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EM FOCO

MULTIDÃO ‘MATOU’ SAUDADES DA FESTA
Durante quatro dias,
de quinta-feira a domingo passados, todos os
caminhos na Póvoa de
Varzim levaram ao Parque da Cidade. ‘Os Dias
no Parque’ foi o primeiro
grande evento de massas
organizado pela Câmara
Municipal após as limitações trazidas pela pandemia da Covid-19, tendo
regressado após dois anos
de ausência.
Milhares de pessoas
passaram por lá diariamente para participar
nas várias atividades desportivas e de animação
proporcionadas por quase uma centenas de associações locais. Não faltou
entretenimento e multiplicaram-se os momentos
de lazer que deliciaram
miúdos e graúdos praticamente de manhã à noite,
tendo até São Pedro dado
um precioso contributo
meteorológico.
A festa permitiu também matar as saudades
deste género de encontros
e o evento voltou a confirmar o estatuto de imagem
de marca do movimento
associativo local.
Em termos musicais
passaram pelo palco dezenas de artistas locais e
não só, destacando-se as
atuações dos consagrados
Sons do Minho, D.A.M.A.
e João Pedro Pais.
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DESTAQUE

CAMPEÕES CONSAGRADOS NO PARQUE
Já é uma imagem de
marca do evento ‘Os Dias
no Parque’. O feriado do
10 de junho é tradicionalmente
consagrado
à entrega dos troféus e
medalhas aos vencedores
coletivos e individuais das
modalidades sob alçada
da autarquia: Plano de
Promoção do Atletismo,
Plano de Desenvolvimento do Ténis de Mesa,
Campeonato de Futebol
Popular Plano de Promoção do BTT. Atletas de
todas as idades subiram
ao palco para receber os
respetivos troféus.
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MUNICÍPIO
MUNICÍPIO

CAMPO DE AVER-O-MAR MAIS CARO, MAS
PRONTO NO INÍCIO DA NOVA TEMPORADA

O novo campo de futebol de Aver-o-Mar deverá
estar pronto a tempo do
início da próxima época
desportiva.
A esperança foi manifestada pelo presidente
da Câmara da Póvoa de
Varzim no final da última
reunião do executivo. Aires Pereira confirma que
os trabalhos relacionados
com a empreitada estão a
decorrer normalmente.
O complexo desportivo está a ser finalizado na
Rua Carreira da Boucinha,
incluindo por agora um
campo de futebol de 11,
edifício principal com balneários, acessos e arran-

jos exteriores, ficando para
mais tarde a criação de um
campo de futebol de 7 num
terreno adjacente.
O investimento inicial andava na ordem dos 1,9 milhões de euros, mas a obra
vai afinal custar mais 200
mil euros, ultrapassando os
2,1 milhões de euros, devido
a trabalhos extraordinários
que foram identificados pela
empresa construtora depois
da consignação inicial.
Os vereadores do PS consideram que estes “erros e
omissões” que encareceram
a obra não se justificam e
votaram contra a adjudicação desse valor adicional,
explicou João Trocado.

CONSTRUÇÃO DO PÓVOA ARENA
SOFREU MAIS UM CONTRATEMPO
O atraso no avanço da
obra do Póvoa Arena levou o executivo municipal
a aprovar uma nova alteração ao orçamento no que
diz respeito ao plano de
investimentos. A Câmara
decidiu retirar uma parte
substancial da verba prevista para essa empreitada
que continua por arrancar
e destinou-a a outras obras
em curso ou previstas para
este ano.
Após anunciar esta decisão, face aos entraves jurí-

dicos que se sucedem, o edil
Aires Pereira admitiu que já
não sabe se a construção do
futuro equipamento multiusos ainda avançará em
2022.
Este novo contratempo
surge porque a associação
Patripove requereu ao tribunal uma inspeção técnica
à Praça de Touros para ainda tentar travar o processo
de demolição, detalhou o
socialista João Trocado,
após explicações pedidas na
última reunião da vereação.
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MUNICÍPIO

PARQUE DA MATRIZ TERÁ NOVO ACESSO PEDONAL
Foi dado mais um passo
para o avanço da requalificação da rua Rocha Peixoto,
a artéria que dá acesso ao
novo Parque de Estacionamento da Matriz. A abertura do concurso público
foi aprovada pelo executivo
municipal poveiro, liderado
por Aires Pereira, tendo um
orçamento previsto de 500
mil euros.
Um ano depois da abertura do espaço que permite
estacionar mais de 400 carros, passa a haver condições para o início da obra

de ligação pedonal que visa
facilitar a circulação das
pessoas e o acesso direto ao
comércio local. É intenção
da autarquia que, além da
área de passagem, a intervenção crie também uma
zona de convívio agradável
com bancos e espaços verdes.
Esta é mais iniciativa inserida na requalificação que
foi feita em 17 arruamentos
no Bairro da Matriz, estando para breve prevista a
abertura de uma praceta a
norte da Igreja da Matriz.

RUSGA DA PÓVOA LANÇA AS FESTAS DE SÃO PEDRO

Foi na cidade de Braga,
onde se celebra o São João,
que a Rusga da Póvoa esteve no passado fim de semana a divulgar os 60 anos
das Festas de S. Pedro. O
grupo composto por dois
pares de cada um dos seis
bairros da cidade (Regufe,
Mariadeira, Belém Matriz,
Sul e Norte) foi até à capital do Minho promover o
programa da edição deste
ano, que vai decorrer entre
25 de junho e 3 de julho. A
comitiva poveira desfilou,
cantou e dançou nas principais artérias, tentando
captar o interesse e a aten-

ção de quem ia passando
para uma eventual visita na
semana de festejos do santo
popular poveiro.
Recorde-se que os ensaios
da Rusga da Póvoa estão
este ano a decorrer na sede
do Grupo Recreativo de
Regufe, que disponibiliza
as instalações numa tradicional rotatividade entre todos. Por esta altura a maioria dos bairros já lançou as
marchas novas e ultimam-se os preparativos para um
evento que vai regressar em
pleno após dois anos de restrições impostas pela pandemia da Covid-19.
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SOCIEDADE

PROCISSÃO NO
BAIRRO NORTE
O primeiro domingo de
junho foi de grande festa
no Bairro Norte, na Póvoa
de Varzim, por causa da
devoção a Nossa Senhora do Desterro. A missa
solene na Capela até foi
transmitida na televisão
pela TVI e de tarde saiu
a procissão com seis andores que, acompanhados
pela Banda Musical da Póvoa de Varzim percorreram, as ruas Patrão Sérgio,
Elias Garcia, Patrão Lagoa,

Avenida Mouzinho de Albuquerque, rua Latino Coelho, Avenida dos Banhos e
Rua Serpa Pinto. Este foi o
ponto alto das festividades
que também englobaram
um festival musical organizado pela Juvenorte junto à
capela no sábado. A noite e
madrugada foram depois de
muito trabalho a concluir os
belos tapetes que ornamentaram e coloriram as principais artérias da zona norte
da cidade.

TEMPO ANTIGO
RECORDADO
NA GIESTEIRA
O Rancho de Belém,
da Póvoa de Varzim, decidiu fazer uma recriação histórica do trabalho,
conversas e convívio que
decorriam no “Tanque
das Lavadeiras do Rio de
Belém”.
O momento teatral, in-

titulado “Lavavas no rio”,
decorreu na manhã do primeiro domingo deste mês
nas imediações na capela
da Sra. do Belém, na zona
da Giesteira, tendo dezenas
de pessoas apreciado a qualidade cénica da apresentação.

JOGOS TRADICIONAIS
NA RUA DA JUNQUEIRA
Durante algumas horas,
a Rua da Junqueira pareceu um ‘mega tabuleiro’
tantos foram os jogos que,
no passado dia 4, animaram a principal artéria
comercial e pedonal da
Póvoa de Varzim.

Os “jogos tradicionais
poveiros” permitiram aos
jovens e não só participar
e ver, uns aprendendo e
outros recordando tempos
idos.
A Junta da União de Freguesias da Póvoa de Varzim,

Beiriz e Argivai, presidida
por Ricardo Silva, foi a
entidade responsável por
este momento cheio de
brincadeiras e no qual
muitas vezes se viu os
mais velhos a desafiar os
mais novos.
Pub
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RANCHO DO CIDRAL
FESTEJOU 102 ANOS
NO SANTO ANTÓNIO
No passado domingo viveu-se a grande noitada de
Santo António e na Póvoa
de Varzim a festa ocorreu
no Largo do Cidral por
iniciativa da Associação
Cultural e Recreativa da
Matriz. No evento atuaram o rancho Tricanas do
Cidral, que celebrou 102
anos de existência, mas

também um convidado, o
Rancho Tricanas da Lapa,
do vizinho bairro sul. O
grupo anfitrião foi fundado
nesta mesma data em 1920
e tem por hábito festejar a
efeméride com uma pequena festa noturna no espaço
recentemente renovado em
pleno bairro histórico da
Matriz.

MAPADI MAIS SEGURO APÓS
OFERTA DE DESFIBRILHADOR
O MAPADI passou
a ter nas instalações da
sede um desfibrilhador
que foi oferecido pelo
restaurante McDonald’s
da Póvoa de Varzim.
Os representantes Vítor
Almeida e Rita Teixeira
entregaram ao presidente

António Ramalho, no início
deste mês, o equipamento
que passa a ser um “contributo importante para
a garantia de uma maior
segurança dos utentes,
clientes e colaboradores da
instituição” em caso de paragem cardiorrespiratória.

O dirigente fez questão de
sublinhar a “atitude louvável de responsabilidade
social da empresa” durante a cerimónia que foi
abrilhantada pela atuação
da utente Conceição Ribeiro em parceria com o
professor Tiago Pereira.

FOLIA NA ESCOLAS DOS SININHOS E DA PEDREIRA
O início do mês ficou
marcado pelas festas realizadas em duas escolas de
primeiro ciclo da Póvoa de
Varzim. No dia 3, sexta-feira, a animação foi uma
constante na EB1 da Pedreira, em Argivai, enquanto no
sábado a alegria foi intensa
na EB1 dos Sininhos, na
cidade. Crianças, pais e
professores tiveram oportunidade de conviver numa
altura em que se aproxima o
fim do ano letivo.
Pub
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FREGUESIAS

AGUÇADOURA: RUI COSTA VISITOU ANTIGA ESCOLA
A tarde do passado dia
3 foi de alegria e de muita pedalada na Escola do
Fieiro. Aquele estabelecimento de ensino de Aguçadoura recebeu a visita
especial de um antigo aluno.
No âmbito de um projeto ligado às profissões,
o massagista Bruno Lima,
que tem o filho a estudar
naquela escola, intermediou a vinda de Rui Costa
até ao local onde o ciclista
frequentou o primeiro ci-

clo. O antigo campeão do
mundo ficou emocionado
com a receção e o carinho
com que foi recebido pelos
mais novos, tendo respondido a todas as perguntas
com que foi confrontado pelos alunos e deixado
mensagens de incentivo à
prática desportiva.
O professor Hernâni
Cunha, responsável pela
turma do terceiro ano, reconheceu que não se podia
perder esta oportunidade
de dar a conhecer uma fi-

gura tão importante do
desporto nacional, tendo
destacado que os alunos
prepararam afincadamente
este dia especial. R
ui Costa tirou fotografias
com estudantes e docentes,
tendo ainda pedalado durante alguns minutos com
os jovens, que fizeram desenhos e prepararam um
trabalho com mensagens
de apoio ao ciclista da UAE
Emirates que recentemente esteve na Volta a Itália e
agora está na Volta à Suiça.

