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São resultados tirados a 
papel químico. Em Espi-

nho (barras a cores) a tendên-
cia de voto foi exatamente 

igual à nacional. Marcelo Re-
belo de Sousa foi (de longe) o 
candidato mais votado. Na luta 
intensa entre o segundo lugar, 

Ana Gomes também bateu An-
dré Ventura. Contudo, os votos 
no líder do CHEGA são meno-
res, em percentagem, aos al-

cançados a nível nacional. Taxa 
de abstenção no concelho foi 
também mais baixa em relação 
aos números nacionais.

PRESIDENCIAIS 2021 - RESULTADOS OFICIAIS DO CONCELHO DE ESPINHO PELA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ESPINHO NÃO FOI EXCEÇÃO E OPTOU PELO VOTO DE 
CONTINUIDADE A MARCELO REBELO DE SOUSA
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47,85% Votantes

14.267 votantes
29.814 inscritos

Em 2016, o candi-
dato Marcelo Rebelo 
de Sousa conquistou 
8226 votos no conce-
lho de Espinho. Cinco 
anos depois, o presi-
dente e também can-
didato voltou a ser o 
mais votado. Marce-
lo registou mais 466 
votos per fazendo 
no total 8692. Em 
termos de percen-
tagens os valores 
em Espinho foram 
de 62,23% acompa-
nhando a tendência 
nacional (60,70%).

LUTA INTENSA PELO 
SEGUNDO LUGAR

As eleições f icarão para a his-
tória por se terem realizado em 
tempo de pandemia. Ainda as-
sim, parecia não haver grandes 
dúvidas de quem seria o vence-
dor na noite de 24 de janeiro. 
Já em relação às restantes posi-
ções, a história era outra.

E por falar em história,  f ica 
desde logo registado nos livros 
o resultado de André Ventura, lí-
der do CHEGA, partido populista 
e nacionalista.

Embora tenha f icado atrás de 
Ana Gomes, é inegável que os 
496.661 votos alcançados por 
André Ventura vão certamente 
fazer mossa no panorama políti-
co nacional. 

SILVALDE ESTEVE COM TINO E 
ESPINHO FOI MAIS LIBERAL

14.267 espinhenses saíram de 
casa para ir votar. Em 2016 os nú-
meros foram maiores: 16.674. Ain-
da assim, é preciso ter em conta 
que estamos em plena pandemia 
e em Estado de Emergência.

Olhando para os números con-
celhios, Marcelo Rebelo de Sousa, 
Ana Gomes e Tiago Mayan, ultra-
passaram a média nacional. Do 
outro lado, André Ventura, João 
Ferreira, Marisa Matias e Vitorino 
Silva tiveram menos votos em Es-
pinho, em percentagem, dos que 
alcançados a nível nacional.

Olhando pelas freguesias, o top 
2 não se alterou em nenhuma 
delas. Mas a partir das restantes 
posições o caso muda de f igura. 
Em Paramos, Marisa Matias foi a 
terceira mais votada seguida por 
André Ventura, João Ferreira e 

Tiago Mayan.
Em Ant a /G uetim, 

o líder do CHEGA f i-
cou em terceiro e o 
candidato comunista 
quedou-se pelo quar-
to lugar. Tiago Mayan 
f icou em quinto e a 
candidata do Bloco 
em sexto.

Em Silvalde, o top 
5 é igual ao panora-
ma nacional mas há 
uma troca de lugares 
entre Vitorino Silva e 
o representante do 
Iniciativa Liberal.

Na freguesia de Es-
pinho,  o top 3 não 
se altera mas Tiago 
Mayan sobe ao quar-
to lugar à frente de 
Tiago Ferreira, Marisa 
Matias e do candida-
to de Rans. NO
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COVID-19 - RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO

ESPLANADA E PASSADIÇOS FECHADOS AO PÚBLICO 

O ESTABELECIMENTO, EM ANTA, TINHA A PORTA PRINCIPAL FECHADA MAS OS CLIENTES ENTRARAM PELAS TRASEIRA.

PSP IDENTIFICA 12 CLIENTES NUM CAFÉ E SEM MÁSCARA

O proprietário de um café, 
em Anta, e 12 clientes, 

foram notificados, ao final da 
tarde de sexta-feira, pela PSP, 
por estarem no interior do 
estabelecimento, todos sem 
máscara, contrariando as nor-
mas do Estado de Emergência.

A ação da PSP de Espinho ocor-
reu pouco depois das 18h00, 
com os agentes a conf irmarem 
o funcionamento em pleno do 
café, em desobediência às nor-
mas em vigor para o período de 
estado de emergência pandémi-
co, servindo cafés e outro tipo 
de bebidas.

Os 12 clientes foram identif i-
cados, estando a incumprir com 
o impedimento de permanência 
no interior do estabelecimento, 

a proibição de ajuntamento de 
mais de seis pessoas e ainda a 
não utilização de máscara.

O proprietário do café foi alvo 
de um auto de notícia por deso-
bediência que será remetido a 
tribunal e pelo qual virá a res-
ponder pelo respetivo crime de 
desobediência.

Os doze clientes foram alvo 
de autos de notícia por contra-
ordenação pela falta de máscara. 
Serão sujeitos a uma coima míni-
ma de 200 euros.

CAFÉ EM SILVALDE TAMBÉM 
SERVIA BEBIDAS

A PSP de Espinho continuou 
com as ações de vigilância ativa 
no concelho com vários elemen-
tos na rua.
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O proprietário de um café de 
Silvalde foi, no sábado à tarde, 
alvo de um auto por parte da PSP 
por estar a servir cafés a clientes.

Também um condutor foi alvo 

de um auto por estar a circular 
fora do concelho de origem. O 
homem é residente em Ovar 
e encontrava-se em Espinho.  
NO

P ara evitar abusos dos que 
não respeitam as regras 

do atual Estado de Emergên-
cia,  a Câmara Municipal de Es-
pinho optou por encerrar ao 
público toda a marginal e os 
passadiços. 

O elevado número de pessoas 
que no f im-de-semana (16 e 17 
de janeiro) saiu de casa apesar 
do conf inamento geral levou a 
Câmara Municipal de Espinho a 
tomar medidas adicionais de res-
trição à circulação.

O acesso a vários locais está 
agora vedado, incluindo os oito 
quilómetros de frente marítima, 
à semelhança do que aconteceu 
no primeiro conf inamento, em 
março.

“Vamos proceder ao encerra-
mento do espaço marginal em 
frente à praia, dos passadiços e 
de equipamentos como parques 
infantis, recintos desportivos ao 
ar livre, ringues sintéticos”, entre 
outros explicou o presidente da 
Câmara Municipal.

O presidente da Câmara lem-
bra que as autarquias não têm 
meios para f iscalizar se as regras 
estão a ser cumpridas, pelo que 
pede a todos os munícipes que 
respeitem as restrições e não 
acedam aos locais vedados.

Pinto Moreira apela ainda ao 
apoio do Estado para garantir 
o reforço das de elementos das 
forças de segurança e polícia 
marítima que assegurem a vigi-
lância dos espaços. NO

A PSP tem “endurecido” a fiscalização e o cumprimento das regras

Na rua 19

É proibido sentar nos bancos de rua
Para além de ter limitado o acesso dos cidadãos a espaços pú-

blicos onde pudesse existir grande concentração de pessoas, com 
destaque para a frente marítima e passadiços, a autarquia procedeu 
ainda à instalação de sinalética nos jardins públicos, parques infantis 
e também nos bancos da rua 19. NO
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primeira dose foi tomada a 22 de Janeiro

Idosos de lares já foram vacInados

d ando seguimento ao pla-
no nacional,  os idosos 

dos Lares de espinho também 
já receberam a primeira dose 
da vacina de imunização contra 
a covid-19.

