas redes sociais

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO
CHEGOU O FIM, MAS
NÃO PARA TODOS!
Terminou mais uma época desportiva em Portugal,
o Porto tornou-se campeão
nacional, seguindo-se o
Sporting e o Benfica.
Os azuis e brancos voltaram a ser campeões no Estádio da Luz num jogo onde
venceram por 1-0 com um
golo de Zaidu já perto do final. Fecharam a época sendo
a melhor defesa e o melhor
ataque e o prémio de melhor
marcador ficou para Darwin
Núñez que apontou 26 golos.
Nas competições europeias, Porto e Sporting apuram-se diretamente para a
Liga dos Campeões enquanto que o Benfica irá jogar o
play-off de promoção para a
liga milionária.
O Braga e o Gil Vicente
irão disputar a Liga Conference, embora ainda haja
uma hipótese do Vitória SC
entrar nestas contas.
Passo a explicar, o despromovido Tondela jogará este
domingo a final da Taça de
Portugal contra o Porto, em
caso de vitória, o Tondela seguirá para a Liga Europa e o
Vitória não jogará qualquer
competição europeia na próxima época.
Mas em caso de vitória do
Porto, é o Braga que ocupará
a vaga da Liga Europa, abrindo espaço para o Vitória SC,

SABIAS QUE ...

... em 82 edições da taça
de Portugal, apenas 4 clubes participaram em todas
elas: FC Porto, Sl Benfica,
SC Portugal e Académica
de Coimbra?

que foi sexto classificado, jogar na Liga Conference.
Como já referido, o Tondela não conseguiu a manutenção e desceu ao segundo
escalão juntamente com o
Belenenses Sad.
Estas contas ainda não foram fechadas, uma vez que o
Moreirense, antepenúltimo,
jogará nas próximas semanas
um play-off de manutenção
com o terceiro classificado da
segunda liga, o Chaves.
De volta ao principal escalão está o Rio Ave, que se
tornou campeão da segunda-feira um ano depois de ter
sido despromovido.
Quem acompanha os vilacondenses é o Casa Pia, que
volta à primeira liga 83 anos
depois.
Os históricos Académica
e Varzim, desceram para a
Liga 3, enquanto que o Covilhã, em situação idêntica ao
Moreirense, jogará o play-off
com o terceiro classificado da
Liga 3, o Alverca.
Na segunda liga, jogará
Torreense, campeão da Liga
3 e o Oliveirense, finalista
vencido na final do jamor.

FÁBIO
COENTRÃO

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

VARZIM DESPROMOVIDO À LIGA 3

A temporada do varzim
não foi fácil e os adeptos
que o digam que estiveram sempre de coração na
mão... Apesar dos resultados menos conseguidos,
ultimamente o Varzim
parecia ter dado uma reviravolta à fase de maus
resultados. O último jogo,
no passado domingo, os alvinegros bateram o Mafra

por 2-0, contudo a vitória
na última jornada da Liga
2 foi insuficiente para evitar a descida à Liga 3.
Com este desfecho, os
poveiros terminaram a II
Liga na 17.ª e penúltima
posição, com 35 pontos,
acompanhando a Académica na descida ao terceiro
escalão.

UM TSUNAMI, RUMO AO TÍTULO!

O pesadelo passou a
sonho no espaço de uma
época! O Rio Ave sagrou-se
campeão da Liga 2 e conseguiu o objetivo de alcançar
de novo o grande palco do
futebol português! Com fibra de campeão, com um
estádio a respirar futebol,
num campo da peleja vestido de verde e branco, os
Vilacondenses cilindraram
o Chaves por 3x0 levantando assim o troféu de campeão. Uma onda gigante
em tons de verde invadiu
Vila do Conde, ainda antes
do jogo começar, a raça e
alma dos adeptos já se fazia
sentir. Após o apito final a
onda foi crescendo e passou
a tsunami, desde o Estádio
dos Arcos, passando pelas
Caxinas e acabando na Praça da República, os sócios
e simpatizantes gritaram,
cantaram e celebraram um

título que há muito almejavam. Foi uma temporada
de sonho, mas difícil. Esta
caravela desbravou mares
turbulentos, sempre com o
seu confiante timoneiro Luís
Freire ao seu leme. A tripulação, comandada por Vítor
Gomes, Guga, Jhonatan,
Pedro Mendes e Aderllan
transformaram-se em bravos
marinheiros, encarnando os
pescadores das Caxinas e os
velejadores Vilacondenses.
António Silva Campos, o

grande armador desta embarcação, cumpriu o que
prometeu, voltar o mais
rapidamente possível ao
seu lugar, e carimbar assim
a 28° presença na primeira
divisão. Foi uma travessia
digna de seus fundadores,
embarcando desde que
saíram da barra, sempre
com rumo à vitória! Parabéns Rio Ave FC e como
diz o seu hino “para sempre louvado seja, Vila do
Conde, o seu brasão!”

Do Rio Ave para o Mundo. Fábio Coentrão é o expoente máximo da formação rioavista.
Despontou cedo como um extremo veloz e desequilibrador, com a garra tão característica dos
caxineiros. Tinha um perfume nostálgico a futebol de rua no seu jogo. Afirmou-se plenamente e em 2007 rumou ao Benfica.
Não vingou logo de encarnado. Foi sucessivamente emprestado, inclusive regressando à
casa-mãe em 2009. E quando nada o fazia prever, numa das suas mais felizes adaptações,
Jorge Jesus converteu Coentrão num lateral esquerdo de topo. As suas exibições fulgurantes
valeram-lhe títulos e um lugar no 11 da Seleção Nacional. Um fenómeno tal que convenceu o
Real Madrid a avançar para a sua contratação.
Na capital espanhola viveu emoções fortes e conquistou tudo. Foi campeão nacional, europeu e mundial. Mas com o tempo foi perdendo espaço nos merengues. Passou pelo Mónaco.
Atravessou um calvário de lesões que lhe foram sorvendo o ímpeto de outrora. Regressou a
Portugal pela porta do Sporting, onde reencontrou Jesus. E surpreendentemente tornou à
casa de partida, ao Rio Ave, onde pendurou as chuteiras junto dos seus.
A sua carreira foi peculiar, condizente com a sua forma de estar no relvado. Numa busca
incessante pela felicidade com a bola nos pés, não deixou ninguém indiferente.