RATES: BRUNO ALVES ENTREGA
PRÉMIOS DE TORNEIO ESCOLAR
O próprio padrinho fez
questão de marcar presença na entrega de prémios
do Torneio Bruno Alves.
A prova decorreu na Escola Básica de Rates na
passada semana e a vinda
do antigo futebolista internacional português fez

as delícias dos jovens estudantes.
Depois de anunciar o fim
da carreira de jogador e antes de abraçar um novo desafio como diretor desportivo, o poveiro está de férias
na terra natal. O momento
foi aproveitado para passar

ESTELA: FESTAS ESTÃO
QUASE DE REGRESSO

pela sede daquele agrupamento de escolas e entregar
as medalhas aos campeões
da competição dinamizada
pelos alunos da turma do
8°E.
Um dia que certamente
ficará na memória de quem
participou.

AVER-O-MAR: PRÉMIO ‘ESCOLA
ENERGY UP’ PARA O AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar já recebeu o primeiro prémio
do concurso “Escola Energy UP” promovido pela
Fundação Galp.
O estabelecimento de
ensino poveiro destacou-se por entre 50 escolas de
todo o País e teve direito a

um cheque de 1000 euros.
A verba foi entregue numa
cerimónia que decorreu no
início deste mês no Pavilhão do Conhecimento, em
Lisboa.
Esta distinção reconhece
as práticas exemplares em
matéria de energia sustentável, nomeadamente na pro-

moção do consumo mais
eficiente, da mobilidade e
da economia circular.
O agrupamento averomarense é formado, atualmente, por 7 escolas, dispersas pelas freguesias de
Aver-o-Mar (sede na EB
2,3), Navais, Aguçadoura
e Estela.
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FREGUESIAS

TERROSO: EX-COMBATENTES RECORDADOS
Como vem sendo hábito a 10 de junho, Dia de
Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, a freguesia de Terroso
não esqueceu os antigos
combatentes nas colónias.
Esta sexta-feira de manhã
foram muitos os participantes na celebração de
uma missa solene na Igreja
Paroquial e depois numa
sessão evocativa que homenageou quem passou
pela experiência da guerra
nas províncias ultramarinas.
No monumento, inau-

gurado nesta mesma data
há 8 anos, foram deixadas
flores e dezenas de pessoas
prestaram o reconhecimento a quem lutou pela Pátria
nas antigas colónias em
África entre 1961 e 1974.
O evento promovido
pela Associação pela Memória dos Antigos Combatentes do Ultramar contou
ainda com o contributo da
escola de música da Associação Coluna de Emoções.
Seguiu-se um convívio festivo que juntou à mesa antigos combatentes e familiares.

AMORIM E RATES: FESTAS DE SANTO ANTÓNIO
Na passada segunda-feira começou a festa de
Santo António em São
Pedro de Rates. O arranque foi feito com uma
missa ao final da tarde na
Capela, seguido de sardinhada e da atuação de um
grupo de concertinas. As
festividades prolongam-se até ao próximo fim de
semana. Na sexta-feira há
novamente missa às 20h,
seguida da atuação do
Rancho Folclórico de Rates às 21h30. No sábado o
ponto alto é o concerto do
popular cantor Toy, estando também previsto um

grande espetáculo de fogo
de artifício. No domingo, a
missa solene será presidida

às 11h pelo pároco Manuel
de Sá Ribeiro, estando a
saída da procissão prevista
para as 15h30. As bandas de
música de Pevidém e Arcos
de Valdevez irão encerrar o
evento no centro histórico
da vila a partir das 21h
Em Amorim estão (também) a decorrer as Festividades em honra de Santo
António e São Tiago. A Trezena começou no início do
mês e, este ano, a título excecional, decorreu na Igreja
Paroquial. Na última segunda-feira realizou-se a Eucaristia na Igreja Matriz com a
pregação em honra a Santo

António pelo padre Rubem
Cruz.
O ponto alto do progra-

ma religioso será no próximo domingo, dia 19,
com a missa solene às
11h30 e a procissão em
honra aos dois santos a
sair às quatro da tarde.
A eucaristia em honra a
São Tiago só vai suceder
no dia 25. O próximo fim
de semana terá também
muita animação musical com destaque para
a presença dos Quinta
do Grilo na sexta-feira
(22h), do grupo Microsom (22h) no sábado e
dos Amigos da Branca e
Banda Carregosa no domingo.

BEIRIZ: SÃO GONÇALO VOLTOU A SER FESTEJADO
A freguesia de Beiriz
esteve em festa devido ao
tributo a São Gonçalo. A
missa solene lotou a Igreja Paroquial na manhã do
passado dia 6 e a tarde começou com um concerto
das bandas de S. Paio de
Antas (Esposende) e da
Póvoa de Varzim. Depois
chegou o ponto alto com a
saída da procissão em honra a S. Gonçalo, S. Sebas-

tião e Santa Luzia. As ruas
compuseram-se com centenas de beirizenses que não
quiseram deixar a oportunidade de saudar os santos
que veneram. Refira-se que
no domingo anterior também saiu a procissão da
Senhora do Rosário e que a
animação musical esteve a
cargo do Rancho Folclórico
de Santa Eulália de Beiriz e
do cantor Luís Filipe Reis.
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OCORRÊNCIAS

ÉPOCA BALNEAR COMEÇOU COM UMA MORTE
A época balnear arrancou no passado dia 10 e
o começo foi trágico na
Póvoa de Varzim. Uma
mulher morreu afogada
no mar ao início da tarde
dessa sexta-feira. A vítima,
com 40 anos, estava junto
à água, na zona de rebentação, com um homem de
50 anos e a filha deste, uma
jovem de 13 anos. Na altura estava içada a bandeira
vermelha a alertar para o
perigo existente e os três
foram repentinamente sur-

preendidos pelas ondas,
acabando arrastados pela
forte corrente.
O nadador-salvador na
praia da Lagoa, Renato
Jacobs, arriscou a própria

vida e, apesar das dificuldades, ainda conseguiu
corajosamente retirar a
adolescente da água, mas
a mulher desapareceu no
mar, tendo o corpo sido
encontrado mais de meia-hora depois já na praia da
Salgueira, a cerca de 400
metros a sul do local do desaparecimento.
A operação de socorro
foi coordenada pelo capitão
Bruno Teles, que assegurou
que a praia onde ocorreu
a tragédia tem vigilância e

apelou aos banhistas para
respeitarem a proibição de

entrada no mar quando a
bandeira assim o indica.

JOVEM FOI ESFAQUEADO NO PARQUE DA CIDADE
A noite do passado sábado ficou marcada por
um incidente violento no
Parque da Cidade da Póvoa de Varzim após o concerto da banda D.A.M.A.
no evento ‘Os Dias do Parque’.
Por volta das 00h30,
hora do alerta para os
Bombeiros, um jovem de

21 anos foi esfaqueado na
sequência de uma confusão
com outro rapaz de 20 anos
que englobou várias agressões.
Após o socorro inicial
no local, o adolescente teve
de ser transportado numa
ambulância para receber
assistência no Hospital da
Póvoa de Varzim. Segundo

foi possível apurar, a vítima
terá sofrido duas facadas
na zona superior do corpo
(abdómen) e ficou com ferimentos graves. O agredido encontra-se internado
após ter sido operado e não
corre risco de vida.
Todos os contornos
do sucedido, que causou
grande alvoroço entre a

juventude que estava nas
imediações, estão a ser investigados pelas autoridades.
O agressor fugiu inicialmente, mas foi depois detido num caso que está agora
sob a alçada da Polícia Judiciária. Suspeita-se que na
origem do crime esteja um
possível ajuste de contas re-

lacionado com a morte de
um homem de 28 anos, há
dois meses, vítima de atropelamento quando atravessava a passadeira em
frente à estação de metro
da Póvoa de Varzim. Por
vingança, terá sido um
familiar do falecido a atacar o jovem que na altura
conduzia o carro.

GNR APANHOU DUPLA DE LADRÕES DE COMBUSTÍVEL
Dois homens foram
apanhados em flagrante a
furtar combustível no passado dia 8.
Elementos do Posto de
Vila do Conde da GNR
detiveram os dois suspeitos, com 50 e 51 anos, tendo apreendido 980 litros
de gasóleo.
A detenção sucedeu na
sequência de uma denúncia a informar que uma
viatura pesada de mercadorias estava a ser alvo de
furto, junto à área de serviço da A28, na freguesia
de Modivas.
Os militares deslocaram-se de imediato ao
local e surpreenderam os
dois homens em flagrante a furtar gasóleo de um
camião que se encontrava
estacionado.
A dupla estava a retirar
o combustível e a transferi-lo para o depósito de
outra viatura com recurso
a uma bomba elétrica.

domiciliária que culminou
na apreensão de diversas
armas: 20 cartuchos; uma
faca borboleta; uma faca de
mato; uma espada; um arco,
flechas e respetivos acessórios. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de
Barcelos.
DETIDOS
SUSPEITOS
DE TRÁFICO
DE DROGA

HOMEM QUE
AGREDIA MULHER
TINHA VÁRIAS
ARMAS EM CASA
Um homem de 34 anos
foi constituído arguido, por
violência doméstica, na Póvoa de Varzim. A vítima,
uma mulher de 28 anos, sofria de violência física e psicológica por parte do agressor. No âmbito do processo

de investigação, elementos
do Posto de Esposende da
GNR deram cumprimento a um mandado de busca

Um jovem de 17 anos, estudante e residente em Vila
do Conde, foi detido na Póvoa de Varzim numa ação
de combate ao tráfico de
droga. A detenção sucedeu
ao final da tarde do passado dia 4, na rua Gomes de
Amorim, segundo revelou
a PSP. Agentes da Esquadra
de Intervenção e Fiscalização Policial apreenderam 6
doses de haxixe e 66 de anfetaminas, além da quantia
de 110 euros.