588 utentes e funcionários dos 
Lares de idosos receberam a pri-
meira toma da vacina no passado 
dia 22 de janeiro. a segunda dose 
da vacina esta prevista ser ad-
ministrada entre os dias 10 e 12 
de fevereiro, completando deste 
modo o processo de imunização. 

a primeira toma da vacina Co-
vid foi administrada no Lar de 
s. tiago de silvalde, no Lar de 
s. José em paramos, na Unidade 
residencial da Cerciespinho, na 
estrutura residencial para pes-
soas idosas (erpi) s. francisco de 
assis e no Lar da santa Casa da 
misericórdia de espinho. 
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881 
Número de casos por 100 mil 
habitantes registados pela 
DGS no concelho de Espinho 
(de 05/01/2021 a 18/01/2021)

606 
Número de casos por 100 mil 
habitantes registados pela 
DGS no concelho de Espinho 
(de 30/12/2020 a 12/01/2021)

números

Funcionários e utentes da Santa Casa da Misericórdia receberam a vacina

pUb.

o presidente da Câmara muni-
cipal de espinho, pinto moreira, 
autoridade máxima da proteção 
Civil  do concelho considera a 
vacinação na totalidade dos la-
res do município uma excelente 

notícia e um sinal de esperan-
ça para os utentes, para as suas 
famílias e para os funcionários 
e colaboradores das institui -
ções de solidariedade social .   
no

Os números referentes ao 
período de 5 a 18 de janeiro 
revelam uma subida próxima 
dos 300 casos (275) quando 
comparados com os últimos 
revelados no dia 18 de janeiro, 
que reportavam 606 casos por 
100 mil habitantes
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Filomena Maia Gomes

Cristina Relvas

Celeste Pinto

Rua Júlio Dinis, 778, 4º Dto., 
4000 Porto Tlf. 22 609 87 04

Rua 19, nº 343, 1º Esq., 
4500 Espinho Tlf. 22 731 32 96 

Advogadas

PUB.

MV
Anuncie
no seu jornal de referência.
Jornal@mare-viva.pt

RUI 
ABRANTES

ADVOGADO
Rua 18 n.º 582 - 1.º Dt.º

4501-901 ESPINHO

Tlf: 227343811

NOVO ESPAÇO É O TERCEIRO A ABRIR NUMA SEMANA 

HOSPITAL DE GAIA/ESPINHO ABRE ENFERMARIA COM 33 CAMAS

É a  t e r c e i r a  e n f e r m a r i a 
aberta no espaço de uma 

semana. Centro hospitalar tem 
internados mais de 150 doen-
tes com infeção pelo novo co -
ronavírus, dos quais mais de 
20 estão em cuidados inten-
sivos. 

O Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) 
abriu no sábado passado uma 
enfermaria com 33 camas para 
doentes covid-19, sendo este o 
terceiro espaço aberto em uma 
semana num total de 75 novas 
camas, indicou fonte hospitalar. 
O espaço já acolhe dois doentes 
e localiza-se na enfermaria de 
pneumologia.

Esta é a terceira enfermaria 
aberta no espaço de uma sema-
na, uma vez que no passado sá-
bado, dia em que o CHVNG/E ul-
trapassou os 1.000 doentes tra-
tados com diagnóstico covid-19, 

este centro hospitalar abriu um 
espaço com 24 camas e na terça-
feira abriu um segundo com 18. 
Atualmente, o CHVNG/E tem in-
ternados 153 doentes com infe-
ção pelo novo coronavírus, dos 
quais 24 em cuidados intensivos.

 
“MAIS UM BOCADINHO E ELE 

VAI REBENTAR”

A mesma fonte apontou à Lusa 
que este centro hospitalar rece-
beu desde o início do ano oito 
doentes com covid-19 do Hospi-
tal Amadora/Sintra, bem como 
um de Cascais que foi internado 
na unidade de cuidados intensi-
vos. A abertura de novos espaços 
acontece num período em que 
Por tugal tem vindo a registar 
diariamente novos máximos de 
mortes e de infeções pelo novo 
coronavírus.

Na quarta-feira, em entrevista 
à agência Lusa, o presidente do 

Conselho de Administração do 
CHVNG/E, Rui Guimarães, des-
creveu a gestão diária do hospi-
tal,  comparando-a a um elásti-
co. “Mais um bocadinho e ele vai 

rebentar”, disse Rui Guimarães 
que também defendeu a lógica 
de “ajudar quem efetivamente 
precisa, esquecendo fronteiras”. 
NO

Novo espaço está localizado na enfermaria de pneumologia
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PARA SERVIR REFEIÇÕES E ACOLHER ALUNOS

ESCOLAS BÁSICAS DE ANTA E DE SILVALDE CONTINUAM ABERTAS

O Governo mandou encer-
rar as escolas por 15 dias 

mas, à semelhança do confi-
namento de março, há esta-
belecimentos que tem de ficar 
abertos para acolher alunos 
cujos pais trabalham ou exer-
cem “profissões essenciais”. 
No concelho foram seleciona-
das a Escola Básica de Silvalde 
e também a de Anta.

São duas as escolas que fazem 
par te do dispositivo montado 
pela Câmara Municipal de Espi-
nho e pelos Agrupamentos de 

escolas Dr.  Manuel Laranjeira 
(Escola Básica de Anta) e Dr. Ma-
nuel Gomes de Almeida (Escola 
Básica de Silvalde) durante este 
novo período de conf inamento 
e isolamento social decretado 
pelo Governo.

“As duas escolas estão dispo-
níveis a partir da passada segun-
da-feira, das 8h00 às 19h00, para 
receber f ilhos de funcionários 
de serviços essenciais” explica a 
Câmara Municipal.

“Os f i lhos dos funcionários 
dos serviços de saúde, de higie-
ne urbana e de segurança, en-

tre outros, vão poder benef iciar 
deste apoio. Para isso é neces-
sário que, os encarregados de 
educação informem as respeti-
vas escolas” refere a autarquia 
espinhense.

Quanto às refeições, os alunos 
abrangidos pela ação social es-
colar (Escalão A e B) vão poder 
continuar a usufruir do almoço, 
em sistema take-away,  dispo -
nibilizado em escolas referen-
ciadas como ponto de recolha, 
abrangendo “todos os agrupa-
mentos de escolas da cidade”.

O vice presidente da Câmara 

Municipal de Espinho, Vicente 
Pinto, af irma que “é muito impor-
tante garantir o apoio às famílias 
que vivem maiores dif iculdades 
nesta fase. Com este ser viço, 
garantimos pelo menos uma re-
feição diária às crianças e jovens 
da nossa comunidade educativa. 
O papel de apoio social das esco-
las, nem sempre é devidamente 
reconhecido ou valorizado, mas 
f ica agora evidenciada a sua im-
portância com o encerramento 
dos estabelecimentos de ensino. 
Esta é uma medida de grande al-
cance social para as famílias”. NO

Clínica Dentária de Espinho
Prof. Doutor Casimiro de Andrade

RUA 22 (junto à Câmara)
Tlf: 227 344 909

Tlms: 96 804 2300 e 91 900 2700
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CRIME OCORREU EM NOVEMBRO DE 2019

OITO ANOS DE PRISÃO POR SEQUESTRO DE TAXISTA

O Tr i b u n a l  d e  S .  J o ã o 
Novo, no Porto, aplicou 

penas de prisão efetivas até 
oito anos a quatro acusados 
num processo por roubos con-
sumados em 2019, incluindo a 
um taxista que sequestraram 
na mala do carro.