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

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 19 MAIO 2022 | 21

FUTEBOL

RUI RODRIGUES
autor da rubrica
“Pontapé de Canto”
na Rádio Onda Viva,
à terça-feira, depois do noticiário das 22h, com análise às
prestações de Varzim e Rio Ave

AS EQUIPAS
TROFÉU ONDA VIVA
EVOLUEM EM
VARIADOS
SISTEMAS
ORGANIZACIONAIS
O futebol é um jogo de
interações coletivas onde a
organização e a qualidade
dos jogadores são fatores
decisivos para a evolução
de uma ideia e proposta de
jogo. Mais que as tomadas
de decisão individuais um
coletivo trabalha e cresce em
vários sistemas as suas fases
ofensivas e defensivas. Mais
que as estruturas posicionais
definidas e trabalhadas são
as dinâmicas coletivas que
essas estruturas são capazes
de gerar e criar. A adaptação
e potenciação de comportamentos posicionais individuais, coletivos, sectoriais,
intersectoriais com e sem
bola são fatores decisivos

para desenvolver uma ideia
e identidade de jogo.
A época desportiva terminou com dois triunfos de
Varzim e Rio Ave. Foi um
final de época com desfechos diferentes para os dois
emblemas: os Poveiros desceram ao 3º escalão do futebol português e os vila-condenses subiram à 1ª Liga e
sagraram-se campeões da
2ª Liga. Saber interpretar os
resultados obtidos e planear
a próxima época com bases
sólidas de organização são
fatores decisivos para o futuro dos dois clubes, que viverão e enfrentarão realidades
económicas e competitivas
muito diferentes.

Classificação final do prémio para o 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.
VARZIM

RIO AVE

Cássio 380
Zé Tiago 362
André Micael 352
João Reis 338
Tavinho 331
Murilo 324
Heliardo 292
Ricardo 288
Assis 276
Luís Silva 258
André Leão 250
Nuno Valente 236
Zé Carlos 232
Agdon 224
Rodrigo Rego 222
Bruno Tavares 153
Tomás Silva 149
Raí Ramos 136
George Ofosu 127
Leandro 120
Luís Pinheiro 111
Tiago Pereira 66
Cerveira 64
Traoré 37
Isma 30
Luís Pedro 26
Tiago Torres 6

Jonathan 410
Pedro Mendes 389
Aderllan Santos 361
Guga 345
Costinha 343
Gabrielzinho 337
Aziz 334
Joca 331
Zé Manuel 300
Pedro Amaral 266
Hugo Gomes 248
Vítor Gomes 246
Pantalon 216
João Graça 158
Ukra 156
Ronan 139
Sylla 122
Amine 110
Sávio 106
Fábio Ronaldo 96
Zimbabwe 76
Rúben Gonçalves 72
Ângelo Meneses 62
Fabrice Olinga 60
André Pereira 6
Leandro 2

JOSÉ TORRES CONQUISTA II EDIÇÃO DO CONCURSO
DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22

JOSÉ
TORRES
55 PONTOS

RUI
MAIA
48 PONTOS

PAULO
MORIM
47 PONTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA
45 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
41 PONTOS

PEDRO
GOMES
39 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
38 PONTOS

JOSÉ
RICARDO
38 PONTOS

ANDREA
SILVA
37 PONTOS

PAULO
AREAL
36 PONTOS
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ADOLESCENTES POVEIROS PODEM
APRENDER GOLF GRATUITAMENTE
Já estão abertas as inscrições para os jovens poveiros que queiram aprender
a jogar golf. Este projeto
municipal surge no seguimento de um Protocolo de
Colaboração estabelecido
com o Estela Golf Club,
que visa proporcionar a
quem frequenta as escolas
do concelho a oportunidade de praticar esta modali-

dade desportiva.
A iniciativa é gratuita e
aberta a todos os interessados que com idades entre os
12 e os 18 anos. O transporte
da escola para as instalações
é assegurado pela Câmara,
sabendo-se já que as aulas
serão ministradas em turmas até 15 alunos com início
a partir de 31 de maio.
O vice-presidente da au-

tarquia, Luís Diamantino,
falou recentemente deste
projeto na Onda Desportiva e já tinha revelado que o
objetivo é tornar o golf acessível a todos. As inscrições
devem ser efetuadas através
da impressão, preenchimento e entrega da ficha disponível junto do Agrupamento
Escolar ou Escola que o estudante interessado frequenta.

PÓVOA ANDEBOL GARANTE DUPLA MANUTENÇÃO
As equipas seniores do
Póvoa Andebol garantiram
no passado fim de semana a
continuidade nos respetivos
campeonatos, embora com
resultados diferentes.
Os mais jovens não conseguiram evitar a derrota por
25x24 contra a Académica
de S.Mamede, num jogo realizado a meio da semana. A
equipa liderada por Gabriel
Pinto Ferreira, composta
por uma verdadeira fornalha de talento puro, esteve
muito perto de conseguir o
empate, até porque o tinha
conseguido a apenas 14s do
final. Contudo, a utilização
do cartão verde pelo técnico
adversário, permitiu um derradeiro ataque que culminou
no golo da vitória. Com o
desfecho do jogo entre Marítimo e Modicus de Sandim
a ser favorável aos insulares,
matematicamente a equipa B
do Póvoa Andebol, garantiu
a manutenção no segundo

escalão nacional.
Já na primeoira divisão,
a equipa liderada por Jorge
Carvalho entrou em campo
pressionada pelas 4 derrotas
consecutivas. Tendo como
adversário o ABC e com
algumas baixas de peso na
equipa, o técnico dos poveiros convocou 8 atletas da
formação B, dois deles ainda
com idade juvenil. Em rela-