Noutro caso, um pescador de 47 anos residente
em Vila do Conde foi detido no Porto por suspeita
de tráfico de droga. A detenção ocorreu ao início
da tarde do passado dia
8, no bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres. A PSP apanhou o homem na posse
de 8 doses de heroína e 14
doses de cocaína.
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DIVERSOS

P. VARZIM E V. CONDE NO TOP-32 DE RANKING
Póvoa de Varzim e Vila do
Conde surgem nos lugares
cimeiros do estudo divulgado pela Bloom Consulting,
consultora portuguesa especializada na área digital
que promove o Portugal
City Brand Ranking 2022,
no qual são avaliados mais
de três centenas de concelhos portugueses.
O município poveiro aparece no 32º lugar nacional e
13º regional entre 86 locali-

dades, enquanto o município vilacondense está no 26º
posto nacional e 8º regional.
Ambas figuram, portanto,
no lote das melhores cidades
nacionais e da região norte
para viver, visitar e investir.
A Póvoa de Varzim surge mesmo no sexto posto
regional e 24º nacional no
item ‘visitar’, ao passo que
Vila do Conde situa-se no 9º
lugar regional nos parâmetros ‘viver’ e ‘negócios’, por

‘O BANQUETE DE D. JOÃO V’ –
DO PASSADO AO PRESENTE!

No passado dia 6, a Escola E. B. 2, 3 Dr. Flávio
Gonçalves faz uma viagem
ao passado, através da atividade “O Banquete de D.
João V”, algo totalmente
inédito e inusitado por estas paragens.
Dinamizado pela professora de História, Ana Paula
Santos e pela turma do 6.º
A, “O Banquete de D. João
V” trouxe à Escola o reinado dourado do monarca
magnânimo, com todo o
luxo e ostentação que o caracteriza. Houve indumentária a rigor, com pescadores, homens e mulheres do
povo, condes e condessas,
ciganas, agricultores e até,

imaginem… o próprio
do rei D. João V (encenado pelo professor Rui
Fernandes) e a própria da
rainha D. Ana de Áustria,
dramatizada pela Diretora
do Agrupamento, Prof.ª
Luísa Gomes.
Os alunos do 6.º ano
prepararam todos os textos, os menus do banquete, os vídeos e as músicas da época, tocadas no
cravo, pelos alunos Lara
Cunha e Miguel Marques.
A decoração foi auxiliada
pela turma 6.º K, onde até
constava o coche dourado
do D. João V.
Para o ano, há mais!
A turma 6.º A

PERSONALIDADES
EM DESTAQUE
O Comandante da Escola de Serviços, António Manuel Jesus Coelho Santos, concluiu o Doutoramento en
Direito pela Universidade de Santiago de Compostela,
em Espanha, a 10 de Junho de 2022, Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas. Parabéns!
Cláudia Norte assumiu o pelouro de comunicação e
marketing na recém-eleita direção do Clube Desportivo
da Póvoa. O Notícias Onda Viva deseja-lhe as maiores
felicidades nas novas tarefas. Bem-vinda!

exemplo.
Nos concelhos que fazem
fronteira com a Póvoa de
Varzim, Barcelos aparece
no lugar 28, Esposende na
posição 76 e Famalicão no
posto 31. Já Vila do Conde,
vê os municípios limítrofes da Trofa no lugar 90, da
Maia na posição 23 e de Matosinhos no lugar 16.
O top-5 do ranking apresenta Lisboa, Porto, Cascais,
Braga e Coimbra.

O TEATRO DO PI – A MATEMÁTICA
PODE SER DIVERTIDA

Alunos do 6º ano da escola Dr. Flávio Gonçalves
dinamizam uma peça de
teatro para consolidação
das aprendizagens sobre o
PI.
No passado dia 27 de
maio, no auditório da Escola Dr. Flávio Gonçalves
da bonita cidade da Póvoa
de Varzim, foi a cena uma
peça de teatro tendo por
base conteúdos matemáticos, neste caso o PI aquela
proporção numérica, com
um valor infinito e que
fica na memória de todos
quantos passaram pela es-

cola.
Foi o culminar em beleza
de um trabalho realizado
pelos alunos do 6ºA da referida escola com a preciosa
ajuda de uma das encarregadas de educação, a professora Teresa Cruz. O grupo tratou de todo o trabalho
de construção dos textos, da
caracterização das personagens e da correspondente
encenação desde o início
do ano letivo. A partir do
terceiro período, no final
de cada aula de Matemática
e sob a supervisão da professora da disciplina Fátima

Pedro, realizaram-se os
ensaios e todos os acertos
para que a atividade fosse
um sucesso por todos reconhecido. Na sessão final estiveram a assistir os
alunos do 6ºJ, com o professor Manuel Furtado e o
6º I com a professora Ana
Paula Santos, bem como a
direção da escola.
Afinal a Matemática
também pode ser divertida e motivadora, que o
digam os alunos do 6ºA
Realizado por: Fátima
Cristina Pedro

AINDA O CASO DA QUEIXA EM AZURARA
Na sequência da notícia publicada na passada
edição, na qual uma leitora do Notícias e ouvinte da Onda Viva queixava-se de alegadas irregularidades nas obras realizadas em casa pela
vizinha, em Azurara, contactamos a autarquia
vilacondense.
Fonte dos serviços municipais referiu que a
obra foi devidamente licenciada no mandato
anterior e que agora não poderá ser colocado
nenhum entrave ao desenrolar da mesma, a não
ser que a munícipe entenda recorrer ao Ministério Público com uma queixa.
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REGIÃO

PADRES MANTIVERAM A TRADIÇÃO E
VENCERAM PRESIDENTES NO DIA DE LIJÓ
O futebol foi rei no dia
comemorativo da freguesia de Lijó. No reatamento
de uma tradição travada
pela pandemia, o parque
de jogos do Lijó Futebol
Clube engalanou-se para
presenciar o confronto
entre as equipas dos padres e dos presidentes.
Uma manhã festiva, com
os “craques” a arrancarem
sorrisos dos muitos adeptos presentes. No final,
venceu a equipa eclesiástica por três bolas a zero, de
forma convincente, com o
padre da paróquia de Lijó,

Marco Gil, em destaque.
Duas seleções com representantes de vários pontos
do País, uns de mais perto
do que outros, mas todos
com o mesmo espírito. Esta
foi uma das iniciativas da
efeméride que contou ainda com atuações culturais e
com uma feirinha de venda
e exposição de alguns produtos de artesãos locais. A
Rádio Onda Viva esteve
a cobrir o evento, conversando com os presentes e
levando a todo o mundo a
voz das gentes da autarquia
liderada por Filipe Senra.

MARINHAS: ESCOLA DE PINHOTE E LUGAR DO OUTEIRO REQUALIFICADOS
A freguesia de Marinhas
assistiu, no passado sábado,
à inauguração de mais um
investimento concretizado
pela Câmara de Esposende.
As obras de requalificação
da Escola Básica de Pinhote e zona envolvente, assim
como a instalação da primeira fase do saneamento
básico e requalificação urbana no Lugar do Outeiro
totalizam um investimento
próximo dos 800 mil euros. A verba foi totalmente
suportada pelo Município, destacou o presidente
Benjamim Pereira, que recordou também a recente
requalificação do Campo
de S. Miguel e zona envolvente. Aurélio Neiva, presidente da Junta da União de
Freguesias de Esposende,

fantil de Esposende.
O Clube de Futebol de
Fão esteve em destaque ao
conquistar os títulos nos
escalões de traquinas e infantis, enquanto o Futebol
Clube de Marinhas foi o
mais forte no escalão de
benjamins e em petizes não
houve carácter competitivo
nem classificações.
A prova organizada pelo
Marinhas e Gandra, não escondeu a felicidade por ver
o resultado final das obras.
A bênção esteve a cargo
do Pároco de Marinhas, o
padre Avelino Peres Filipe,
tendo a cerimónia contado
com a atuação do Grupo
Folclórico Danças e Cantares de Marinhas.

Município envolveu aproximadamente 600 atletas, dos
4 aos 12 anos, num total de
39 equipas de 9 clubes: os
já citados campeões e anfitrião, mais o Antas Futebol
Clube, Grupo Desportivo
de Apúlia, Forjães Sport
Club, Desportivo Recreativo Estrelas Faro, Gandra
Futebol Clube e Associação
Desportiva de Esposende.

FUTEBOL INFANTIL
DE ESPOSENDE
APURA CAMPEÕES
Foi no Estádio da União
Desportiva de Vila Chã, no
início deste mês, que foram
consagrados os grandes
vencedores do Campeonato
Concelhio de Futebol InPub
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VILA DO CONDE

MILITARES EVOCADOS NO MEMORIAL
O Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas foi especialmente assinalado em
Vila do conde. Como é tradição, a Associação Social
e Cultural dos Ex-Combatentes Vilacondenses do
Ultramar promoveu uma
cerimónia matinal no Memorial junto ao Cais dos
Assentos.
O edil Vítor Costa fez
questão de marcar presença neste evento em que se
lembrou e homenageou os
conterrâneos que combateram na guerra colonial,
na qual vários perderam a

vida. A organização entregou medalhas comemorativas das Campanhas das Forças Armadas e o momento
mais emocionante ocorreu
durante a chamada dos nomes dos 42 jovens militares
vilacondenses falecidos em
África, tendo sido depositadas flores em sua memória
no monumento que lhes é
dedicado.
Refira-se que este ato solene foi precedido de uma
missa realizada na Igreja de
Nossa Senhora do Desterro,
no fim da qual saiu um cortejo até ao local da cerimónia.

RUAS COM OBRAS
DE BENEFICIAÇÃO

A Câmara de Vila do
Conde começou na passada
semana mais uma fase das
obras de beneficiação de
vias municipais. Devido a
essa empreitada, foi necessário cortar parcialmente o
trânsito na Rua Central, na
freguesia da Junqueira, e na
rua do Rio Este, em Touguinhó.
Os trabalhos em curso

implicam a circulação alternada e recurso a semaforização, adverte a autarquia,
que criou um circuito alternativo para “minimizar
os impactos e constrangimentos no tráfego rodoviário”, pelo que os condutores
devem ter a devida atenção
para a sinalética já colocada. As alterações devem durar 45 dias.