Se gundo notíc ia  avançada 
pela Agência Lusa o processo ti-
nha um total de sete arguidos e 
que só um foi absolvido: o acu-
sado por recetação de artigos 
roubados. Entre outros crimes, 
ao grupo foi imputado ainda o 
espancamento e roubo de 25 mil 
euros a um estudante universi-
tário.

Além da pena de oito anos de 
prisão, o tribunal decidiu mais 
três condenações a penas efeti-

vas - cinco e 10 meses, seis anos 
e seis anos e meio de reclusão, 
respetivamente.

Em acórdão da última segun-
da-feira, o coletivo de juízes op-
tou por penas suspensas, com 
regime de prova, para três ou-
tros condenados, oscilando en-
tre quatro anos e meio, quatro 
anos e 10 meses e cinco anos.

O caso do taxista ocorreu às 
primeiras horas de 10 de novem-
bro de 2019, depois de ter sido 
chamado a Espinho para trans-
portar três homens ao Porto.

“Durante o percurso, ameaça-
ram-no e agrediram-no, rouba-
ram-lhe os cartões de crédito e 
débito e conseguiram levantar 
400 euros, depois de obrigarem 
a fornecer os códigos dos car-
tões”, contou então uma fonte 

do Comando Metropolitano da 
PSP do Porto.

Obrigaram-no a entrar para a 
mala do carro, e abandonaram-
no num bairro de Oliveira do 
Douro, Vila Nova de Gaia, per-
to de uma esquadra onde, após 
conseguir libertar-se, já de ma-
nhã, foi formalizar a queixa.

Quanto ao estudante univer-
sitário, foi sequestrado e espan-
cado por quatro homens e obri-
gado a revelar o código do seu 
cartão multibanco, com o qual 
foram feitos dois levantamentos 
de 200 euros cada.

Apercebendo-se que o saldo 
bancário era elevado, de cerca de 
25 mil euros, os arguidos gasta-
ram o restante em compras num 
centro comercial de Matosinhos.  
MV

Pela PSP de Espinho

Apanhado com 50 
doses de haxixe
 

A Polícia de Segurança Pública 
deteve um homem de 22 anos, 
servente de construção civil, por 
suspeita de tráfico de estupefa-
cientes.

A ação deu-se no âmbito de 
uma investigação levada a cabo 
pela Esquadra de Espinho, a qual 
culminou com a interceção do 
suspeito, numa freguesia daque-
la cidade.

Foram-lhe apreendidas cerca 
de 50 doses de haxixe.

“Após as diligências neces-
sárias, o detido foi libertado e 
notif icado para comparecer no 
Tribunal de Espinho para conhe-
cimento da eventual medida de 
coação”, explica a PSP em comu-
nicado. NO

Cartaz

PCP exige abertura 
das urgências

O PCP colocou uma tarja perto 
do Centro de Saúde de Espinho 
exigindo a reabertura do serviço 
de urgência do Hospital de Es-
pinho. Recorde-se que a Assem-
bleia da República aprovou em 
janeiro de 2018 uma recomen-
dação para a reabertura da ur-
gência do Hospital de Espinho. 
Contudo, até esta data, ainda não 
foi feito nesse sentido.  NO

Pela PSP

Radar na EN109
O mês de janeiro está a chegar 

ao f im e mesmo em estado de 
confinamento há condutores que 
não podem deixar a estrada e a 
PSP também não deixa de fiscali-
zar. Assim, atenção à velocidade 
no dia 27 de janeiro, a partir das 
9h00, na Estrada Nacional 109.  

CASO REMONTA A 20 DE DEZEMBRO DE 2018

MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUIVA QUEIXA DE VOGAIS E 
VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA

O processo movido pelos 
vereadores e vogais do 

Partido Socialista na Assem-
bleia Municipal contra o pre -
sidente da Câmara Municipal 
de Espinho, o comandante dos 
Bombeiros do Concelho e o 
presidente do Sporting Clube 
de Espinho foi arquivado pelo 
Ministério Público.

A última Assembleia Municipal 
do ano de 2018 foi “quentinha”. 
Estava em causa a votação do 
orçamento de 2019 que con-
templava verbas destinadas à 
construção do novo quartel dos 
Bombeiros Voluntários do Con-
celho de Espinho e ao projeto do 
estádio municipal.

A Câmara Municipal de Espi-
nho revela agora que “os de -
nunciantes, Miguel Reis e Nuno 
Lacerda, vereadores do PS; João 
Carapeto, Joana Devezas, Antó-
nio Teixeira Lopes e Jorge Pina, 
vogais do PS;  Nuno Almeida, 
Presidente de Junta da União de 
Freguesias de Anta e Guetim; e 
José Carvalhinho, vogal do Pela 
Minha Gente, apresentaram uma 
queixa-crime invocando, entre 
outras coisas, que o presiden-

te da Câmara Municipal de Es-
pinho, na sequência da referida 
reunião, havia aconselhado os 
munícipes a “bater à porta” dos 
responsáveis pela rejeição do 
orçamento, em publicação fei-
ta na rede social Facebook. Nos 
respetivos depoimentos, af irma-
ram também que essas palavras 
teriam estado na origem de um 
conjunto de ameaças e coações, 
que visavam condicionar o res-
petivo sentido de voto”. 

No despacho de arquivamen-
to,  o Ministério Público (MP) 
refuta a denúncia dos vogais, 
considerando que não existe 
“qualquer indício” de que o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Espinho “tenha sido o instigador 
das ameaças que vieram a ser 
concretizadas por pessoas não 
identif icadas”,  negando ainda 
qualquer “correspondência efe-
tiva entre as declarações pres-
tadas nas redes sociais com os 
atos que vieram a ser pratica-
dos por desconhecidos”. A pró-
pria expressão ‘bater à porta’ é 
entendida pelo MP como uma 
alocução em “sentido f igurado, 
querendo isso dizer que se pe-
disse responsabilidade política 

a tais pessoas pela não futura 
concretização das obras proje-
tadas.”

Quanto às demais declarações 
efetuadas na referida página de 
rede social, o MP af irma que “a 
liberdade de expressão constitui 
um dos fundamentos essenciais 
de uma sociedade democráti -
ca, sendo uma das manifesta-
ções dessa liberdade o direito 
que cada pessoa tem de opinar 
e exercer e o direito de crítica, 
nomeadamente, a nível político”.

Em síntese, o MP não secun-
dou as acusações feitas pelos 
denunciantes aos visados, nem 
tão pouco conf irmou que os de-
nunciantes tenham alterado o 
sentido de voto em vir tude de 
pressões que alegam ter rece-
bido.

“O MP dá por concluído e ar-
quivado o procedimento crimi-
nal contra o Presidente da Câ-
mara de Espinho Pinto Moreira, 
contra o comandante Pedro Lou-
ro dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Espinho e contra 
o presidente do Sporting Clube 
de Espinho, Bernardo Gomes de 
Almeida”, revela a Câmara Mu-
nicipal. MV
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SEGUNDO A INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL A LINHA DO VOUGA VAI TER UM INVESTIMENTO DE 100 MILHÕES DE EUROS

FEUP QUER TRANSFORMAR O “VOUGUINHA” NO PRIMEIRO 
COMBOIO PORTUGUÊS A HIDROGÉNIO

A Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Por-

to (FEUP) integra um projeto 
que visa substituir locomoti-
vas a gasóleo por comboios 
movidos a hidrogénio. Primei-
ra aposta deverá ser no “Vou-
guinha”.