ção ao jogo, o domínio dos
poveiros foi (surpreendentemente) uma constante ao
longo dos 60m do jogo, embora com algumas contrariedades. Álvaro Rodrigues
e Alan Silva protagonizaram
um dos momentos mais arrepiantes, com um choque
de cabeças que deixou o
brasileiro maltratado e pior
ficou o experiente defensor
que teve mesmo que ser levado ao hospital. Felizmente
que apenas foi diagnosticado um forte hematoma no
sobrolho. Com os 2 atletas
do Póvoa prostrados no
recinto, a intervenção do
fisioterapeuta do ABC, Álvaro Carvalho, era merecedora da exibição do cartão
branco. Em relação ao jogo,
a inclusão de alguns jovens
em certos momentos do
jogo, nomeadamente o central Daniel Barges, ajudou a
manter as distâncias sobre os
bracarenses que nunca bai-

xaram os braços. Humberto
Gomes também foi uma das
chaves do triunfo poveiro
por 28x25.
AG ESTA SEXTA FEIRA
A hora é de preparar o
futuro e os responsáveis do
clube irão reunir em Assembleia Geral, pelas 21h30
desta sexta-feira. Em cima
da mesa estarão assuntos
importantes para a vida do
clube, que cada vez mais se
quer afirmar no panorama
nacional. O clube tem projetos a curto e médio prazo e
a direção presidida por José
Oliveira Pereira irá auscultar
os sócios em quatro pontos
da Ordem de Trabalhos. As
contas, o projeto Academia
e os estatutos serão temas
de discussão e apreciação
de uma AG que se pretende
concorrida e vai decorrer
na atual Sede Social, junto à
Central de Camionagem.
Pub
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BASQUETEBOL DO DESPORTIVO APAIXONA POVEIROS
O final de temporada
para a equipa senior de
basquetebol do Clube Desportivo da Póvoa foi entusiasmante. Uma presença
no playoff de apuramento
do campeão da Liga, com
dois jogos interessantes
contra o Benfica. No pavilhão Fidelidade, em Lisboa, os pupilos do técnico
José Ricardo, apoiados por
cerca de 3 dezenas de adeptos, foram impotentes para
travar um adversário, cujo
peso financeiro é de longe
muito maior do que o dos
poveiros. Contudo, mesmo
em menor número, foram
os adeptos do CDP a brilharem juntamente com a
equipa. Ao intervalo o jogo
estava empatado, e só o
desgaste físico levou os encarnados para a vantagem
de final de 77x59.
Numa decisão “à melhor
de 3”, volvidas apenas 48h e
já se jogava o jogo 2. Agora na Póvoa e com o pavilhão Fernando Linhares
de Castro a abarrotar. Um
ambiente fantástico, digno
das grandes equipas. Mais
uma vez, a equipa poveira foi mais forte enquanto
teve pernas, de tal forma
que acabou o segundo período com a vantagem de 1
ponto. Depois do intervalo
o cansaço voltou a trair a
raça e a determinação dos
pupilos de José Ricardo
que tinha nos convocados
6 atletas que, horas mais
tarde, ajudaram a escrever
mais uma página de glória para a secção. O Benfica acabou por se afastar

chamado a render Gonçalo
Rainha que deixou a equipa
sénior feminina. Um grupo
estreito em opções, mas
que o técnico tem sabido
levar a bom porto. No último jogo, as poveiras foram
vencer a Leça por 63x52.
O basquetebol feminino
poderá estar a passar pela
mesma situação dos homens e quiçá o regresso
a casa de algumas atletas
possa catapultar a equipa
para níveis que também
encham pavilhões.
Tal qual Hugo Matos
(que pode iniciar novo ciclo no clube), ainda pairam
algumas incertezas na continuidade de alguns atletas
estrangeiros (e não só) na
próxima época, sendo já
certa a continuidade de
José Ricardo no comando
técnico dos escalões seniores

no marcador e venceu por
84x67, mas a maior ovação
foi para a equipa da casa.
Um tributo dos adeptos e o
‘hino’ Póvoa Terra Querida
a encerrar com “chave de
ouro” a histórica primeira
participação de uma equipa
poveira na Liga Profissional.
MAIS UMA SUBIDA
DE DIVISÃO
Já com metade do plantel
acompanhado pelo técnico Ivo Gonçalves a iniciar
o jogo da segunda mão da
meia-final da CNB2 na Gafanha da Nazaré, chegaram
os reforços da Póvoa. Jorge
e Miguel Rodrigues, Rafael
Costa, Guilherme Nunes,
Diogo Gomes e João Embaló, acompanhados por José
Ricardo, fizeram a história
do jogo mudar. Com uma
vantagem de 37 pontos da
1ª mão, os poveiros começaram mal, mas paulatinamente foram controlando o
rumo dos acontecimentos e
mesmo sem forçar perderam
apenas por 6 pontos. Com
este resultado, “os meninos
do professor”, conseguiram

QUINTETO
NAS SELEÇÕES

subir ao Campeonato Nacional da 1ª divisão, uma competição mais exigente e que
certamente irá proporcionar
um maior crescimento dos
jovens atletas da Formação
do CDP.
COORDENADOR
FECHA CICLO
DE 4 ANOS
O coordenador Hugo Ma-

tos fechou um ciclo de 4 anos
onde o sucesso foi a palavra
de ordem. Inicialmente ligado ao mini-basket, assumiu
a equipa sénior masculina
com a saída de Hugo Salgado e acabou por realizar uma
temporada de sonho, com a
equipa poveira a subir à Proliga com um histórico de 32
vitórias em outros tantos jogos.
Esta época, também foi

O Clube Desportivo da
Póvoa tem 5 atletas convocados para estágios das
seleções nacionais. Jorge
Rodrigues (5), Guilherme
Nunes (28) e Eduardo Santos (11) mereceram a chamada do selecionador sub20 e vão ser observados
nos próximos três dias em
Sangalhos. O objetivo do
trio é vir a marcar presença
no Campeonato da Europa
no próximo verão. Gustavo Coelho e Gonçalo Faria
despertaram a atenção dos
responsáveis federativos
sub-16.

VITÓRIA DO HÓQUEI NA DESPEDIDA CASEIRA DOS ADEPTOS
A equipa sénior de hóquei em patins do Clube
Desportivo da Póvoa despediu-se dos adeptos com
uma vitória por 6x3 sobre
o Termas Óquei Clube. No
jogo referente à 25ª e penúltima jornada do campeonato, a missão dos pupilos de Ruben Fangueiro
era vencer e realizar uma
boa exibição perante os
adeptos.
Com os forasteiros ainda
inseguros quanto à manutenção, o jogo acabou por
ser um teste positivo ao
bom momento da equi-

pa poveira. Marcar muitos
golos era objetivo, de preferência com Diogo Fernandes como goleador mor.
O hoquista poveiro não se
fez rogado, marcando mais
um hat-trick, estando agora como vice-rei dos goleadores a apenas 5 golos do
líder Tomás Castanheira do
Infante de Sagres. Cristiano
Fangueiro bisou, tendo Luís
Melo fechado as contas. A
última jornada será para
cumprir calendário, até porque os poveiros irão visitar
o Hóquei Clube da Maia, já
despromovido.