IGREJA DE SÃO CRISTÓVÃO
ESTÁ A SER RECUPERADA

A Igreja de São Cristóvão, na freguesia de Rio
Mau, está por esta altura
a receber obras de recuperação e beneficiação. A
empreitada contempla a
substituição da cobertura
do edifício, assim como

a revisão dos elementos
estruturais, revelou a autarquia. A intervenção visa
resolver problemas de infiltrações de águas pluviais
que estavam a provocar
danos no interior. A Igreja de São Cristóvão de Rio

Mau é um edifício de estilo
românico, construído no
século XII e classificado
como Monumento Nacional desde 1910, sendo um
dos elementos mais representativos da arte românica
em Portugal.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS UNEM ACIVC, MUNICÍPIO E EPVC
O projeto “MonstroLixo - Por um mundo sustentável” é uma exposição
criada e pensada pelo professor Amauri Alves, com
o auxílio dos alunos da Escola Profissional de Vila do
Conde.
O docente explicou que
o processo de criação deste
projeto surgiu de um pedido da Associação Comer-

cial e Industrial.
Integrado no programa
de festas do São João de
Vila do Conde, o Centro de
Memória de Vila do Conde
é palco, até próximo dia
19 , da apresentação destes
“monstros” de grandes proporções, construídos com
resíduos selecionados pelos
estudantes da EPVC.
Com esta exposição dos

“monstros”,
pretende-se
despertar o lado consciente
da população, para efetuarem uma reflexão acerca da
temática do lixo e dos resíduos.
A par desta exposição,
estão ainda a ser realizadas
outras atividades, como a
criação de brinquedos com
resíduos, workshops, palestras e conferências.
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VILA DO CONDE

FESTAS DE SÃO JOÃO JÁ MEXEM
E TAPETES DE FLORES ESTÃO AÍ
Em Vila do Conde quase
todas as atenções da população centram-se, por esta
altura, no regresso em pleno das Festas de São João.
As celebrações e atividade
scomeçaram no dia 3 e
prolongam-se até ao próximo dia 24. No entanto,
a anteceder os grandes festejos do santo popular está
a iminente chegada do Dia
de Corpo de Deus.
RUAS COLORIDAS
PARA A PROCISSÃO
DO CORPO DE DEUS
Numa azáfama que durou quase um mês, centenas de vilacondenses
prepararam com afinco os
tapetes de flores que poderão ser apreciados esta
quinta-feira nas ruas do
centro histórico. Nos últimos dias, o autarca Vítor
Costa e o Padre Paulo César Dias andaram a visitar
os vários pontos de desfolhagem espalhados pela
cidade onde se ultimam os
preparativos.
Edil e prior quiseram
deixar uma palavra de
agradecimento pelo empenho e contributo de todos.
Para que a tradição volte a
florir, um trabalho minucioso, folha a folha, pétala
a pétala, foi finalizado nas
últimas horas para colorir
todos os arruamentos do
percurso da Procissão do
Corpo de Deus.
Mais logo se verá essa
conjugação de verdes, bucho, funcho, pampilos,
rosas e hortênsias que vai
materializar uma das mais

na Praça Vasco da Gama
dando continuidade a esta
herança cultural.
PROMOÇÃO
NA GALIZA
A Câmara andou a promover as Festas de São João
no exterior.
Depois de uma passagem
pelo Aeroporto Francisco
Sá Carneiro, onde foram
abordados muitos turistas
que chegavam a Portugal,
emblemáticas tradições de
Vila do Conde.
MULTIDÕES
NOS CONCERTOS
Nomes conhecidos da
música portuguesa, como
Carminho, José Cid, António Zambujo e David Carreira (Caxinas) já atuaram
e encantaram a multidão
nos palcos preparados pela
autarquia. HMB (dia 18),
Banda Sinfónica Portuguesa
(dia 19) e Toy (noitada) são
os próximos protagonistas
dos concertos na zona ribeirinha, que levam a que
o trânsito seja interrompido
no troço entre a Rua Cais da
Doca e a Praça da Republica, no período compreendido entre as 20h30 e as 24h.
Também a Avenida do Ave
está encerrada ao trânsito
até dia 27 devido aos divertimentos para as festas populares .
NOITADA E FERIADO
O ponto alto chegará na

Grande Noite de São João,
com as marchas luminosas
dos Ranchos do Monte e da
Praça a desfilarem nas ruas,
seguindo-se as atuações de
ambos os ranchos e culminando com uma grande sessão de fogo de artifício. O
dia 24 de junho, Dia de São
João e feriado municipal,
será marcado pela Eucaristia Solene (15h30), seguida
da Procissão em honra do
Padroeiro e à noite pela tradicional ida à praia e sessão
de fogo preso.
PARTICIPAÇÃO DAS
FREGUESIAS
Desde o passado sábado
que a Praça da República
ganhou um brilho especial com os Mastros de São
João. A exposição que lá
pode ser apreciada resulta
da participação e envolvência ativa das freguesias.
No mesmo dia decorreu o
sempre muito aguardado
Desfile Etnográfico. Trajadas a rigor, as Mordomas
das freguesias desfilaram

jovens elementos dos Ranchos das Rendilheiras do
Monte e da Praça e a equipa do Serviço de Turismo
rumaram até Santiago de
Compostela.
Aproveitando a presença
de muitos galegos e centenas de peregrinos na cidade espanhola, a comitiva
vilacondense deu conhecer as festas do concelho e
a tradição dos Tapetes de
Flores na Festa do Corpo
de Deus de Vila do Conde.
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VILA DO CONDE

CAXINEIROS FELICITADOS NA CÂMARA

A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Caxinas e Poça da
Barca foi recebida ao final
da tarde do passado dia 9
nos Paços do Concelho de
Vila do Conde pelo Presidente da Câmara. Vítor
Costa fez questão de reconhecer os feitos alcançados pelo clube caxineiro,
tendo felicitado os protagonistas responsáveis
pelas recentes conquistas.
Todos foram homenageados com uma lembrança e
medalhas comemorativas
dos títulos alcançados.
Os seniores sagraram-se
campeões nacionais da
segunda divisão depois da
subida ao primeiro escalão. Um feito semelhante foi obtido nos sub-19

dado que a equipa júnior
venceu o Benfica nas duas
partidas da final.
Vítor Costa lembrou que
“momentos de glória não
surgem por acaso”, referindo-se à dedicação, esforço
e garra dos jogadores, treinadores e dirigentes de um
clube que tem dado provas
de um trabalho de grande
qualidade, nomeadamente
na formação dos mais jovens.
Na sessão intervieram
Sílvia Alves Moreira, presidente do Caxinas, José Manuel Neves, Presidente da
Associação de Futebol do
Porto, Nuno Silva, treinador da equipa sénior, Raúl
Moreira, treinador da equipa júnior e os capitães Filipe
Esperança e Raúl Moreira.

NOVA SEDE DIGNIFICA A HISTÓRIA DO FLUVIAL
O Fluvial Vilacondense inaugurou a nova Sede
Social / Administrativa no
passado dia 3. A cerimónia promovida pelo clube
presidido por Rui Paquete
contou com a presença do
edil Vítor Costa, tendo sido
reconhecido o relevante
apoio da Câmara e também
da Junta, assim como de
outros parceiros que ajudar
à concretização da obra.
Depois da bênção das novas instalações pelo Prior
Paulo César, foram muitos
os fluvialistas que aprovei-

taram para conhecer o novo
espaço que foi preparado
nos últimos meses com
o objetivo de dignificar o
nome e a história do clube,
sendo de destacar as centenas de medalhas e taças
expostas.
O local evidencia ainda
vários campeões que atingiram grandes feitos pelo
CFV (como os olímpicos
José Garcia, Adriano Niz e
Catarina Monteiro), além
de albergar uma zona onde
os sócios, atletas, familiares
e amigos possam conviver.

ATIRADOR MEDALHADO NA TAÇA DO MUNDO
João Paulo Azevedo ganhou a medalha de prata
para Portugal na Taça do
Mundo de Tiro, em fosso
Olímpico, que decorreu
em Baku, no Azerbaijão.
O pódio foi obtido em
equipas mistas, tendo a

dupla de Portugal sido formada pelo atirador da freguesia da Junqueira e pela
penafidelense Maria Inês
Barros. A Federação Portuguesa de Tiro com Armas
de Caça deu os parabéns aos
atletas, tal como a autarquia

vilacondense o fez em relação ao conterrâneo. João
Paulo Azevedo foi um dos
quatro atletas vilacondenses que participaram nos
Jogos Olímpicos realizados
em Tóquio no ano passado.
Pub
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FUTEBOL

MUDANÇAS COMEÇAM NO “TELHADO”
Depois de ver balizada a continuidade como
presidente, Edgar Pinho
já anunciou algumas das
alterações na estrutura
profissional do futebol alvinegro.
NOVO DIRETOR
E TREINADOR
A apresentação do novo
diretor geral e homem
forte do futebol, André
Geraldes, suscitou algum
burburinho e uma reação
pública de algum descontentamento. Porém, este
foi apenas o início para
o que, pouco a pouco, foi
sendo anunciado. Uma
dupla da confiança de Geraldes também chegou,
com Filipe Leão a assumir
a função de team manager
e Martim Prates a liderar
a área do scouting. Posteriormente, foi apresentada, novamente através das
redes sociais do clube, a
equipa técnica para a época 2022/2023. O escolhido
para liderar foi Tiago Margarido, treinador que esteve nas últimas 3 temporadas ao serviço do Canelas
2010 e tem experiência da
Liga 3, chegando acompanhado de Daniel Barbosa,
Daniel Santos, João Costa
e Madeira Mendes. Foi assim confirmada a saída do
técnico Pedro Miguel, que
quase conseguiu o milagre
da permanência.

estrutura do futebol alvinegro para Vitoriano Ramos,
um dos históricos e bandeira dos bons velhos tempos
varzinistas. Com a presença
na Liga 3, perde-se seguramente cerca de 1 milhão
de euros de receita, mas o
investimento na estrutura
profissional parece ter aumentado. Nesta altura, ainda há quem acredite numa
reviravolta na secretaria e
que o Varzim possa colher
frutos de uma possível repescagem fruto dos incumprimentos de algum clube
do segundo escalão. Independentemente de qualquer
cenário, o Varzim terá que
encarar com pragmatismo um presente que todos

querem que seja melhor
no futuro próximo. Unir os
varzinistas será muito da
responsabilidade dos êxitos
da equipa profissional num
dito campeonato amador.
MAIS NOVIDADES
Estruturalmente, há a
novidade da retirada da
cobertura da bancada norte, que está a decorrer neste momento e permitirá o
regresso dos adeptos após

uma temporada em que esteve interdita por motivos
de segurança. Também foi
anunciada a renumeração
dos sócios, curiosamente sem que ainda estejam
entregues os emblemas de
ouro e prata dos últimos
anos, embora Edgar Pinho
tenha recentemente confirmado que estão prontos
e disponíveis para serem
entregues numa cerimónia
ainda não anunciada.
Em relação a tudo o que
se passou nos últimos dias,
dividem-se as opiniões dos
sócios e simpatizantes, com
uns a questionarem as escolhas e outros a darem o benefício da dúvida e a acreditarem que o futuro poderá
ser mais risonho do que o

vivido na última época.
ZÉ CARLOS JOGOU
PELA SELEÇÃO SUB-21
Zé Carlos registou no
passado sábado a terceira
internacionalização
por
Portugal no escalão sub21. O médio varzinista foi
suplente utilizado na vitória portuguesa sobre a
Grécia, em Barcelos, por
2x1, que encerrou a fase de
qualificação. O jovem de
20 anos tinha sido titular
no triunfo frente ao Liechtenstein e também saiu
do banco na vitória frente
à Bielorússia. A equipa das
quinas conquistou o grupo
de apuramento e vai marcar presença na fase final
do Europeu.