Numa publicação no site da 
Universidade do Porto, a insti-
tuição explica que, no âmbito do 
projeto H2Rail,  está a ser estu-
dada a transformação das auto-
motoras a gasóleo em circulação 
na Linha do Vouga, no distrito 
de Aveiro.

O intuito é substituir o mo -
tor a diesel por células de com-
bustível a hidrogénio, assegura 
a FEUP, acrescentando que tal 
possibilidade está “em linha com 
a estratégia do Governo de des-
carbonização dos transportes”.

O projeto, liderado pela Com-
boios de Portugal (CP), já conta 
com um pedido de f inanciamen-
to europeu, sendo que serão ne-
cessários 34,6 milhões de euros 
para “alavancar as seis etapas do 
projeto”.

“Entre estudos de viabilidade 
técnica e f inanceira, e a constru-
ção do protótipo, a previsão para 

a chegada à fase de testes será 
2023”, refere.

Além da FEUP e da CP, inte -
gram este projeto a Caetano -
Bus, NomadTech e a Associação 
Portuguesa para a Promoção do 
Hidrogénio. 

TROCAR O DIESEL POR 
HIDROGÉNIO

O diretor do Departamento de 
Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores da FEUP, Adriano 
Carvalho, af irma que “esta trans-
formação reduzirá custos, uma 
vez que a eletrif icação das linhas 
é mais dispendiosa”.

Há uma série de linhas que não 
estão eletrif icadas onde existem 
comboios a diesel,  compostos 
por um motor a diesel que serve 
para alimentar um gerador elé-
trico. O objetivo é substituir este 
conjunto por uma célula de com-
bustível a hidrogénio, que pro-
duz energia elétrica”, esclarece.

Adriano Carvalho adianta que 
o objetivo f inal do H2Rail será 
“expandir  as composições de 
hidrogénio para as restantes li-
nhas ferroviárias”, mas para que  
a Linha do Vouga f ique “opera-
cional” é preciso que, em simul-

tâneo, “existam já os postos de 
abastecimento para o efeito”.

INVESTIMENTOS DE 100 
MILHÕES DE EUROS

A 12 de janeiro, a Infraestrutu-
ras de Portugal informou que a 
Linha do Vouga vai receber na 
próxima década obras de rea-
bilitação num investimento de 
mais de 100 milhões de euros. A 
maior parte do investimento diz 
respeito à requalif icação do troço 

Espinho — Oliveira de Azeméis, 
uma empreitada que faz parte 
do Programa Nacional de Investi-
mentos (PNI2030), com um custo 
estimado de 75 milhões de euros.

Segundo a IP,  nos próximos 
anos vão avançar várias emprei-
tadas, tendo em vista a reabili-
tação da via e reforço das con-
dições de circulação e segurança 
na Linha do Vouga, num investi-
mento global superior a 30 mi-
lhões de euros, com conclusão 
estimada até 2025. MV
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Entre a Rua 20 e Avenida 24

Novo corte de trânsito na Rua 33

No âmbito do plano de obras da Câmara Municipal de Espinho 
para a renovação da rede de abastecimento de água na cidade, a 
autarquia informa que será cortada a rua 33 entre a rua 20 e a ave-
nida 24. A rua 22 terá uma alteração do sentido de trânsito entre a 
rua 37 e rua 33 e rua 22 passará a funcionar de norte para sul entre 
a rua 27 e rua 37.

Dado o volume de obras em curso e os constrangimentos que 
provocam, a Câmara Municipal “pretende assim garantir canais de 
escoamento de trânsito alternativos e o cumprimento rigoroso dos 
prazos e calendário de execução destas obras para causar o menor 
impacto possível no quotidiano da cidade”. NO
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EM ANTA E EM SILVALDE

OBRAS DE PROXIMIDADE

A Câmara Municipal de Espi-
nho encontra-se a realizar algu-
mas obras de proximidade nas 
freguesias. 

Em Anta, por exemplo, estão a 
ser reabilitados os passeios nas 
Travessas do Mocho e na Rua do 

Passal.
Já  em Si lvalde,  a  Junta de 

Freguesia local procedeu à re-
qualif icação do passeio na Es-
trada Nacional  número 109, 
junto à antiga fábrica Violas .  
MV
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F or temente afetada por 
esta pandemia que não 

dá tréguas a ninguém, a Coo-
perativa Nascente não desis-
te de procurar caminhos para 
manter a atividade possível 
e a proximidade com os seus 
associados, mesmo se online, 
à distância de um clique. O te -
clado é o meio e os livros e a 
fotografia os suportes imedia-
tos. Conecte-se e participe.

Ler 100 livros numa só noite 
parece uma proposta inatingível, 
mas, se pensarmos em dividir a 
leitura por uma centena de pes-
soas e se estivermos a falar de 
um pequeno extrato para ler em 
dois ou três minutos, aí a coisa 
muda de f igura.

Expliquemos: 100 Livros para 
uma Noite é uma proposta da 
Nascente nes tes  temp os de 
conf inamento, em que a leitura 
pode ser um prazer e um pro -
veito. Os leitores são os sócios 
da Nascente e outras pessoas, 
que escolhem o livro – romance 
ou poesia - de onde retiram um 
texto que possam ler num máxi-
mo de três minutos. Com o apoio 
de um simples telemóvel ou de 
uma câmara gravam o vídeo des-
sa leitura e, depois, é só enviar 
por email  para coordenacao@
nascente.org.pt.

Os organizadores desta ini-
ciativa farão a edição de todos 
os vídeos recebidos num vídeo 

único, a apresentar a 23 de abril, 
numa sessão publica que coinci-
dirá com o Dia Mundial do Livro 
e que terá outros momentos de-
dicados aos leitores e aos auto-
res de livros. 

As inscrições estão abertas até 
15 de fevereiro, e o envio dos 
vídeos será feito até 15 de mar-
ço. Para mobilizar a participação, 
serão sorteadas três assinaturas 
por um ano da revista trimestral 
Ler ou três cheques-livro, à es-
colha, no valor de 22 euros cada. 

QUEM É QUEM? COMPARE AS 
FOTOS DA SUA INFÂNCIA

A outra iniciativa agora em di-
vulgação dá pelo título sugesti-
vo de Photomaton, evocando a 
velhinha mas sempre atual ca-
bine para tirar fotograf ias tipo 
passe. Trata-se de um desaf io 
de memória visual  e pessoal, 
em que cada participante, que a 
organização pretende que sejam 
sobretudo sócios da Nascente e 
outros espinhenses, enviará para 
o mesmo email acima indicado 
uma fotograf ia sua dos primeiros 
anos em que frequentou a escola 
primária, aí pelos 6 ou 7 anos, 
acompanhada do nome da esco-
la que frequentou e da prof issão 
de um dos pais e da rua em que 
vivia, bem como uma fotograf ia 
pessoal o mais atual possível. 

As fotos de infância serão divul-
gadas no Facebook da Nascente e 

IMPEDIDA DE APRESENTAR PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL, NASCENTE VOLTA-SE PARA O ONLINE

LER 100 LIVROS NUMA NOITE E SABER QUEM É QUEM EM 
FOTOS DE INFÂNCIA, DESAFIOS PARA O CONFINAMENTO

os concorrentes, que deverão ter 
mais de 30 anos, tentarão adivi-
nhar de quem se trata. As fotos da 
atualidade serão divulgadas num 
mural do Facebook ao lado das 
fotos de infância, no final deste 
concurso, que se prolonga de 25 

de janeiro a 19 de fevereiro. Os três 
prémios a oferecer aos três concor-
rentes que identifiquem mais fotos 
de infância serão exemplares dos 
próximos três números da série Ca-
dernos de Espinho, em publicação  
NO

 Rui Adrego e Ravit Turjeman fundaram a ComuniTI em 2020

PUB.