No final do jogo, o técnico
Ruben Fangueiro salientou
a seriedade com que foi encarado o jogo: “Queríamos
vencer, independentemente
de outros beneficiarem com
a nossa derrota. Esta é a nossa forma de estar no desporto. Será com esta mentalidade que iremos para a última
jornada e que voltaremos
para a próxima época. Este é
um clube ganhador e quem
enverga este símbolo tem
que trabalhar para ganhar,
ou pelo menos, tentar ganhar sempre que entramos
em campo.”
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JOEL RODRIGUES CONTINUA LUTA PELO MUNDIAL
de uma Regata de Solitários,
prova para cruzeiros tripulados apenas pelo comandante que animou quem assistiu
desde a marginal.
Sob organização do Clube
Naval Povoense, a competição acabou por ser vencida
pelo barco Bião II, de Pedro
Cunha, seguindo-se Infinito, de Paulo Braga, ambos
do CNP, enquanto Heaven,
de Alex Himmel, do Clube
de Vela Atlântico, fechou o
pódio.

Joel Rodrigues foi quinto classificado na segunda
prova chilena do Mundial
de Bodyboard. O atleta do
Clube Naval Povoense ultrapassou diversas eliminatórias e só caiu nos quartos
de final diante de um adversário brasileiro.
O treinador Rui Campos
revelou que o pupilo, vice-campeão mundial júnior
em 2021, vai agora focar-se
na próxima prova naquele
país sul-americano, o Antofagasta Pro, que se inicia
já esta quinta-feira.

Naval Povoense organizou este fim de semana a
2ª Prova de Apuramento
Nacional e foi o poveiro o
grande vencedor com 47
pontos somados nas 35 regatas realizadas. Carlos Miranda, do Clube de Vela de
Portugal, ficou em segundo
lugar e Fernando Lacerda,
do Naval Povoense, acabou
em terceiro lugar.

POVEIRO QUER
REVALIDAR TÍTULO
NACIONAL DE IOM

BIÃO II CONQUISTA
REGATA DE
SOLITÁRIOS

Paulo Gomes está bem
encaminhado para revalidar
o título nacional da classe
IOM (Um Metro). O Clube

O campo de regatas da
Póvoa de Varzim foi palco

CKA COM 4 MEDALHADOS
NA LIGA OLÍMPICA
Quatro atletas do CKA
Póvoa de Varzim subiram
ao pódio na II Liga Olímpica, organizada pela Federação Nacional de Karate,
na Ericeira.
Luciano Novo foi cam-

peão em cadetes -67kg e Eva
Flores repetiu esse feito no
mesmo escalão em +54 kg.
João Ribeiro foi segundo em
seniores -67 kg e o júnior Ricardo Lopes foi terceiro classificado em kata.

No mesmo local decorreu
um Open que também teve
vitórias de Luciano Novo e
Eva Flores, segundos lugares
de João Ribeiro e Ricardo
Lopes, enquanto Pedro Dias
foi terceiro.
Pub
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AGUÇADOURENSE VENCE EM RATES E BALASAR
O Grupo Recreativo e
Cultural Aguçadourense
triunfou coletivamente nas
10ª e 11ª jornadas do Plano
de Promoção do Atletismo. Os campeões em título
aumentaram a vantagem
na competição global para
o rival Centro Desportivo
e Cultural de Navais, que
foi segundo tanto em Balasar (prova de estrada, no
passado domingo) como
em Rates (corta-mato no
passado dia 8). Em ambos
os casos foi o Clube Desportivo da Póvoa a fechar o
pódio entre uma dezena de
coletividades participantes
que juntaram quase cinco centenas de atletas em
competição.
A 12ª e última jornada
do PPA será na vertente de
pista, na manhã do mpróximo domingo, na freguesia de Terroso, sendo que
a separar os dois vizinhos
está uma margem que deixa tudo em aberto.
JOVENS SOMAM
MEDALHAS
REGIONAIS
Atletas poveiros estive-

FILHA CAMPEÃ,
REPETE FEITO
DA MÃE

A poveira Maria Jorge
sagrou-se campeã nacional de juniores ao serviço
do PV2014 | Academia
de Voleibol Colégio Efanor. O título foi alcançado na fase final após
vitórias sobre o Cascais
Volley 4 All, Castelo da
Maia e Leixões. O feito da
jovem formada no Desportivo da Póvoa tem a
curiosidade de acontecer
32 anos depois da mãe,
Sofia Gomes, também
ter sido campeã nacional
júnior pelo Fluvial Portuense. Esta, recorde-se,
é agora coordenadora da
modalidade no CDP.

Póvoa, o iniciado Rafael
Soares sagrou-se duplo
campeão regional no lançamento do disco e no lançamento do martelo, prova
em que Beatriz Silva foi segunda classificada também
em iniciados.
VERDINHO
NA SELEÇÃO

ram em evidência no Torneio Olímpico Jovem Regional para Iniciados e Juvenis,

prova organizada pela Associação Atletismo do Porto.
No Atlético, destaque individual para duas jovens: a
iniciada Lara Figueiredo sagrou-se campeã no salto em
comprimento e foi terceira
nos 80m barreiras; a juvenil
Rafaela Santos foi segunda nos 100m barreiras e no
salto em comprimento. Em
foco esteve a estafeta medley, constituída por Filipa
Craveiro, Frederico Oliveira,
Rafaela Santos e Jorge Lima,

NAVAIS PEDALA PARA
A VITÓRIA NO BTT

O Centro Desportivo e
Cultural de Navais foi o vencedor coletivo da segunda
jornada do Plano de Promoção do BTT. A pedalar
em casa, junto ao complexo
desportivo da freguesia, a
equipa navaense foi a mais
forte na classificação aos
somar 752 pontos graças ao
contributo de 33 atletas. No
segundo posto ficou a equipa Lobos Averomar Cycling
Team, que totalizou 548
pontos com a prestação de

34 atletas. Em terceiro lugar
classificou-se a Axpo/FirstBikeTeam/Vila do Conde
com 524 pontos. Fora do
pódio ficou o Aguça BTT
no quarto posto e mais oito
clubes que participaram
na prova. Recorde-se que a
primeira etapa decorreu em
Laundos, também vencida
pelo Navais, estando o encerramento previsto para o
próximo sábado, no Parque
da Cidade, com a terceira
jornada.