ALGUMAS DÚVIDAS
Relativamente ao futuro
de Joaquim Jorge, antigo
diretor geral, este poderá
passar pela Coordenação
da Formação se o próprio
aceitar um eventual convite que há quem encare
como uma despromoção
de funções. Numa equipa
técnica com cinco elementos, também se questiona
o que estará reservado na
Pub
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
MODALIDADES
Acompanhe-nos nas redes sociais

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO
LIGA DAS NAÇÕES
Começou mais uma fase
de grupos da Liga das Nações e Portugal, sendo Portugal, lá sacou um empate
contra os nossos vizinhos
espanhóis.
Jogo muito pobre, algo
que já estamos habituados a
ver, mas ainda assim, um resultado que não deixava de
ser positivo, aliando o facto
de termos feito um jogo de
nível qualitativo baixo ao
facto de empatarmos em
casa de um adversário directo.
Seguiu-se a segunda jornada e finalmente um bom
jogo e uma grande vitória
por 4-0 frente a uma Suíça
que não mostrou grande
crença nesta competição.
Para tornar as coisas ainda mais risonhas, ao mesmo
tempo, a Espanha empatava
a duas bolas com a República Checa e demos um salto
para a liderança do grupo.
Uma gestão dos jogadores como raramente vimos
Fernando Santos fazer e somamos mais três pontos ao
vencer a República Checa
por 2-0 na terceira jornada.
Quando, mesmo à tuga, já
se pensava que afinal íamos
conseguir seguir em frente,
afinal bastava “só” não perder com a Espanha para garantirmos o primeiro lugar.
O problema maior foi en-

trar em campo praticamente a perder com um golo de
Seferovic aos 57 segundos de
jogo.
Jogava-se a quarta jornada, liderávamos o grupo, e
perdemos frente a uma Suíça contra a qual tínhamos
vencido
tranquilamente
por 4 bolas há uma semana
atrás.
Neste momento, faltam
jogar duas jornadas e estamos de novo no segundo
posto.
Em Setembro, temos a decisão final, vamos à República Checa e depois recebemos
os espanhóis, naquele que
seria sempre o jogo decisivo
nas nossas aspirações, assim
o diz Fernando Santos.
Os portugueses ca estarão para ver, e se for preciso,
recorremos às calculadoras
como de costume.
Uma nota para Pepe e
Cancelo, sem dúvida os jogadores mais neste conjunto
de jogos.

SABIAS QUE ...

QUIM NUNES

... o Mundial do Qatar
será o último em que vão
participar 32 equipas? Os
próximos mundiais irão
passar a ter 48 seleções!

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

VARZIM VÊ LUZ AO FUNDO DO TÚNEL
O Varzim terminou a II
Liga na 17.ª posição e tal
como a Académica, acabou por ser despromovido
à Liga 3. O Leixões terminou a época no oitavo lugar,
mas ao que tudo indica o
clube voltou a falhar o controlo salarial da Liga.
Em comunicado, o Varzim diz-se expectante sobre
o processo que lhes pode
garantir a continuidade na
Segunda Liga, via secretaria, depois de terem descido em campo. O que quer

o clube dos alvinegros dizer
com isto? “De acordo com
o regulamento da Liga, “se
um ou mais clubes da Liga
Portugal 2 não reunirem
os requisitos legais e regulamentares estabelecidos,
ficam impedidos de partici-

par nessa competição (…)
sendo as vagas preenchidas pelo clube ou clubes da
Liga Portugal 2 derrotado
no play-oﬀ e melhor classificados nos lugares de
descida, por esta ordem de
preferência”
Neste sentido, a 20 de
junho será conhecida a
decisão final do órgão de
licenciamento... até lá poderão ou não os alvinegros
sonhar com a II liga novamente?
Aguardemos a decisão!

LUÍS FREIRE AO LEME DA EMBARCAÇÃO!
Ao que tudo indica Luís
Freire vai continuar como
timoneiro do Rio Ave Futebol Clube. Depois de
uma época de sonho, com
a subida de divisão e o título de campeão debaixo
do braço, o treinador de 36
anos vai abraçar agora um
novo desafio, o de equilibrar os Vilacondenses no
principal escalão do futebol português. Com uma
carreira feita a pulso, Luís
Freire já conta com sete subidas na carreira, nos mais
variados escalões, desde a
distrital até à segunda liga.
Porém o próprio diz que
prefere não subir mais nenhuma vez na vida, porque

assim é sinal que se estabeleceu na primeira divisão. O
Rio Ave Futebol Clube estará a ultimar os pormenores
da renovação com o Mister,

que contará no seu plantel com jogadores fulcrais
nesta última caminhada.
Jhonatan, Guga, Aziz e
Vítor Gomes estão quase
certos na próxima temporada. Será uma época de
afirmação, de equilíbrio e
de coesão para o emblema
verde e branco. O objetivo
de assegurar o mais rapidamente possível a manutenção é claro e o querer de
apagar da memória a hecatombe de há duas épocas
é gigante. Será Luís Freire
o homem certo para a tarefa? Isso só saberemos no
final. O que é certo é que é
o homem que mais merece
este lugar!

Defesa central brasileiro, Quim Nunes fez carreira deste lado do Atlântico e encontrou na
Póvoa de Varzim um espaço de afirmação onde se viria a estabelecer e a criar raízes contribuindo para a passagem intergeracional da mística varzinista.
Chegou ao Varzim em 1986 oriundo do Marítimo e foi desde logo um elemento importante na manobra defensiva do conjunto de Henrique Calisto que terminou a época num
espectacular 7.° lugar.
Lobo do Mar durante três temporadas, até 1989, Quim “Brasileiro” jamais despiu essa
pele. A vibração, o fervor e a garra das gentes da Póvoa temperaram o seu jogar.
Décadas volvidas, hoje é o seu filho Ricardo que dá continuidade a uma história bonita
em que os laços familiares se mesclam com os laços afetivos a um clube e a uma cidade que,
contra ventos e marés, segue unindo e agregando, acolhendo quem venha por bem e dê de
si na defesa das suas cores.

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 | 16 JUNHO 2022 | 21

FUTEBOL

ESTELA VENCE RATES E ERGUE TAÇA DA LIGA
A equipa sénior da Associação Juvenil da Estela
conquistou a segunda edição da Taça da Liga.
A formação treinada
por Vítor Hugo derrotou
a AASP Rates por 2x0 na
grande final realizada na
tarde do passado domingo no campo de jogos de
Laundos.
Rafa e Ricardinho marcaram os golos do triunfo.
Os estelenses sucedem ao
Aguçadoura FC na lista de
vencedores da competição
organizada pela Associação de Futebol Popular da
Póvoa de Varzim. R

ecorde-se que para chegarem à final os agora cam-

peões tinham vencido os
aguçadourenses na meia-fi-

nal por 5x2, enquanto os
ratenses tinham derrotado

o Amorim por 4x2 na outra meia-final.

RATES (2), REGUFE,
NAVAIS E ARGIVAI
ERGUEM A TAÇA
Quatro diferentes clubes
conquistaram a Taça da Póvoa de Varzim em futebol.
As finais decorreram no
primeiro fim de semana de
junhono Complexo Desportivo Municipal.
Destaque para as dobradinhas obtidas pelos escolinhas do GR Regufe (venceram 3x2 o Navais), pelas
mulheres do CDC Navais

(bateram o Leões da Lapa
por 3x1) e pelos infantis da
AASP Rates (derrotaram o
Leões da Lapa por 2x0), que
juntaram a taça ao campeonato do respetivo escalão.
O troféu também foi erguido pelos juvenis da UDC
Argivai (golearam o Laundos por 5x2) e pelos seniores da AASP Rates (ganharam ao Estela por 3x2).

GD ÁRVORE CONQUISTA TAÇA DE VILA DO CONDE
AO Grupo Desportivo
de Árvore conquistou a
Taça de Vila do Conde. A
formação arvorense derrotou o Bagunte na final
realizada no Estádio do
Rio Ave na tarde do passado domingo.
O único golo do jogo
chegou mesmo no final do
prolongamento, aos 119
minutos, tendo garantido
a dobradinha para a equipa que já tinha alcançado
o título no campeonato de
futebol popular de Vila do
Conde.
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POVEIROS GANHAM EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Com o campeonato já
terminado, a equipa B do
Póvoa Andebol realizou
dois jogos amistosos com
a seleção da Grã-Bretanha, liderada pelo português Ricardo Vasconcelos.
Num país sem tradição na
modalidade, o jovem técnico natural de Penedono
(Viseu) tem feito um trabalho notável em terras de
“sua majestade”, na captação de praticantes e num
campeonato cada vez com
mais qualidade. Em mais
um estágio em Portugal,
com quartel general assente em Gaia, surgiu a oportunidade para um duplo
confronto com a equipa
poveira, liderada por Gabriel Pinto Ferreira. Em
Beiriz, os poveiros foram
derrotados por 30x28, e no
Pavilhão da Landeira, em
Gaia, tudo terminou com

uma igualdade a 25 golos.
No final, o técnico viseense agradeceu a colaboração
da equipa poveira, que na
sua opinião “demonstrou a
sua qualidade e o potencial
para ser ainda mais forte no
futuro. O Gabriel está a fazer um excelente trabalho, e
este tipo de jogos, também
é importante para nós.” Já
para o técnico poveiro “esta
foi uma forma de encerrarmos a nossa época, com

este batismo internacional
para os nossos jovens. Num
balanço da temporada, só
posso estar satisfeito pelos
resultados conseguidos, e
prometemos ser ainda mais
competitivos para o próximo campeonato, contando
obviamente com a maioria
destes atletas.”
SETE DIZEM ADEUS
Foi através das redes so-

ciais que os responsáveis
do Póvoa Andebol Clube
anunciaram a saída de 7
atletas do plantel sénior.
Humberto Gomes, Álvaro Rodrigues, Pedro Cruz,
Lourenço Santos, Rares Fodorean, Mário Silva e Rui
Ferreira já não defenderão
o emblema poveiro na próxima época. Se uns saem,
outros já estarão contratados, com alguns brasileiros
e um congolês na lista dos

reforços que em breve será
revelada. Para já, os meses
de Junho e Julho serão de
férias, com o regresso a
acontecer em meados do
mês de Agosto.