Estamos sempre 
ligados
Visitem-nos em 
www.facebook.com/mv.online

M
V

SABIA QUE... 
ESTE ESPAÇO PODE SER 
SEU POR APENAS 
10 EUROS?

Contacte-nos pelo e-mail:
jornal@mare-viva.pt
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O grupo israelita “Fortera” 
prepara-se para investir 

cerca de 70 milhões de euros 
num empreendimento desti-
nado a habitação, comércio, 
serviços e hotelaria em Espi-
nho. O projeto está penden-
te de luz verde da Assembleia 
Municipal.

O grupo israelita Fortera quer 
investir um total de 70 milhões 
de euros no novo empreendi-
mento “Espinho Business Cen-
ter – Novo Centro Empresarial e 
Turístico”, na zona sul da cida-
de, um projeto que “reconf igura 
toda a zona sul da cidade, dando 
continuidade ao ReCafe [Requa-
lif icação do Canal Ferroviário de 
Espinho]”,  avança a autarquia 
em comunicado,dando conta 
este investimento terá “grande 
impacto no desenvolvimento e 
requalif icação do território na 
par te sul  da cidade,  entre as 
Ruas do Golf,  Rua 43 e Ribeira 
de Silvalde”.

“ Trata -se de um complexo 
habitacional e empresarial de-
senvolvido através de uma nova 

malha urbana, com grandes áre-
as de espaços verdes públicos, 
com um conjunto de infraestru-
turas que permitem o bem-estar 
e uma fácil e segura circulação 
pedonal e automóvel”, explica a 
Câmara Municipal.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL TERÁ 
DE DAR LUZ VERDE

Para além do investimento de 
70 milhões de euros, está pre -
vista a criação de 132 postos de 
trabalho durante a execução e 
cerca de 150 postos de trabalho 
após a conclusão.

Para a concretiz ação deste 
empreendimento o projeto teve 
de ir a reunião de Câmara sendo 
que foi aprovado pelos vereado-
res do PSD e com a abstenção do 
Partido Socialista.

Depois desta primeira anuên-
cia, o projeto vai estar em dis-
cusão pública (30 dias) e depois 
terá que ser submetido à apro-
vação da Assembleia Municipal.

Para já, o grupo Fortera rece-
beu os pareceres favoráveis da 
Comissão de Coordenação da 

PROJETO ESTÁ PENDENTE DA APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

GRUPO PRIVADO ACENA COM 70 MILHÕES DE EUROS 
PARA INVESTIR A SUL DE ESPINHO

PUB.

FOTÓGRAFO
COM TECNOLOGIA DIGITAL

VÍTOR LANCHA

Gravações em DVD dos seus filmes
Conversão de VHS antigas para DVD
Contactos: 918 735 306 * 962 788 407

Região Norte, da Agência Por-
tuguesa do Ambiente e da IP-
Infraestruturas de Portugal.

O grupo israelita já investiu 
em Espinho com projetos resi-
denciais na zona do Rio Largo. 
Recentemente, colocou no mer-

cado dois projetos ainda em fase 
de promoção, nomeadamente o 
Riverside Gaia e a componente 
de escritórios do Skyline, ambos 
em Vila Nova de Gaia, investi-
mentos que somam os 113 mil-
hões de euros. NO

Projeto promete revolucionar a zona sul da cidade
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ATÉ AO DIA 29 JANEIRO 2021

CANDIDATURAS ABERTAS PARA A 6.ª BIENAL
A Bienal Internacional de Arte 

de Espinho está de regresso para 
a sexta edição. Até 29 de janeiro 
de 2021, todos os cidadãos, com 
nacionalidade portuguesa ou es-
trangeira, das áreas artísticas de 
pintura, escultura e desenho po-
dem fazer a sua inscrição. 

A Bienal Internacional de Arte 

de Espinho é uma mostra de ex-
pressões artísticas, que se realiza 
a cada dois anos no Museu Muni-
cipal de Espinho. É uma iniciativa 
organizada pela Câmara Munici-
pal de Espinho, com o apoio da 
empresa “Solverde – Sociedade 
de Investimentos Turísticos da 
Costa Verde S.A.”, e que surge na 

sequência das cinco últimas edi-
ções do certame.

Esta nova edição decorrerá en-
tre 25 de abril e 19 de junho de 
2021, com tema livre.

Para mais informações os inter-
essados devem contactar o Museu 
Municipal de Espinhopelo email 
museu.municipal@cm-espinho.pt
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ANDEBOL

CINCO TREINADORES FORAM AFASTADOS E ESTÃO 
SEM RECEBER ORDENADOS DESDE OUTUBRO
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F rancisco Campos, Ricardo 
Guimarães, Vítor Pinhal, 

Daan Garcia e Rui Cordeiro, 
cinco treinadores de andebol 
do Sp. Espinho, queixam-se, 
numa carta aberta publicada 
nas rede sociais, de terem sido 
afastados do clube vareiro e 
de não receberem ordenados 
desde outubro de 2020. 

Na extensa carta publicada nas 
redes sociais por Francisco Cam-
pos, Ricardo Guimarães, Vítor Pi-
nhal, Daan Garcia e Rui Cordei-
ro, os cinco treinadores revelam 
desde logo sentir uma “enorme 
tristeza” por serem “obrigados a 
trazer para fora de portas” a for-
ma como estão a ser tratados”.

Os timoneiros começam por 
revelar que “não somos só cinco 
treinadores vinculados ao Espi-
nho que foram despedidos sem 
causa atendível, somos cinco es-
pinhenses, cinco adeptos do clu-
be, com amor à camisola desde 
que somos gente”.

Os espinhenses af irmam que 
estão desde outubro do ano pas-
sado sem receberem ordenados 
e do lado do clube não há res-
posta:  “Não recebemos desde 
outubro de 2020, ninguém nos 
diz quando vamos receber, nin-
guém nos atende o telefone e 
nem se dignam a despedir-nos 
formalmente”.

“FAZES DE CONTA QUE NÓS 
NÃO EXISTIMOS”

A carta passa então a ser diri-
gida ao presidente do clube, Ber-
nardo Gomes de Almeida, pois, 
segundo os treinadores dispen-
sados “a direção de andebol cor-

tou relação” com eles e remeteu 
explicações para o presidente. 
“Tu não respondes, não atendes 
e simplesmente fazes de conta 
que nós não existimos. Marcaste 
reunião connosco, não existiu, 
não nos deste justif icação, ape-
nas nos ignoraste! Tínhamos-te 
como um espinhense, alguém 
que dignif icava o SCE e que de-
fendia os seus, mas infelizmente 
tens provado que estamos enga-
nados!”, acusam os técnicos.

Os cinco técnicos de andebol 
af irmam não terem “sido consi-
derados como pessoas que têm 
contas a pagar e a responsabili-
dade de pôr a comida na mesa. 
Não cumpres a tua palavra nem 
tens a humildade de te justif i -
cares”.

Num grito de revolta, os cinco 
escreveram na carta aberta que  
honraram “o compromisso até 
ao momento” e que estiveram 
“sempre disponíveis para ajudar 
o clube e não é de todo justo que 
nos ignorem e que nos tratem 
desta forma”. 

“O Sporting Clube de Espinho 
é um clube centenário e não me-
rece ser tratado assim, como um 
clube de esquina onde um (dito) 
responsável pela secção, sem 
qualquer passado de ligação ao 
clube ou à modalidade pode fa-
zer e desfazer por capricho, sem 
dar justif icações a ninguém”, 
acusam.