que conquistou o primeiro
lugar do pódio.
Pelo Clube Desportivo da

O Atlético da Póvoa tem
um atleta convocado pela
Federação Portuguesa de
Atletismo para representar
Portugal nos Campeonatos
Iberoamericanos. Rubem
Miranda, especialista em
salto com vara, vai estar na
competição marcada para
La Nucia, em Espanha, entre 20 e 22 deste mês.
O jovem esteve recentemente em destaque ao
obter a melhor marca nacional da época ao ar livre
com um salto de 5 metros
e 21 centímetros, resultado
que o levou a ser selecionado. Rubem Miranda vai
tornar-se no sétimo atleta
do clube poveiro a representar as cores da seleção
portuguesa.
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26
2022 | 2021
NOTÍCIAS
ONDAONDA
VIVA VIVA
30| |1923MAIO
SETEMBRO
| NOTÍCIAS

POSTOS DE VENDA JORNAL “NOTÍCIAS ONDA VIVA”
Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quiosque Palavras e Números

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

Papelaria Nova Póvoa
Rua Casa dos Poveiros do Rio,
nº 657
4490-499 Póvoa de Varzim
Tel: 252 617 529
Monte & Carreira: Repsol
Rua Gomes de Amorim, 3194
4490-091 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 831

TERROSO

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

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

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

AVER-O-MAR

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves,
58

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

ESTELA

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

VILA DO CONDE

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

BEIRIZ

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

AGUÇADOURA

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

BALAZAR

Rotunda das Fontainhas

Av. José António Sousa Ferreira

4570-011 Balazar
Tel: 252 950 638

ARGIVAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINDELO

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

ÁRVORE

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

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

ESPOSENDE

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

Quiosk K
Av. Engenheiro Losa Faria, 102
4740-268 Esposende
Tel: 966 754 312
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JOSÉ FIGUEIREDO E NUNO ROCHA NA GRANDE ENTREVISTA
A Direção da Rádio
Onda Viva convidou dois
sacerdotes para as duas
últimas edições da Grande
Entrevista, programa de informação que é emitido aos
sábados à uma e às sete da
tarde e também no domingo ao meio-dia.
No passado fim de semana, o padre José Carlos
Figueiredo de Sousa, pároco de Beiriz e também
de Argivai e Rio Mau, foi o
protagonista de uma edição

que abordou a comemoração
dos 150 anos da Igreja daquela freguesia poveira. Antes, no início do mês, tinha
sido o padre Nuno Rocha,
pároco da Lapa e de São José,
a estar em foco para apresentação da Procissão de Nossa
Senhora da Lapa e do fim das
comemorações dos 25 anos
da Igreja situada no bairro
sul da cidade.
As entrevistas podem ser
ouvidas na secção Podcast na
página da rádio na Internet.

FUTEBOL POPULAR E DE PRAIA EM FOCO NA ONDA DESPORTIVA
As duas últimas edições
do programa Onda Desportiva (sextas, às 22h)
tiveram como convidados
António Pereira (presidente da Associação de
Futebol Popular da Póvoa
de Varzim) e Adérito Lourenço (dirigente da secção
de futebol de praia do Varzim). O primeiro realçou
que o futebol popular poveiro deverá voltar à normalidade na próxima temporada depois de algumas

CAROLINA
DESLANDES
EM EVENTO
DE APOIO À
AM DANCE
STUDIO

O jornal Notícias Onda
Viva e a Rádio Onda Viva
estão a apoiar a divulgação
do espetáculo de Carolina
Deslandes previsto para o
próximo dia 4 de junho.
Este evento tem como grande objetivo a angariação de
verbas para a participação
da Academia AM Dance
Studio na fase final do Dance World Cup (Espanha) e
do All Dance International.
O showcase vai começar às
21h30 no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim e os
bilhetes podem ser comprados, por exemplo, nas instalações da escola poveira de
dança, que também a promover a venda de rifas com
o mesmo intuito.

equipas seniores terem desistido de participar na atual
edição devido a problemas
trazidos pela pandemia. O
segundo abordou as ambições da formação alvinegra
no topo nacional da modalidade num fim de semana
marcado pela goleada sobre
o São Domingos na etapa
organizada em Aguçadoura.
As duas emissões podem ser
ouvidas na secção de podcast do site da Rádio Onda
Viva.

‘CRICI’ LANÇA NOVO
VIDEOCLIPE COM VOZ
DA ONDA VIVA
O poveiro Tiago Pereira,
mais conhecido pelo nome
artístico Crici, apresentou
na passada semana o videoclipe de “Fases”, música do
EP “Ramalho Ortigão” lançado em dezembro do ano
passado. Este tema, segundo
o músico, pretende demonstrar a coragem e a energia
dos homens do mar. Crici
contou com a colaboração
da Associação Pró-Maior
Segurança dos Homens do

Mar para a gravação que
decorreu nos Armazéns de
Aprestos do porto da Póvoa,
e de Carlos Pereira, locutor
da Rádio Onda Viva, que
deu voz ao início do trabalho.
O artista revelou que pretende lançar, ainda este mês,
os dois últimos videoclipes
do seu EP de forma a apresentar “Ramalho Ortigão”
por inteiro a 9 de junho, na
festa ‘Os Dias do Parque’.
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DO DIA DA EUROPA AOS DESAFIOS DA EUROPA
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

O “Dia da Europa” nasceu
no Conselho Europeu de 28
e 29 de Junho de 1985 e foi
celebrado pela primeira vez
em 1986. No Dia da Europa,
9 de Maio, festeja-se a paz
e a unidade no continente
europeu. A data em questão assinala a “Declaração
Schuman” de 9 de Maio de
1950, a qual destacava os
valores da paz, da solidariedade, desenvolvimento
económico e social, equilí-

brio ambiental e regional.
Apresentou uma nova forma
de cooperação política na
Europa, que tornaria impensável uma guerra na Europa.
Estamos, pois, no final
da IIª Guerra mundial, com
a Europa a braços com 55
milhões de mortos e 8 milhões de prédios destruídos.
Perante este cenário devastador, os dirigentes de 6 países europeus (França, Itália,
Alemanha,
Luxemburgo,
Bélgica e Países Baixos), decidem criar o que hoje chamamos de União Europeia.
Estes fundadores partilhavam o mesmo ideal:
uma Europa pacífica, unida e próspera. No fundo, a
União Europeia nasce como
um projecto de paz voltado
para o bem-estar dos europeus. Estes seis fundadores,
não fizeram um clube fechado, antes pelo contrário.
Ficou
expressamente
mencionado, desde a sua
fundação, que outros países
europeus poderiam solicitar, se assim o entendessem,