CDP APRESENTA NOVOS COORDENADORES E TREINADORES
O Clube Desportivo da
Póvoa apresentou os rostos
da liderança de um projeto
desportivo que se pretende
ambicioso e numa aposta
clara na Formação. As três
modalidades de pavilhão
irão contar com caras novas, embora todas elas já
conhecidas dos adeptos.
BASQUETEBOL
Com a saída de Hugo Matos, foi sem surpresa que o
professor José Ricardo foi
o escolhido para liderar
a secção de basquetebol:
“Regresso a um cargo que
deixei há 20 anos e assumo-o com a determinação
e vontade de fazer mais.
Há sempre coisas a melhorar e enquanto as pessoas
responsáveis o quiserem,
continuarei neste que é o
meu clube de sempre.” Para
assumir a liderança técnica
da equipa sénior feminina,
regressa ao CDP o professor Pedro Dias. Com uma
“folha de serviço” invejável,
preteriu continuar na principal Liga para retroceder 2
escalões. Porém, para Pedro
Dias “regressar não é encarado como um retrocesso,
bem pelo contrário. Vamos

trabalhar em conjunto e
conquistar os adeptos para
nos ajudarem nesta caminhada que pretendemos de
sucesso.”
VOLEIBOL
Na secção de voleibol, o
professor José Luís Gonçalves também regressa à
coordenação e apostou num
novo técnico para assumir o
comando da equipa sénior.
“fique algo surpreso pelo
convite mas que aceitei com
a convicção de que teremos
as condições ideais para
promover um trabalho positivo na evolução do voleibol poveiro.” Já o treinador
Tó Ferreira admitiu não ter

o conhecimento preciso da
3ª divisão:”Aceitei o convite do Zé Luís e agora vou
conhecer os cantos à casa
e iniciar um trabalho que
possa levar a equipa em 2
anos à 2ª divisão.”
HÓQUEI EM PATINS
Ruben Fangueiro vai continuar a liderar a secção de
patinagem, mantendo-se
fiel a um casamento que já
vai em mais de três décadas. O hóquei está na sua
vida desde os 6 anos e desde
então, ora a jogar, ora a treinar, o mais velho dos Fangueiros acredita que “a 1ª
divisão não é uma miragem
e continuaremos a dar os

passos certos e conscientes
para lá chegar”.
Para o presidente Sérgio
Duarte, “o clube tem que
se adaptar a algumas decisões pessoais. Com muito
orgulho, agradecemos aos
que partem toda a sua dedicação e entrega ao clube.
Damos as boas vindas a ou-

tros que terão ideias novas
para que o clube continue a
ser uma referência nacional
nas várias modalidades. Somos um clube de poveiros
e encaramos a missão de
formar, não só atletas, mas
sobretudo cidadãos que
se destacam pelos méritos
profissionais.”
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MAIS UM TÍTULO PARA O BASKET POVEIRO
A equipa sub-18 de basquetebol do Desportivo da
Póvoa sagrou-se vice-campeã distrital na final-4 realizada no pavilhão da Nortecoope. A equipa liderada
por Ivo Luciano venceu o
Salesianos por 76x71 e o
Maia por 68x48, perdendo na final com o FCPorto
por 61x56. Contra o atual
campeão nacional, os poveiros realizaram o jogo
mais bem conseguido da
temporada, estando muito perto de surpreender os
portistas. Se coletivamente
a equipa não foi além do
título de vice- campeã, em
termos individuais a performance de Guilherme
Bergman fez dele o MVP
do Torneio. Também o
base Nuno Barbosa foi
eleito, juntamente com o
seu companheiro para o 5
ideal.

jovens
basquetebolistas
do Desportivo da Póvoa.
De uma assentada o clube
destacou que três atletas
foram convocados para os
trabalhos das seleções nacionais.
Gustavo Coelho vai estar
no estágio de observação
dos sub-16 e os mais experiente Eduardo Santos
e Jorge Rodrigues figuram
no lote de escolhidos para
os sub-20.

participantes. Este também
poderá ser o dia da despedida do atual coordenador
da secção de basquetebol
que está de saída para novo
projeto. Sobre este mandato
de 4 anos, à margem de uma
atividade ao ar livre no Parque da Cidade, Hugo Matos

diz “foram atingidos praticamente todos os objetivos
traçados, tanto nas conquistas de troféus como no
número de captações para a
família do basquetebol. Este
não foi um trabalho de uma
só pessoa e estarei eternamente agradecido a todos

TORNEIO DE
S. PEDRO DE VOLTA

os treinadores e colaboradores (nomeadamente aos
pais) pelo sucesso alcançado.”
TRIO NAS
SELEÇÕES JOVENS
Além do sucesso coletivo,
também individualmente
esta tem sido uma temporada de êxito para alguns

No próximo sábado, o

Torneio S.Pedro de mini
basket regressa ao Pavilhão Fernando Linhares
de Castro. Um evento que
reúne na Póvoa algumas
centenas de jovens basquetebolistas e respetivos familiares, num dia normalmente memorável para os

PORTUGAL
CHAMA DIOGO
Um poveiro foi chamado
à seleção nacional de basquetebol. Diogo Brito faz
parte da lista de 14 convocados para os últimos jogos do grupo E de qualificação para o Campeonato
do Mundo 2023.
O jogador que esta época alinhou nos espanhóis
do Club Baloncesto Morón
vai integrar os trabalhos
que começam no próximo
dia 20 em Viana do Castelo. Esta cidade irá receber
um Torneio Internacional
de preparação que engloba
jogos particulares com Eslováquia (dia 23) e Ucrânia
(dia 25). Depois chegam os
jogos a sério na Hungria
(dia 1 julho) e com Montenegro (dia 4).

JOVENS MOSTRAM QUE VOLEIBOL ESTÁ NO BOM CAMINHO
A equipa masculina de
infantis de voleibol do
Clube Desportivo da Póvoa foi uma das oito presentes em Esmoriz para
lutar pelo título de campeão nacional. A formação poveira, liderada pelo
professor Marco Novo,
estreou-se da melhor forma, conseguindo uma
preciosa vitória sobre a
equipa da casa. Um jogo
decidido na negra (3x2) e
vivido intensamente por
uma bancada repleta de
adeptos de ambos os clubes. Já no jogos seguintes,
a sorte não esteve do lado
dos poveiros, que perderam nas meias finais com
o Gondomar também na
negra e na atribuição do
3º e 4º lugares com a Aca-

démica de Espinho por 3x1.
Uma participação honrosa e
que orgulha a secção de voleibol do clube, que tem vindo a recuperar atletas para

as equipas de competição.
Estes rapazes são os timoneiros deste resgate, mas no
mini-vólei já há muitos a seguir este exemplo. Grandes

parceiros da secção, são os
pais que ao longo de toda a
época estiveram do lado de
fora a apoiar e a colmatar
algumas lacunas que os res-

ponsáveis do clube (ainda)
não podem proporcionar,
como por exemplo o transporte dos meninos aos jogos fora de casa.
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CNP COM ATLETAS NAS SELEÇÕES DE PÓLO AQUÁTICO
O Clube Naval Povoense tem três atletas convocados para as seleções
nacionais de pólo aquático. Diogo João Fonte
foi um dos escolhidos
para representar a equipa
principal de Portugal no
Torneio das Nações que
vai realizar-se de 24 a 26
de junho em Brno, na República Checa. O poveiro
é o mais jovem da lista
uma vez que nasceu apenas em 2002, merecendo
também realce a natural
chamada de Rui Ramos,
poveiro que foi novamente campeão nacional
pelo Vitória SC e melhor

marcador do campeonato. À seleção sub-18 foram
chamados João Guerreiro
Moreira e António Carvalho Dias, neste caso para
representar Portugal nos
Jogos do Mediterrâneo que
irão decorrer entre os dias
25 de junho e 5 de julho, em
Orão, Argélia.
BOA RÉPLICA NA
TAÇA DE PORTUGAL
O Clube Naval Povoense
ficou-se pelas meias-finais
da Taça de Portugal de pólo
aquático. Os poveiros perderam no duelo frente ao
campeão nacional, Vitória

SC, por 18x8, em partida
realizada no passado sábado. Os números desnivelados não mostram o
equilíbrio que existiu até ao
intervalo, altura em que a
desvantagem era de apenas
dois golos. A final-4 decorreu em Recarei e teve o Fluvial como grande vencedor.
NADADORES
SOMAM PÓDIOS
O Naval Povoense esteve
envolvido em duas frentes
com a secção de natação.
No torneio de Estarreja,
o clube alcançou o quinto
lugar coletivo na sequência

da prestação de 9 nadadores
absolutos.
Destaque para os 4 pódios obtidos: Sérgio Araújo
foi segundo nos 100 bruços;
Tiago Carvalho também finalizou na segunda posição
nos 100 mariposa; Pedro
Morim obteve o terceiro
posto nos 50 livres e a estafeta masculina dos 4x100
livres conseguiu o terceiro
lugar.
Já a equipa de cadetes foi
até Vila Meã competir no
Torregri 3 e Gonçalo Passos
foi quem esteve mais perto
de trazer uma medalha ao
ser quarto classificado nos
100 metros estilos.

ATLETA BRILHA
EM SANXENXO
Paulo Gomes foi o vencedor do Campeonato Galego de IOM / Regata Hotel Carlos I Silgar. O atleta
do CNP foi até Sanxenxo
com um barco Xarda e foi
o primeiro classificado da
prova que teve 20 regatas
em dois dias.

FUTEBOL DE PRAIA DE
ESTATUTO EUROPEU

A equipa de futebol de
praia do Varzim terminou
a participação no Euro
Winners Challenge 2022
com um segundo lugar no
grupo I da segunda fase.
Os varzinistas não conseguiram atingir a final
após sofrerem a única
derrota na prova diante
dos gregos do Napoli Patron por uma bola a zero.
Depois de uma primei-

ra fase só com vitórias (5x0
ao Toulon, 6x2 ao Genappe
e 10x2 ao Porto Mendo),
os alvinegros conseguiram
uma vitória (8x3 ao Sesimbra) e empataram (2x2 com
o GRAP) outro jogo da fase
final, tendo saído derrotados da partida decisiva que
teria dado acesso ao encontro final da competição que
decorreu na Nazaré na passada semana.
Pub
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MARIANA BRILHOU NUMA COMITIVA DE SUCESSO
O CKA – Póvoa de Varzim arrecadou três pódios
no Campeonato Nacional
de Karate para os escalões
infantil, iniciado e juvenil. A competição da Federação Nacional de Karate
decorreu em Mafra no primeiro fim de semana deste
mês e marcou o encerramento da época para cerca
de 600 atletas.
A formação poveira
esteve presente com 13
karatecas e o grande destaque tem de ser dado a
Mariana Rosa, jovem que
se sagrou campeã nacional
no escalão iniciado -54 kg.
Perto do título ficou Lucas
Oliveira, que se tornou vice-campeão nacional em

iniciados -30 kg. A derradeira medalha foi para
João Vinhal, que alcançou
o terceiro lugar no escalão
juvenil -40 kg. Refira-se
que quatro jovens também
estiveram perto de subir ao
pódio após terem obtido a
quinta posição: Leonor Salvador juvenil -55 kg, Mafalda Correia iniciado -54 kg,
Martim Almeida iniciado
-54 kg e Pedro Dias iniciado -37 kg.
CKA DUPLA
PARTICIPAÇÃO
INTERNACIONAL
Dois atletas poveiros
continuam a destacar-se
ao mais alto nível. O sénior

João Ribeiro esteve presente na competição da WKF
Karate K1 - Série A que
decorreu no fim de semana

passado no Cairo (Egito).
O jovem Luciano Novo integra a convocatória para o
48º Campeonato da Europa

CLUBES SOMAM MEDALHAS REGIONAIS
Foi na Maia, no Campeonato Regional de Juvenis,
que o atletismo poveiro voltou a brilhar.
Uma das grandes responsáveis por esse sucesso
foi Rafaela Santos, jovem
do Atlético da Póvoa que
somou três medalhas ao
sagrar-se campeã regional nas provas de 300 metros barreiras e de salto em
comprimento, tendo ainda
alcançado o título de vice-campeã no salto em altura.
Estes resultados ajudaram o
clube a ser quinto na classificação coletiva feminina.
O Centro Desportivo e
Cultural de Navais também subiu ao pódio e logo

em quatro ocasiões graças à
prestação de diferentes atletas: Paula Morim foi segunda no salto com vara, Maria
Oliveira foi terceira no lançamento do dardo, Mafalda
Cancelo foi segunda e José
Sousa foi terceiro nos 300

metros barreiras. A equipa
conseguiu ainda um quarto
lugar no setor feminino.
VETERANOS BRILHAM
NO REGIONAL
O Campeonato Regional

de Masters, que decorreu na
pista de Lousada, teve dois
clubes poveiros em grande
evidência.
Tanto o Clube Desportivo da Póvoa como o Centro
Desportivo e Cultutal de
Navais conquistaram dezenas de pódios individuais,
nomeadamente vários títulos, segundos e terceiros
lugares com os cerca de 20
atletas presentes.
O CDP esteve em particular destaque ao conseguir
sagrar-se vice-campeão coletivo no setor feminino, enquanto o Navais ficou mesmo à porta do pódio com
a formação masculina no
quarto lugar.

de Cadetes e Juniores que
vai realizar-se em Praga
(República Checa) entre
17 e 19 de junho.