“SEMPRE VIVEMOS PARA 
SERVIR O ESPINHO”

Francisco Camp os,  R icardo 
Guimarães,  Vítor Pinhal,  Daan 
Garcia  e  Rui  Cordeiro foram 
atletas vareiro e, pelas fortes li -

gações que sempre tiveram ao 
clube, entendem ainda menos as 
razões para terem sido despedi-
dos: “Sabes quem são os cinco 
treinadores que despediste? São 
prata da casa desde que desco-
briram o desporto, alguns de nós 
atletas desde os seus dez anos, 
outros treinadores há mais de 
quinze e responsáveis pela exis-
tência e continuidade da secção 
de andebol. Já passamos muitas 
dif iculdades, mas sempre conse-
guimos vivê-las junto das pesso-
as que queriam o bem da secção. 
Sempre vivemos para ser vir o 
Espinho e nunca para nos ser-
virmos do Espinho, inclusive, em 
algumas épocas trabalhávamos 
de forma gratuita só pelo amor 
ao preto e branco. E que consi-
deração é que tens demonstrado 
por isso? Nenhuma!”.

“NINGUÉM NOS PAGA PELO 
QUE TRABALHAMOS”

Dispensados e sem receberem 

ordenados os técnicos questio-
nam: “A secção alega não ter di-
nheiro. Onde está o apoio dos 
patrocinadores? Onde está o 
dinheiro das quotas pagas pe-
los atletas da formação? Não 
sabemos. Apenas sabemos que 
ninguém nos paga pelo que tra-
balhámos e despedem-nos sem 
justa causa.

Exigimos justiça!! Queremos e 
precisamos do que é nosso por 
direito e não podemos, nem va-
mos f icar de braços cruzados.

Como sempre gostámos de te 
ouvir dizer o Espinho é de todos 
os Espinhenses e todos os Espi-
nhenses são do Espinho! Mais do 
que nunca, faz valer a tua máxi-
ma!”, acusam.

O Maré Viva tentou entrar em 
contacto com o presidente do 
Sporting Clube de Espinho mas 
até à hora do fecho desta edição 
não foi possível receber nenhu-
ma reação. NO

PUB.

Francisco Campos, Daan Garcia, Ricardo Guimarães, Vítor Pinhal e 
Rui Cordeiro assinam a carta aberta dirigida ao presidente do clube
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À FRENTE DA EQUIPA DESDE FINAL DE NOVEMBRO, NUNO COELHO SOMA QUATRO VITÓRIAS EM SETE JOGOS

“O HISTÓRICO DO SC ESPINHO OBRIGA A ENTRAR EM 
CAMPO SEMPRE PARA GANHAR”

Nuno Coelho tem 47 anos 
e chegou Espinho em no-

vembro de 2020 para assumir o 
cargo de técnico principal dos ti-
gres. Chegou a ser atleta da mo-
dalidade, mas problemas físicos 
levaram-no pelos caminhos da 
liderança e gestão de equipas. 
Apesar de ser um desafio entrar 
com o campeonato a decorrer, 
Nuno Coelho não põe limites 
para os seus sonhos. 

Já treinou seleções de formação, 
o Vitória de Guimarães e chegou à 
cidade de Espinho em novembro 
passado diretamente da Associa-
ção Académia (AA) de S. Mamede. 
Aos 47 anos, Nuno Coelho aceitou 
o desafio de treinar os tigres de-
pois de um convite por parte da 
direção do Sporting Clube (SC) de 
Espinho: “A direção do SC Espinho 
apresentou-me o projeto de uma 
forma que entendi interessante do 
ponto de vista desportivo, uma vez 
que está sustentado em objetivos 
realistas. Falei com a direção da AA 
S. Mamede, avaliámos a possibi-
lidade da mudança e felizmente 
entendemos ser uma decisão viá-
vel para ambas as partes”, revela 
o técnico da equipa de voleibol. 
“Acredito que possamos fazer um 
trabalho que orgulhe os espinhen-
ses”, completa. 

TÉCNICO ENTROU NA EQUIPA 
COM O CAMPEONATO A 

DECORRER

A equipa do SC Espinho não tem 

sido muito feliz nos últimos anos 
no que diz respeito a títulos. Ainda 
assim, o técnico decidiu arriscar e 
entrar na equipa com o campeo-
nato a decorrer: “É sempre mais 
difícil entrar numa equipa com o 
campeonato a decorrer e foi a pri-
meira vez que me aconteceu. No 
entanto, encontrei um grupo com 
vontade de trabalhar, equilibrado 
socialmente e que me recebeu 
muito bem”, conta Nuno Coelho, 
assumindo que, apesar do cenário 
ser mais difícil para a equipa dos 
tigres no que diz respeito a con-
quistas, “o histórico do SC Espinho 
obriga a entrar em campo sempre 
para ganhar.”

“UMA DAS GRANDES FORÇAS 
DO SC ESPINHO SÃO OS 

ADEPTOS”

O panorama atual do país afeta 
todos e o desporto não é exceção. 
Com cada vez mais casos de Co-
vid-19 a surgir, todos estão sujeitos 
a uma contaminação. Na equipa de 
voleibol do SC Espinho a situação 
também tem sido atípica e a pre-
sença dos adeptos nas bancadas 
faz falta: “Esta época é completa-
mente atípica. Tivemos isolamen-
tos profiláticos, casos de Covid-19 
e pavilhões sem público. Uma das 
grandes forças do clube são os 
adeptos e, infelizmente, não nos 
podem acompanhar nem apoiar. 
É uma nova realidade que todos 
esperamos que termine depressa 
e que não podemos alterar”, diz 
Nuno Coelho. 

“Uma das grandes 
forças do clube 
são os adeptos e, 
infelizmente, não 
nos podem 
acompanhar nem 
apoiar. É uma 
nova realidade 
que todos 
esperamos que 
termine depressa”

Ainda assim, o técnico assume 
que a vontade de treinar e ganhar 
deve ser intrínseca e não deve de-
pender dos adeptos por mais força 
que dê ao grupo: “A vontade de 
treinar e ganhar tem de ser inte-
rior. Claro que os adeptos ajudam 
e muito, mas se essa vontade não 
vier de dentro, não é sustentável”, 
refere. 

FORMAÇÃO DE VOLEIBOL EM 
PORTUGAL COM MENOS 46% 

DOS INSCRITOS

Com o mais recente Estado de 
Emergência, as equipas de forma-
ção foram obrigadas a parar os trei-
nos. Sem competir desde março de 
2020, são muitos os jovens que co-
meçam a decidir deixar o desporto. 
De acordo com dados facultados à 
Agência Lusa, 46% dos jovens dei-
xaram de praticar a modalidade de 
voleibol comparativamente à épo-
ca de 2019/2020.  

Nuno Coelho assume que o fac-
to de as equipas de formação não 
competirem traz prejuízos para os 
clubes futuros, mas a saúde está 
em primeiro lugar: “Desde há uma 
semana, por imposição legal, a for-
mação parou de treinar e está sem 
competir desde março passado. 
Naturalmente acarreta prejuízos 
desportivos na formação destes 
jovens. No entanto, deixo os pa-
receres para especialistas na área, 
porque em primeiro lugar está a 
saúde de todos.”

O nono Estado de Emergência 
está em vigor até dia 30 de janeiro. 
O desporto de formação continua 
suspenso, permitindo apenas a 
competição de seleções nacionais, 
I e II Ligas de futebol masculino, 
o Campeonato de Portugal, Taça 
de Portugal e Taça da Liga, a I Liga 
feminina e as primeiras divisões 
sénior, masculinas e femininas de 
cada modalidade, sem público nas 
bancadas. 