a sua adesão a esta organização. E foi assim que, ao
longo dos anos, passamos
dos 6 países fundadores para
28. Hoje 27 devido à saída,
em 2020, do Reino Unido.
A União Europeia é, sem
dúvida, o maior e mais
profundo projecto de integração regional existente.
Apesar disso, a Europa enfrenta, hoje, um conjunto de
desafios que carecem de uma
rápida resposta europeia,
ainda mais perante o cenário da guerra na Ucrânia.
Um dos desafios que a
Europa enfrenta, e tem de
enfrentar com toda a frontalidade, é a criação de um
exército único europeu.
Na minha opinião, a Europa não pode continuar
sem um exército europeu,
que garanta a segurança e
a paz ao velho continente.
Não podemos continuar a
depender de terceiros para
a nossa defesa e segurança.
Uma das narrativas que vamos ouvindo, especialmente
da parte de uma certa es-

querda, é que a criação de
um exército europeu acarretará custos acrescidos para
os países. Certamente que
sim. Mas será o preço a pagar
para a nossa paz e segurança.
Um outro desafio que
a Europa enfrenta, e que
também se agudizou, com
esta guerra, é a questão da
autossuficiência europeia.
Julgo que a Europa não pode
continuar a não produzir e
a preferir importar, apenas
e só, porque é mais barato.
A Europa tem de apostar fortemente na produção interna, no máximo
de sectores possíveis de
modo a não ficarmos dependentes de terceiros.
Chegará bem ficarmos dependentes de terceiros naquilo que não possuímos.
É hora de acabar com a
idiotice das quotas de produção, de acabar com a
proibição europeia de comercialização de produtos fora do calibre (coisa
medonha que um qualquer rato de gabinete, sem

qualquer
conhecimento
da realidade, inventou).
Não pode continuar a
acontecer que apenas por estar um pouco mais torta ou
ter algumas manchas, muita
fruta, por exemplo, é deitada
fora. Se se acabasse com a
calibragem, a fruta e demais
produtos abrangidos tornavam-se mais baratos e mais
acessíveis aos consumidores.
E infelizmente muitos europeus passam tantas e tantas necessidades. É, pois,
hora de apostar na produção interna e REindustrializarmos verdadeiramente
a Europa para tornar isso
possível. O excedente que
daí possa advir, o que for
possível, devemos armazenar o máximo possível,
para desse modo, podermos
enfrentar situações futuras.
É chegado o momento de
humanizar a europa, transformá-la numa organização de rosto humano, na
qual as pessoas se sintam
emocionalmente envolvidas, se sintam EUROPEUS.

FICÇÕES

DANIEL SÁ FERREIRA

Se pedíssemos a parte
importante dos portugueses uma opinião informada
sobre os principais acontecimentos da história portuguesa dos últimos 50 anos,
muitos seriam os que, influenciados pela pergunta,
refeririam aqueles acontecimentos políticos e militares
que aparecem nos livros de
História do ensino obriga-

tório (ainda que remetidos
para a parte final dos programas, aquela que, pelo
menos no já algo distante
tempo em que por mim foi
frequentado, os professores
raramente logravam atingir)- a Guerra Colonial, o 25
de Abril, o Processo Revolucionário e a Adesão à União
Europeia.
Seriam opiniões um
pouco genéricas, coloridas
pela mundividência e pelas
principais influências na
formação desse português.
Quem é, ou é familiar de,
retornado, certamente terá
opiniões muito diferentes de
quem foi, ou é descendente de quem foi, preso pela
polícia política do Estado
Novo (não são coisas que se
excluam mutuamente, sabemos, mas são algumas das
marcas mais fortes deixadas
pela nossa história recente). Quem viu as suas terras

ocupadas no PREC não falará sobre a reforma agrária
da mesma forma que alguém
que era filho de um trabalhador agrícola à jorna que só
após o 25 de Abril conseguiu
que os seus descendentes
estudassem e conseguissem
ter uma vida diferente e com
mais perspectivas.
Ainda que sejam momentos que pareçam aos olhos
dos futuros, particularmente
àqueles que só com eles tiverem contacto através dos
livros de História, integralmente positivos, cada um
destes grandes momentosou melhor- processos, políticos de transição têm os seus
derrotados, as suas pequenas
(ou grandes) tragédias humanas associadas. São momentos em que a roda gira,
aqueles que estavam em baixo são elevados, enquanto os
que estavam em cima fazem
o trajecto contrário.

Essa é uma das fortes razões que explica a muita
resistência e mesmo algum
receio em abordar temas de
história recente, seja em investigação de carácter científico que chega ao grande
público, seja em obras de ficção. Ainda está muita gente
viva. Muita gente que tem
os acontecimentos e as suas
consequências marcadas na
pele.
É por isso de saudar quando alguém tem o atrevimento de o fazer, e o faz de forma particularmente hábil.
Tenho seguido com bastante
atenção a segunda temporada da série 3 Mulheres da
RTP, que confirma e expande a muito boa opinião que
guardava da primeira abordagem feita às vidas de Natália Correia, Maria Armanda
Falcão (Vera Lagoa) e Snu
Abecassis. Se na primeira
série tivemos como pano de

fundo os anos finais do Estado Novo, agora é no período
quente de transição para a
democracia que a vida destas 3 mulheres se entrelaça
com o de alguns dos principais vultos da vida política e
cultural da segunda metade
do séc. XX português.
Uma das melhores formas
de aprendermos História é
através de histórias. Muitas
das histórias que têm sido
contadas nas 3 Mulheres
ajudariam a densificar o conhecimento desse período,
que apesar de ainda estar
“quente” nas recordações de
muitos, se vai tornando cada
vez mais distante para aqueles que já são filhos e netos
dos que o viveram. Talvez
consigamos ganhar uma
maior perspectiva e não cair
em discursos maniqueístas e
simplistas sobre o passado,
ou aquilo que julgamos saber sobre ele.
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OPINIÃO