JOVENS
DO PÓVOA
CYCLING
PEDALAM
PARA O
PÓDIO NA
VIZINHA
GALIZA

A equipa do Póvoa
Cycling Academy trouxe três pódios de uma
incursão pelo país vizinho.
Os jovens poveiros
foram até Bembrive, na
Galiza, pedalar no ‘VI
Trofeo de Ciclismo’ e a
melhor prestação sucedeu no escalão juvenil.
Gonçalo Costa conseguiu vencer a corrida
e viu o colega Ivo Ribeiro terminar no terceiro lugar.
O outro troféu foi
obtido por David Ferreira no escalão de cadetes.
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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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BITAITES
RÁDIO

CARLOS SÁ E FILIPE SENRA NA GRANDE ENTREVISTA
O diretor do agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar foi o convidado da
última edição do Grande
Entrevista, programa que
é hbabitualmente emitido
aos sábado às 13h e 19h
e nos domingos ao meio
dia. O final de mais um
ano letivo e os diversos
projetos que as escolas desenvolveram nos últimos
meses foram alguns temas
em destaque.
Anteriormente, tinha
sido o presidente da junta
de Lijó o convidado. Filipe
Senra deu a conhecer uma

localidade que, nos últimos
censos, foi a que mais cresceu no município de Barce-

los. O mote para a conversa
foi a celebração do Dia da
Freguesia, que incluiu um

jogo entre padres e presidentes do concelho.
Ambas as entrevistas es-

tão disponíveis na secção
podcast no site da rádio
na internet.
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RUI RIO, UM HOMEM SEM DIMENSÃO
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Agora que felizmente Rui
Rio está de saída da liderança do PSD, é altura de
fazer um balanço da sua
passagem pela Presidência do Partido. Confesso
que, quando Rio ganhou as
eleições para Presidente do
PSD, tal como muitos outros, me iludi, acreditando
que alguma coisa poderia

mudar no Partido e, consequentemente, no panorama
político Português. Essa ilusão vinha da imagem de Rui
Rio enquanto Secretário-Geral do PSD e enquanto
Presidente da Câmara Municipal do Porto. Mas também, como muitos outros,
rapidamente me desiludi.
Rui Rio poderia ter sido
presidente do PSD muito
antes. Por exemplo, Manuela Ferreira Leite assume
a liderança do PSD porque
Rui Rio não quis na altura
ser presidente. E não quis,
assumindo, e bem, na minha opinião, que não abandonava a Câmara do Porto,
defendendo que os mandatos são para cumprir. Esta
posição, sempre assumida
por Rio, fez com que criasse
boa imagem junto da opinião Pública. Um homem
de palavra e que cumpre
os mandatos. Infelizmente,
ao assumir a Presidência
do PSD, rapidamente Rio

destruiu esse capital ao ter
permitido e incentivado
que Presidentes de Câmara
e vereadores com pelouros
fossem candidatos a Deputados, abandonando, deste
modo, os mandatos para
que tinham sido eleitos. Por
outro lado, o homem que
se apresentava como o paladino da ética, aquele que
pretendia dar um banho
de ética à sociedade, rapidamente se deixou engolir
pelo sistema e, afinal, a sua
ética apenas se aplicava
aos outros e não aos seus
afluentes. Esses tinham estatuto diferenciado. E assim
foi colecionando casos e casinhos, protegendo amigos
e amiguinhos. Um homem
que nunca percebeu que
os seus adversários eram
os outros partidos e não os
militantes do PSD. Um homem que passou os mandatos em guerras internas, em
saneamento de militantes,
de candidatos, como foi o

caso dos candidatos autárquicos e que, vergonhosamente, por muito que isto
custe aos seus afluentes,
perdeu todos os recursos
no Tribunal Constitucional,
para o Conselho de Jurisdição. Um homem que fez
com que muitos dos melhores abandonassem o PSD.
Um homem que se tivesse atacado o governo,
como atacou os militantes
do PSD, teria ganho as eleições com super, maioria
absoluta. Um homem que
nunca soube envolver emocionalmente os militantes
do Partido, quanto mais os
portugueses. Perante toda a
desgraça que foram os seus
mandatos, poderíamos ser
levados a pensar que Rui
Rio teria tentado analisar o
que teria corrido mal na sua
presidência e, por uma vez,
assumir a ética apregoada
para, pelo menos, sair com
dignidade. Mas infelizmente nem isso conseguiu. Rio

e os seus afluentes, pelo menos cumpriram uma coisa.
Sempre disseram que, antes
de ele sair, deixariam tudo
blindado. Infelizmente foi
o que fizeram. A partir do
momento em que assumiu
que não seria candidato, Rio
deveria ter ficado quieto no
seu lugar e, não fazer o que
fez. Nomear e eleger pessoas para os mais variados
lugares, deixando assim, o
novo Presidente do PSD, legitimamente e democraticamente eleito, completamente manietado. Um homem
que até na saída não soube
ter, nem ética nem dignidade. Um homem sem dimensão. Eu acho que Rui Rio
sempre se achou a última
bolacha do pacote. O problema é que os seus afluentes nunca lhe disseram que
a última bolacha está sempre partida. Neste caso estava mesmo esfarelada. Rui
Rio é puro farelo político,
ou um hipócrita da ética.

RENDEIRO, VIEIRA; HERÓIS E VILÕES
DANIEL SÁ FERREIRA

É muito fácil escrever
agora sobre João Rendeiro. Perseguido pela justiça
tentou fugir dela. Acabou
por ser encontrado por uma
forma de justiça poética
particularmente retorcida.
Morreu sozinho, aparente-

mente por sua própria mão,
num local terrível em que
acabou por sua inteira responsabilidade. No seu funeral, corajosamente público,
acabou abandonado por
quase todos, tendo os poucos notáveis que acabaram
por comparecer ressalvado
que o faziam “em solidariedade humana com a viúva”.
Escrever sobre Luís Filipe
Vieira já não é tão fácil, porque o seu percurso está entrelaçado com uma instituição que diz mais a uma fatia
importante de portugueses
do que aquilo que o BPN
dizia. O paralelismo que se
pode fazer com o primeiro
caso, diz respeito à forma
como em Portugal rapidamente se passa de uma
situação de poder em que
ninguém questiona condutas e indícios evidentes
de que algo não bate muito
certo na forma como deter-

minado individuo adquiriu
a posição de poder e relevo
que ostenta na sociedade,
para outra em que a mesma
pessoa, assim que começa
a cair em desgraça e perde
os escudos sociais que o
protegiam, rapidamente se
vê numa rampa deslizante
que na melhor das hipóteses acaba na programação
nocturna da CMTV, ou
num qualquer reality show
de serviço. Na pior, pode
acabar no sistema prisional
de terceiro mundo de um
país africano, como passagem intermédia para aquele
destino final que todos partilhamos.
Com Rendeiro e com
Vieira foi assim. Na biografia de Francisco Pinto
Balsemão está relatado um
episódio delicioso: tendo anuído ao convite para
apresentar o livro “Testemunho de um Banqueiro

– a história de quem venceu
nos mercados” com alguma antecipação, calhou ter
de o apresentar no dia em
que se tornaram mais insistentes os rumores da queda
eminente do BPP. Por ter
achado deselegante “desaceitar” o convite em cima
do acontecimento, acabou
por o apresentar para uma
sala bastante mais vazia do
que estaria em outras circunstâncias. Com Vieira, há
o episódio da Comissão de
Honra da sua última recandidatura, já depois de o seu
nome estar envolvido numa
colecção interessante de
processos judiciais, que incluía o Primeiro-Ministro, o
então Presidente da Câmara
de Lisboa, o Presidente da
Associação Empresarial de
Portugal, ou Cristina Ferreira. Claro que todas estas
figuras, assim que o nome
começou a cair em des-

graça, pareceram esquecer
aqueles que no dia anterior
amparavam, quando não vitoriavam.
Estamos na época alta das
condecorações, tanto no
município como no país. É
nestas alturas que o poder
político distingue aqueles,
ou aquelas entidades, que
nas comunidades merecem
homenagem pelo seu percurso cívico e serviço público prestado. É altura de ser
particularmente cuidadoso,
sob pena de continuar a alimentar o cinismo reinante.
PS. (Como é evidente,
para deixar claro, e para que
não exista interpretação
maldosa do acima escrito,
as escolhas feitas este ano
pelo município da Póvoa
de Varzim para receber homenagem no Dia da Cidade
são acertadas e absolutamente incontroversas).
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A PÓVOA NO SEU MELHOR
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Com licença do meu amigo José de Azevedo (a quem
devo o título desta crónica,
que muito bem assentou
no seu mais recente livro),
convido os meus leitores a
refletirem sobre o bom momento que, enquanto comunidade, vivemos, neste
junho, na Póvoa de Varzim.
Estamos na ressaca de um
fim de semana prolongado: 9 a 12 de junho, 4 dias
de encontro de poveiros no
parque da cidade, convertido em palco da sociedade civil: as associações, de
todo o género e de todo o
concelho, mostrando-se aos
milhares de poveiros (e não
só) que este momento festivo (o primeiro em tempo de
tímido pós-Covid) atraiu.
Foram “Os Dias no Parque”, um evento timidamente lançado por Macedo
Vieira e consolidado por
Aires Pereira, que o converteu numa referência social e cultural da Póvoa de
Varzim, em início de época
balnear, que é também, a
seu modo, um festival musical em trajeto para afirmação nacional. (Disse “a seu
modo” porque, fiel às raízes,
“dá palco” também a artistas
locais, não se notabilizando
apenas pelos grandes nomes
nacionais que aqui traz).
Estamos na semana em
que assinalamos o Dia da
Cidade (16 de junho), que o
município vem celebrando
como “Dia da Cidadania”.
O que vimos nos “Dias no
Parque” (tanto contributo
voluntário de tanta gente,
confirmando a boa forma
em que se encontra, entre
nós, esse tesouro, que julgávamos perdido, que dá
pelo nome, antigo, de “bem