SEM LIMITES PARA SONHAR

Atualmente a disputar a segunda 
fase do campeonato, o SC Espinho 
soma quatro vitórias em sete jo-
gos e encontra-se no 4.º lugar do 
campeonato. Nuno Coelho tem 
os objetivos bem definidos para a 
equipa da cidade de Espinho: “No 

nosso percurso, o objetivo é entrar 
nos play-off de disputa do campe-
onato. A partir daí e sabendo que 
a realidade das opções de alguns 
clubes é diferente da nossa, não 
temos limites para sonhar”, diz o 
técnico. 

Nuno Coelho e a restante equipa 
técnica dos tigres procuram imple-
mentar conceitos e um modelo de 
jogo que acreditam poder acres-
centar valor ao desempenho indi-
vidual e coletivo da equipa. 

ACARINHADO PELOS 
ESPINHENSES

Mesmo sem os adeptos na ban-
cada, o técnico do SC Espinho diz 
sentir o carinho dos espinhen-
ses nesta que é agora a sua nova 
casa. O percurso que fez enquan-
to atleta fê-lo ganhar amigos na 
cidade de Espinho e estes, não o 
deixaram ficar mal quando se as-
sumiu como treinador dos tigres: 
“Durante a minha carreira des-
portiva fiz imensos amigos em 
Espinho que fizeram questão de 
me receber de uma forma que 
me deixou muito feliz”, termina.   
JR
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VOLEIBOL - I DIVISÃO - SÉRIE DOS PRIMEIROS

TIGRES NÃO DERAM HIPÓTESES

 SP. ESPINHO, 3 - ESMORIZ GC, 0 
Sets:  
25-16, 25-21 e 25-21.

Sp. Espinho: Robson Gomes (10), 
José Monteiro (3), João Simões (9), 
Gabriel Andrade (12), Dinis Leão 
(10), Filip Cveticanin (8), Januário 
Alvar (L); Luís Godinho, Manuel Fi-
gueiredo.

Treinador: Nuno Coelho

Esmoriz GC: Rafael Santos (13), 
Roberto Reis (5), Bruno Matos, Ever-
ton Almeida (2), José Pedro Pinto 
(12), José Pedro Andrade (5), Hugo 
Ribeiro (L); Afonso Reis, Pedro Silva 
(3), Bruno Dias, João Francisco

Treinador: Bruno Lima

Após ter perdido com o 
SL Benfica o Sp. Espinho 

mostrou muita raça e somou a 
quarta vitória na fase dos pri-
meiros frente ao Esmoriz. Na 

próxima jornada os tigres vão 
medir forças com os leões em 
Lisboa.

Depois de ter perdido por 3-0 
(27-25, 25-17 e 25-19) ante o SL 
Benfica, em Lisboa, o Sp. Espinho 
regressou à sua Arena para defron-
tar o Esmoriz GC.

Ambas as equipas estão na luta 
pelos lugares de acesso ao play-off 
do título mas, a avaliar pelo que 
se viu, a equipa da Costa Verde 
parecer mais atributos. A vitória 
inequívoca por 3-0 (25-16, 25-21 e 
21) mostram bem as diferenças do 
encontro de domingo.

Com esta vitória o Sp. Espi-
nho está em quarto lugar e vol-
ta a jogar no próximo dia 30 
de janeiro, às 16h00, contra o 
Sporting Clube de Portugal no 
Pavilhão João Rocha (Lisboa).  
NOSp. Espinho ganhou e na próxima jornada mede forças com o Sporting CP
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FUTSAL FEMININO

ENTRADA EM FALSO

A segunda fase do Campeonato Nacional de futsal feminino arran-
cou no sábado, com a realização de quatro jogos entre os candidatos 
ao título e dois entre as formações que lutam pela manutemção na 
prova.

Destaque para a vitória folgada do Santa Luzia (5-2) na receção aos 
Leões de Porto Salvo. Os golos da equipa de Viana do Castelo, que 
entra assim da melhor forma na fase de apuramento de campeão, 
foram apontados por Bete (2), Carla Vanessa, Ana Sof ia Ferreira e 
Bruninha. Pelo Leões Porto Salvo marcaram Bárbara Gama e Marisa 
Amorim. 

Vermoim e Novasemente, também candidatos ao título, dividiram 
pontos num jogo equilibrado. Patrícia Magalhães e Eliana Ferreira 
marcaram para o Vermoim, enquanto Bianca brilhou com dois golos 
na equipa de Anta.

Na fase de apuramento de campeão, nota ainda para o empate 
(1-1) entre o Quinta dos Lombos e o Arneiros, com Joana Meira a 
marcar para os primeiros e Diana Carneiro a faturar para o conjunto 
de Torres Vedras. Já o encontro entre SL Benf ica e Nun’Álvares, re-
alizado ao f inal do dia, terminou com um triunfo das encarnadas 
por 6-1. MV
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Apesar de estarmos a viver 
uma situação sanitária compli-
cada, a Associação Académica 
de Espinho não quis deixar de 
assinalar os 83 anos de vida. O 
programa de festas foi natural-
mente cur to e centrou-se no 
hastear simbólico das bandeiras 
no pavilhão e no marco do clube 
implementado na rua 19. A peça 
destaca os fundadores do clu-
be e dá ênfase à requalif icação 
e ampliação das instalações do 
clube. 

Numa nota no Facebook ,  a 
Académica diz ter os olhos no 

futuro “sem nunca esquecer o 
passado” e como chegaram até 
este momento. “Para isso, mui-
to contribuíram inúmeros espi-
nhenses de várias gerações, que 
de uma forma quase sempre 
anónima e desinteressada aju-
daram o clube a crescer e a ser 
sustentável.  Infelizmente, este 
ano não poderemos homenage-
ar os que partiram nos últimos 
12 meses e que tanto deram ao 
nosso clube, como também não 
poderemos realizar a habitual 
entrega dos emblemas de 25 e 
50 anos de sócio”. NO

83 ANOS DE VIDA

AAE COMEMORA ANIVERSÁRIO 
DE FORMA SIMBÓLICA
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FUTEBOL - CAMPEONATO NACIONAL

NEM ASSIM DÁ PARA RESPIRAR
SP. ESPINHO, 1 – VALADARES, 0         

Jogo no Estádio Marques da 
Silva (Ovar).

ÁRBITRO: Tiago Neves; Auxilia-
res: Aloísio Figueira e João Silva 
(AF Madeira).

AO INTERVALO: 0-0.

SP. ESPINHO: Bruno Silva; 
Mica, João Pinto, Né e Paço; João 
Ricardo, Dani (Miguel Ângelo, 
67) e Nakedi (Jota, 84’); Miguel 
Pereira (Ivo Lucas, 92’), Betinho 
(Eduardo Baldé, 84’) e Diogo 
Valente (Carlitos, 92’).

Treinador: Bruno China.
Disciplina: cartão amarelo a 

Dani (55’) e Carlitos (78’).
Marcador: Miguel Pereira (66’).

VALADARES: Rui Vieira; Chris-
tian, Gaby Faria e Celsinho; Toma-
zi, Zé Gomes (Jacon 57’), Bruno 
Alves (Valbuena, 84’) e George 
Ayine; Ricardo Barros, Tanko e 
Kisley (Midana, 59’).

Disciplina: cartão amarelo a 
Gaby Faria (26’), Zé Gomes (38’), 

Kisley (53’), Ricardo Barros (73’) e 
George Ayine (89’).

O golo solitário de Miguel 
Pereira foi suficiente para 

tornar a trazer os tigres nova-
mente para o caminho das vi-
tórias. Ainda assim, os pontos 
perdidos já foram tantos que os 
tigres ainda não conseguem res-
pirar fundo.