COMO FAZER OPOSIÇÃO?
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Homem livre e amante da
pluralidade e da sua expressão, sou acérrimo defensor
da presença de oposição nos
órgãos executivos municipais. Não para que a oposição governe (como pretende
fazer, pelos vistos, em Lisboa), mas para que, criticando e propondo alternativas,
force a maioria a ponderar
melhor as decisões: uma boa
oposição melhora a qualidade da governação.
O que é uma boa oposição?- Sim, esta é a questão:
em que assuntos, e em que
momentos, faz sentido realçar a existência e a necessidade de alternativa? E de
que modo: negociando com
a maioria (que, certamente,
acolheria sugestões sensatas
e construtivas) ou preferindo o confronto, ao apresentar à maioria o programa
com que (ela, oposição) se
apresentou a votos? É que
estas duas posições (nos momentos centrais do mandato,
quando o executivo decide o
que fazer em cada ano), sendo antagónicas, definem o
que distingue, a meu ver, a
boa e a má oposição.
E, no espaço de pouco
tempo, os cidadãos (eleitores) Poveiros tiveram (têm)
a possibilidade de assistir a
estes dois modos de intervenção por parte da oposição socialista. Vejamos:
- no anterior mandato
(1917-2021), os vereadores
Miguel Fernandes e José
Milhazes conseguiram que
a maioria (PSD) acolhesse
várias sugestões suas – desde
logo, e antes de mais, a possibilidade de instalação na
Póvoa da ambicionada talassoterapia, que só não avançou por oposição do governo (socialista). E o vereador
José Milhazes até aceitou integrar, sem qualquer remuneração, a administração da

Varzim Lazer (cargo em que
se mantém, apesar de já não
ser vereador);
- aquando da votação dos
planos de atividades, os vereadores socialistas (que
apresentaram
sugestões,
geralmente acolhidas) abstinham-se: não se identificavam plenamente com a
proposta, mas viam nela a
materialização de projetos
importantes para o concelho… A abstenção era, portanto, a posição política coerente;
- já no tocante aos relatórios da atividade e às contas
de cada exercício, os anteriores vereadores aprovaram-nos (só não o fizeram
em 2018; abstiveram-se,
porque aqueles documentos
se reportavam a 2017, ano
em que não fizeram parte
do executivo). E entretanto
(2019, 2020 e 2021) aprovaram-nos. Porquê? – Porque
tinham a perceção (a meu
ver, a única perceção correta) de que estes documentos
devem ser analisados apenas numa perspetiva técnica
(se correspondem, ou não,
à realidade) – e não numa
perspetiva política: o tempo
da política é o da elaboração
do plano e do orçamento.
E agora (sem Miguel Fernandes e José Milhazes, da
ala moderada do PS, substituídos por João Trocado e
Ilda Cadilhe, notoriamente
tão à esquerda que até parecem doutras bandas) – sim,
agora o que vemos?
- Na votação do plano de
atividades e do orçamento
para o ano corrente, votaram
contra.
- Na apreciação das contas
de 2021, abstiveram-se (aqui
repetiram o voto dos seus
antecessores no seu 1º ano:
também não tiveram participação na gestão que estavam
a apreciar. Veremos como

farão nos próximos anos…).
Mas a nota mais dissonante
(e, portanto, mais reveladora
de uma atitude oposicionista diferente) foi a tomada na
última reunião da câmara:
ao ser apreciada a proposta de ratificação parcial dos
fundamentos de uma deliberação anterior (relacionada com o contencioso com
o empreiteiro com quem a
câmara rescindiu o contrato
da obra de remodelação da
escola Flávio Gonçalves), os
vereadores socialistas, que
votaram contra, deram nota
pública da sua oposição deste modo: - de imediato, nas
redes sociais, num tom sensacionalista/populista, proclamaram, com imprecisões
e erros jurídicos, que “tribunal dá razão a empreiteiro contra a Câmara” (o que
não ocorreu), que “transitou
em julgado” a sentença que
condena a câmara (o que é
falso) e que houve “má gestão da obra” (o que também
é falso – houve, sim, naquela
empreitada como em centenas de outras em todo o país,
incapacidade das empresas,
depauperadas pela crise dos
tempos da “troika”, para exe-

cutarem os trabalhos nos
termos e nos tempos contratualizados); - para a ata da
respetiva sessão dizem que
“que não pomos em causa
os fundamentos jurídicos e
portanto não existem razões
para a nossa oposição” – mas
votam contra; que querem
dissociar-se “da deliberação
original, da qual não participámos pois não fazíamos
parte do executivo camarário no mandato anterior”
– ou seja, não aprovariam o
que os anteriores vereadores
socialistas (Miguel Fernandes e José Milhazes) aprovaram.
Perante formas tão dispares de fazer oposição, os Poveiros, intrigados, vão fazendo o seu juízo: se preferem
uma atitude que, sem abdicar da sua matriz alternativa, é dialogante e colaborativa – e obtém resultados;
ou se preferem a postura do
“sistematicamente contra”,
mesmo que nesse frenesim
se atropelem os interesses da
Póvoa e o património histórico do partido…
P.R.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

PARA RIR
PERGUNTAS IDIOTAS
Quando te vêem deitado, de olhos
fechados, na tua cama, com a luz apagada
e te perguntam:
- Estás a dormir?
- Não! Estou a treinar para morrer.
Quando a gente leva um electrodoméstico
para a reparação e o técnico pergunta:
- Está avariado?
- Não!... É que ele estava cansado de estar
em casa e eu trouxe-o para passear.
Quando está a chover e percebem que vais
sair à chuva, perguntam:
- Vais sair com esta chuva???
- Não, vou sair com a próxima...
Quando acabaste de te levantar e vem um
idiota (sempre) e pergunta:
- Já acordaste?
- Não. Sou sonâmbulo!
O teu amigo liga para tua casa e pergunta:
- Onde estás? - No Pólo Norte! Um
furacão trouxe a minha casa para cá!
Acabas de tomar banho e alguém
pergunta:
- Tomaste banho? - Não!... Está a chover
na casa-de-banho!