comum”) – o que vimos nos
“Dias no Parque”, insisto,
justifica plenamente a perspetiva “cidadã” que inspira
o modelo comemorativo
do nosso aniversário como
cidade.
Distinguir os melhores de
nós, de entre a imensidão
de contributos, de todo o
género, que, muitas vezes
anonimamente, concorrem
para que sejamos a cidade
(e a sociedade) que somos,
não é tarefa fácil. E a escolha (que muitas vezes, julgo
eu, surpreenderá os próprios eleitos) é, porventura,
passível de alguma reserva,
não porque os contemplados não mereçam o reconhecimento, mas porque
outros, nesta Terra tão rica
de valores humanos, o mereceriam também. Uma
certeza tenho: as distinções
são maduramente ponderadas e objeto do mais amplo consenso político no
interior do órgão executivo
municipal. Dos eleitos deste
ano (os Drs. Álvaro Moreira e Aurelino Costa) nada

a dizer senão que são inteiramente merecedores do
reconhecimento de todos
nós, o primeiro sobretudo
pela forma, amplamente
consensual, como presidiu,
durante 12 anos, à Assembleia Municipal, o segundo
pelo mérito do seu multifacetado talento literário
(poeta, declamador, ator…)
que o converte numa figura
maior da cultura portuguesa e embaixador cultural da
Póvoa de Varzim.
…E, não tarda nada, aí
temos, após dois anos de hibernação, o nosso S. Pedro
– a melhor (porque a mais
genuinamente
popular)
festa que este país faz a um
santo. Criada há 60 anos
por um grupo de poveiros
com o qual colaborou José
de Azevedo (o único sobrevivente do núcleo co-criador), o nosso S. Pedro, cujo
programa
naturalmente
se adaptou à evolução dos
tempos, nunca renunciou à
caraterística matricial que
o identifica e distingue: é a
expressão festiva da alma

poveira, traduzida na hospitalidade com que abrimos
as casas e acolhemos (com
uma sardinha e uma bebida) o desconhecido que
se aproxima (entretanto,
nosso amigo). O S. Pedro é
um “caso de estudo” nacional enquanto expressão da
aculturação que caracteriza a comunidade poveira:
a afabilidade com que, na
grande noite, acolhemos o
desconhecido que passa é
a mesma com que, todos os
dias, nos abrimos a quem,
vindo de distantes terras,
escolheu ser nosso vizinho,
vivendo e trabalhando na
nossa Póvoa e, não tarda
nada, integrando connosco
a Rusga do nosso Bairro e
colocando à janela a bandeira que o identifica nestes
tempos de sadia rivalidade.
Ora digam lá se, com os
“Dias no Parque”, o “Dia da
Cidade” e o “S. Pedro”, isto
não é a Póvoa no seu melhor? E não é só em junho,
não…
P.R.

ESTATUTO EDITORIAL
1. O Notícias Onda Viva é uma publicação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.
2. O Notícias Onda Viva dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do concelho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das populações onde se insere.
3. O Notícias Onda Viva dará voz aos setores desfavorecidos da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.
4. O Notícias Onda Viva tem como objetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e pluralista.
5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deontológicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

PINGOS DE SABEDORIA:
- O rico, a quem tudo sobra, não se mostra
menos impaciente com as perdas que tem, do
que o pobre a quem tudo falta. (Bossuet).
- O tempo é o pior inimigo das pessoas nada
fazem. (Fontenelle)
- A calúnia é como o carvão: quando não
queima suja. ( Camilo Castelo Branco).
- Vingarmo-nos de uma afronta, é
nivelarmo-nos com o adversário; perdoarlhe, é colocarmo-nos acima dele. ( La
Dochefoucauld)
- Três coisas se devem evitar: mostrar espírito
aos tolos, riqueza aos pobres e alegria aos que
choram. ( Lacombre).
- Devemos viver como pensamos, senão cedo
ou tarde acaba-se por pensar como se vive. (
Paul Bourget)
- Todos nascemos loucos. Alguns continuam
a sê-lo toda a vida. (Samuel Beckett – escritor
irlandês)
- Só o tempo pode revelar-nos o homem justo;
ao perverso, podem os conhecê-lo num só dia.
( Ésquilo – poeta grego)
- A maior parte dos homens, falseando a
verdade, pretende ser melhor do que é. (
Ésquilo – poeta grego)
- O valor da sua casa é o preço quer pagar por
ela. (Confúcio – poeta chinês).
- A escada da sabedoria tem os degraus feitos
de números. ( lavatsky)
- A vida é um caminho de sombras e luzes. O
importante é que se saiba vitalizar as sombras e
aproveitar as luzes. ( Henri Bergson)
- Não sobrecarregues teus dias com
preocupações desnecessárias, a fim de que não
percas a oportunidade de viver com alegria. (
André Luiz)
- Democracia com fome, sem educação e
saúde para a maioria, é uma concha vazia . (
Nelson Mandela)
- A justiça defende-se com a razão e não com
as armas. Não se perde nada com a paz e pode
perder-se tudo com a guerra. (Papa João pau
XXIII).
- Dai-me alguém que me ame e ele
surpreenderá aquilo que eu digo. ( Santo
Agostinho)
Professora: Fátima Cristina Pedro
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LAZER
ANEDOTAS
A carta de uma mãe alentejana que emociona qualquer um
Mê querido filho,
Ponho-te estas poucas linhas que é para saberes que tôu viva.
Escrevo devagar porque sei que não gostas de ler depressa. Se receberes
esta carta, é porque chegou. Se ela não chegar, avisa-me que eu mando
outra.
O tê pai leu no jornal que a maioria dos acidentes ocorrem a 1 km de casa.
Por isso, mudámo-nos pra mais longe.
Sobre o casaco que querias, o tê tio disse que seria muito caro mandarto pelo correio por causa dos botões de ferro que pesam muito. Assim,
arranquei os botões e meti-os no bolso. Quando chegar aí prega-os de
novo.
No outro dia, houve uma explosão na botija de gás aqui na cozinha. O
pai e eu fomos atirados pelo ar e caímos fora de casa. Que emoção: foi a
primeira vez, em muitos anos que o tê pai e eu saímos juntos.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Preencha esta cha de inscrição e envie para assinatura@noticiasondaviva.pt, e
receba comodamente em sua casa o Jornal Notícias Onda Viva,

Sobre o nosso cão, o Joli, anteontem foi atropelado e tiveram de lhe cortar
o rabo, por isso toma cuidado quando atravessares a rua.
Na semana passada, o médico veio visitar-me e colocou na minha boca um
tubo de vidro. Disse para ficar com ele por duas horas sem falar.

NOME

MORADA

O tê Pai ofereceu-se para comprar o tubo.
A tua irmã Maria vai ser mãe, mas ainda não sabemos se é menino ou
menina. Portanto, nã sei se vais ser tio ou tia.

CÓDIGO POSTAL

O tê mano Antóino deu-me hoje muito trabalho. Fechou o carro e deixou
as chaves lá dentro. Tive de ir a casa, pegar a suplente para a abrir. Por
sorte, cheguei antes de começar a chuva, pois a capota estava aberta. Se
vires o Sr. Alcino, diz-lhe que mando lembranças. Se nã o vires, nã lhe
digas nada.

NIF

EMAIL

TELEM.

NACIONAL
€25,00/ano - Edição em Papel e Edição Digital (PDF)
INTERNACIONAL
€50,00/ano - Edição em Papel e Edição Digital (PDF)
€15,00/ano - Edição Digital (PDF)

Tua Mãe Mariana
PS: Era para te mandar os 100 euros que me pediste, mas quando me
lembrei já tinha fechado o envelope. DESCULPA a minha lêtra, mas eu
tenho andado muito rouca.
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O TEMPO NA REGIÃO - 16 A 22 DE JUNHO

ÚLTIMAS

AVANÇAM MAIS OBRAS NAS PRAIAS
A manhã da última terça-feira ficou marcada por
três ações com uma ligação
comum à Póvoa de Varzim,
a Vila do Conde e a Esposende. Foi o momento escolhido para a assinatura
dos autos de consignação
de três empreitadas junto
ao mar nos respetivos concelhos. Além dos autarcas
(Aires Pereira, Vítor Costa
e Benjamim Pereira), nas
cerimónias estiveram o Vice-Presidente da Agência
Portuguesa do Ambiente e
a Diretora Regional da Administração da Região Hidrográfica do Norte, assim
como representantes das
empresas responsáveis pelas
obras. As sessões decorreram de sul para norte.
Primeiro em Vila do Conde, junto à praia de Árvore,
no Lugar de Areia, onde começará brevemente uma intervenção de proteção e reabilitação da defesa aderente

dessa marginal. A área a recuperar tem uma extensão
de 160 metros, que sofreu
danos significativos por ação
conjunta da agitação marítima e da maré. Com um prazo de execução de 330 dias e
financiada pelo POSEUR, a
empreitada implica um investimento de cerca de 1,8
milhões de euros.
Depois a comitiva teve a
Póvoa de Varzim como destino, em concreto a vila de
Aguçadoura, onde também
está prevista outra intervenção de proteção da avenida
marginal numa escada que
ruiu. O investimento será
75 mil euros e a obra ficará
pronto num mês.
Finalmente, o périplo foi
até Esposende, nomeadamente até Fão, onde vai suceder uma intervenção de
reperfilamento da praia de
Ofir que terá um custo de
132 mil euros e um prazo de
execução de 30 dias.

16 junho, quinta
Solenidades do Corpo
de Deus na Póvoa de
Varzim, missa às 10h
na Igreja Matriz e
Procissão às 16h
Cerimónia de
Homenagens do
49º Dia da Cidade
da Póvoa de Varzim,
às 18h, no Garrett
Tapetes de Flores,
Procissão do
Corpo de Deus,
às 17h30, nas ruas
de Vila do Conde

17 junho, sexta
Feira de São João
com cravos e
manjericos, às 10h,
em Vila do Conde
Congresso de Direito
Desportivo, até dia 19,
no Axis Vermar
Cantares a São João, a
partir das 21h30, no
Monte do Mosteiro e
no Adro da Matriz
de Vila do Conde

18 junho, sábado
‘Lavorada’, Festival,
das 10h às 18h, no
jardim da Biblioteca
Rocha Peixoto

19 junho, domingo
‘Gagarine’, cinema, às
16h e 21h30, no Teatro
de Vila do Conde
Banda Sinfónica
Portuguesa, concerto,
às 21h30, no Cais
da Alfândega

20 junho, segunda
Masterclass de
Clarinete na Escola
de Música da Póvoa
de Varzim, todo o dia,
no Auditório Municipal
Festival Novos
Talentos, até dia 22,
às 21h30, no
Cais da Alfândega