DESCOBRE AS DEZ DIFERENÇAS

Qual é a única comida que liga e desliga?
- O Strog-On-Off.
O que é que uma impressora diz para a
outra?
- Essa folha é tua ou é impressão minha?
No hospital, diz o médico:
- O senhor é o dador de sangue?
– Não, eu sou o da dor de cabeça!
O que é que a galinha foi fazer a igreja?
- Assistir à Missa do Galo.
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LAZER
ANEDOTAS
A professora de Matemática viu que o Joãozinho não estava a prestar
atenção à aula, então chamou-o e perguntou:
- Joãozinho! O que são o 4, 2, 28 e o 44?
O Joãozinho respondeu:
- É a TVI, RTP2, MTV e o Canal Panda.
O João comprou um par de sapatos novos e chega a casa:
- Maria o que achas?
- Acho de quê?
- Não notas nada de diferente?
- Não... O João vai à casa de banho, tira a roupa toda e volta apenas com os
sapatos novos calçados.
- E agora? Já notas alguma coisa diferente?
- Não, o ‘coiso’ continua pendurado para baixo, assim como estava ontem e
como estará amanhã!
- E SABES PORQUE É QUE ELE ESTÁ PENDURADO PARA BAIXO??!
- Porquê?
- Porque ele está a olhar para os meus sapatos novos!
- Hum... Podias ter comprado um chapéu...
Num domingo pela manhã, um homem cortava a relva calmamente
quando a sua vizinha loira caminhou até à caixa de correio, abriu-a,
fechou-a com força e voltou furiosa para casa.
O homem continuou a aparar a relva quando de repente, a loira voltou.
Ela caminhou a bufar até à caixa de correio, abriu, fechou, deu um soco na
caixa e voltou para casa com cara de furiosa.
Poucos minutos passaram quando ela aparece novamente.
Com o andar impaciente, abre a caixa de correio, bate na caixa, grita e
volta para casa a resmungar.
O homem, já bastante curioso com a situação, pergunta:
– Algum problema ??????
Ao que ela responde:
– Problema é pouco!!!!! Aquele computador estúpido não pára de dizer
que a minha caixa de correio está cheia!!!
Um homem é chamado para a guerra. Mas tinha uma mulher muito linda
e não queria deixa-la assim a deriva.
Então fez umas cuecas de ferro com uma fechadura (cinto de castidade).
Mas a consciência pesou-lhe, decidiu deixar a chave com o seu melhor
amigo para caso ele morra na guerra.
Depois de se despedir dos dois ele começa a caminhar, passando 2
minutos o amigo vem atrás dele e diz:
Espera Inácio, entregaste-me a chave errada.!!!!
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O TEMPO NA REGIÃO - 19 A 25 DE MAIO

ÚLTIMAS

MORADORES INCOMODADOS COM
‘TRÁFICO DE DROGA’ À LUZ DO DIA

Moradores e donos de
lojas na Praça dos Combatentes, na Póvoa de Varzim,
queixam-se daquilo que
chamam “situação caótica e
de autêntico gueto” que se
vive na passagem para a rua
Conselheiro Dr. Abel Andrade.
O local é uma espécie de
túnel onde os residentes reclamam que se concentram
pessoas em festejos noturnos que “causam lixo e destruição”, para além de intimidarem quem passa.
Numa queixa enviada à
Onda Viva é referido que
“durante o dia aglomeram-se dezenas de adolescentes (desde os 14/15 anos) a

consumir droga, ocorrendo
situações de tráfico”, sendo
referido que “a intervenção
camarária e policial no local
é nula”.
Este é um cenário complicado, apesar da tal passagem,
sublinha a denúncia, ter ali
perto “escritórios, uma clínica médica de pediatria e um
estabelecimento de ATL frequentado por crianças muito novas”. Há também nas
imediações diversos serviços
públicos e escolas.
Cansados de uma situação
que tem vindo a agravar-se,
os queixosos estão a tentar
perceber junto da Câmara
Municipal qual é “a natureza da passagem em causa,

a tribunal, através de convocatória por carta, após o
rateio efetuado pelo gestor
judicial da massa falida, Alberto Lopes, para receberem
as quantias da indemnização
a que ainda têm direito e não
foram totalmente distribuídas há mais de uma década.
Ainda não se sabe a verba
exata que cada trabalhador
irá receber, já que tal depende de vários fatores como salários e categorias.
Fernando Gomes quer já

‘Notre-Dame
em Chamas’,
Cinema, às 21h30,
Teatro de Vila do Conde

20 maio, sexta

Noite de Serenatas,
Festival de Tunas
Alcatraz, às 22h,
na Casa da Juventude

21 maio, sábado
Aulas experimentais
gratuitas para jovens,
na Escola de Música
da Póvoa,
entre as 9h e as 12h

se pública, se privada”, mas
recordam que aquele acesso
tem estado disponível 24 ho-

ras por dia e, por causa disso,
pedem a intervenção das autoridades públicas.

TRABALHADORES DE ANTIGA TÊXTIL DE MINDELO
MAIS PERTO DE DIVIDIR 3 MILHÕES DE EUROS
A longa luta dos trabalhadores lesados da antiga
Sociedade Industrial de
Mindelo, em Vila do Conde, poderá estar com um
final à vista. Apesar da falência da têxtil ter sido declarada em 1996, há quase
26 anos, Fernando Gomes
revelou à Onda Viva que
há novidades neste caso.
O porta-voz dos mais de
300 funcionários deu conta que os antigos colegas
serão chamados em breve

19 maio, quinta

alertar os trabalhadores para
esta situação de forma a tentar organizar transporte para
todos os envolvidos junto da
Câmara Municipal de Vila
do Conde, assim como os requerimentos necessários em
tribunal. Os operários esperam a divisão correta de três
milhões de euros, que reclamam estar indevidamente
na posse da Caixa Geral de
Depósitos e resultam de juros da venda de maquinaria
e materiais da antiga têxtil.

‘Sábados a jogar’,
jogos de tabuleiro,
entre as 15 e as 17h,
na Biblioteca Rocha
Peixoto
Recital de piano de
Francisco Vilar,
às 21h30, no
Auditório da Póvoa
‘Noite dos Museus’,
visita alternativa
às 21h30, Museu
da Póvoa

22 maio, domingo
Encontro de Coros,
Comemoração dos
150 anos da
Igreja de Beiriz, às 16h30
‘Traições’, Cineclube,
às 16h e 21h30,
Teatro de Vila do Conde

26 maio, quinta
‘Vamos falar sobre
regionalização’,
debate com os autarcas
Aires Pereira (Póvoa)
e Rui Moreira (Porto),
às 21h, no Garrett
‘Downton Abbey:
uma nova era’
Cinema, às 21h30
Teatro de Vila do Conde

27 maio, sexta
‘Monólogos da Vacina’,
teatro com João Baião,
às 21h30, no Garrett