Com a primeira volta da primei-
ra fase já ultrapassada, o Spor-
ting Clube de Espinho encon-
tra-se numa situação delicada e 
precisa urgentemente de pontos 
para não seguir outros caminhos. 
Assim, o encontro frente ao Vala-
dares, vizinho na tabela, apresen-
tou-se como um caso imperativo. 
Talvez com isso em mente os va-
reiros demoraram largos minu-
tos a assumir as despesas do en-
contro mas aos poucos lá foram 
galgando terreno. Mas de pouco 
serve dominar o meio campo se 
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na hora de fazer golos a mira se 
encontra (bastante) desaf inada.   

Na segunda parte, parecia que 
pouco ou nada ia mudar. Os es-
pinhenses dominavam mas não 
havia maneiras de dar a volta. 
Mas aos 66’ tudo mudou. Num 
lance de bola para, Miguel Pe-
reira aproveitou para “pentear” 
a bola para o fundo das redes. 

A turma da Costa Verde guar-
dou este golo com unhas e den-
tes até ao último apito. 

Com esta vitória, se olharmos 
para a tabela classif icativa, pou-
co muda. O Sp. Espinho mantém 
o décimo lugar da tabela mas 
agora com dez pontos somados

No topo da tabela a liderança 
está entregue ao Canelas 2010 
com 25 pontos com tantos jogos 
disputados como os tigres. Mas 
aqui temos uma certeza: no do-
mingo vai haver alterações pois os 
pupilos de Bruno China vão até Ca-
nelas defrontar a turma de Fernan-
do Madureira e companhia. NO

POS. EQUIPA J P

1. Canelas 2010 12 25

2. Lourosa 12 23

3. Sanjoanense 13 22

4. SJ Vêr 13 21

5. Anadia 10 20

6. Beira-Mar 9 16

7. Castro Daire 9 14

8. RD Águeda 12 14

9. Valadares 11 11

10. Sp. Espinho 12 10

11. Lusitano 11 6

12. Vila Cortez 10 3

Resultados 

13.ª Jornada
Beira- Mar - Águeda adiado
Sp. Espinho - Valadares 1-0
Vila Cortez - Sanjoanense 0-1
Castro Daire - Canelas 210 2-1
Lourosa - Anadia 1-1
SJ Vêr - Lusitano 0-0

Próxima Jornada
14.ª Jornada
Sanjoanense - Beira- Mar 
Vila Cortez - SJ Vêr
RD Águeda - Castro Daire
Canelas 2010 - Sp. Espinho
Valadares - Lourosa
Anadia - Lusitano

CLASSIFICAÇÃO

Nota: 
- O primeiro classificado garante acesso à Fase de 
Acesso à 2ª Liga.
- O segundo, terceiro, quarto e quinto classifica-
dos garantem acesso à Fase de Acesso à 3ª Liga.
- Os quatro ultimos classificado são despromovi-
dos diretamente.

Futebol

Duarte Duarte deixa os tigres
Duarte Duarte já não joga de tigre ao peito. O avançado vai re-

forçar a equipa do Lank Vilaverdense até ao f inal da época. Este é 
um regresso ao clube que o formou e onde jogou até à época de 
2008/2009, tendo depois rumado ao Gil Vicente. 

Depois de passagens por Angola o jogador voltou a Portugal para 
jogar no Trofense. Na temporada passada representou o Felgueiras 
e este ano vestiu de tigre ao peito durante 12 jogos e não marcou 
nenhum golo. Aos 33 anos regressou ao clube que o formou e onde 
se estreou como atleta sénior. MV
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FarmáciasContactos úteis
Atendimento ao Idoso  - 227 335 872
Biblioteca Municipal  - 227 335 869
Bombeiros do Concelho de Espinho - 22 732 82 75
Câmara Municipal de Espinho  - 227 321 256
Espaço do Cidadão Espinho/Silvalde - 227 335 892
Espaço do Cidadão Anta/Guetim  - 227 335 890
Espi-Táxis - 227 313 957
Fórum de Arte e Cultura de Espinho  - 227 321 256
IEFP de Espinho - 22 098 9530
Loja de Turismo  - 224 901 316
Piscina Balneário Marinho  - 227 344 179
Piscina Municipal  - 227 335 868
PSP de Espinho - 22 733 0420
Segurança Social - 300 502 502
Junta de Freguesia de Espinho - 932 677 804

ÚTEIS

JANEIRO

H I A B C D E F

19 20 21 22 23 24 25 26

A - Farmácia Teixeira (Espinho)
Av8, n. 436 Tel: 227 340 352 
B - Farmácia Santos (Espinho)
Rua 19, n. 265 Tel: 227 340 331
C - Farmácia Paiva (Espinho)
Rua 19, n. 319 Tel: 227 340 250
D - Farmácia Higiene (Espinho)
Rua 19, n. 393 Tel: 227 340 320        
E - Grande Farmácia (Espinho)
Rua 8, n. 1095 Tel: 227 340 092
F - Farmácia Conceição (Silvalde)
Est. S. Tiago, n. 701 Tel: 227 311 482

G - Farmácia Mais (Anta)
Rua 19 1412, Anta Tel: 227 341 409
H - Farmácia Machado (Paramos)
Av. Central, n. 1534 Tel: 227 346 388  
I - Farmácia de Anta
Rua Tuna de Anta, Tel: 227 319 444

DIAS

AVISO

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE 

ESPINHO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ADIAMENTO

Pelo presente vimos informar que, face ao momento que se atravessa 
em termos da pandemia COVID-19 e pelo confinamento a que todos 
estamos obrigados, a Assembleia Geral Ordinária marcada para 
o próximo dia 22 do corrente, será adiada para data a comunicar 
oportunamente.

Espinho, 19 de Janeiro de 2021

O Vice-Presidente da Assembleia Geral  
Cmt. José Gomes da Costa

ÓBITOS

LUZ FERREIRA GAIO NEVES 

AGRADECIMENTO 

Espinho, 25 de Janeiro de 2021
Agencia Funerária Luís Alves – Rua 18, n.o 954 – Espinho Tlm: 917263249 /914249496

A família vem agradecer a todos quantos 
têm manifestado pesar, associando-se à 
sua dor.

ROLANDO FERREIRA LEITE DA CONCEIÇÃO 
(ANTIGO PROPRIETÁRIO DA FARMÁCIA CONCEIÇÃO)

AGRADECIMENTO 

Silvade, 25 de Janeiro de 2021
Agencia Funerária Luís Alves – Rua 18, n.o 954 – Espinho Tlm: 917263249 /914249496

A família vem agradecer a todos quantos 
têm manifestado pesar, associando-se à 
sua dor.

Talento lá fora

Há muitos anos que estou imigrada no Reino Unido e é com gosto que 
gosto de seguir as notícias da minha terrinha. De quando em vez o Maré 
Viva apresenta-nos entrevistas de espinhenses que brilham em Portugal mas 
também no estrangeiro. E é sempre com um sentimento de orgulho e também 
de saudade que devoro todas essas entrevistas. Somos um povo vareiro com 
imenso talento dentro e fora de portas. Tenho orgulho em ser de Espinho! 

        Ana Beatriz

A SUA OPINIÃO CONTA 
Todos temos opinião e o Maré Viva gosta de a conhecer. 
Faça-nos chegar os seus textos pelo email: jornal@mare-viva.pt

CORREIO DO LEITOR



 26 Janeiro, 2021       MARÉ DE OPINIÃO 15

Diretor Nuno Oliveira 

Redação Nuno Oliveira, Carla Relvas e 
Joana Rodrigues
Fotografia: Filipe Couto,  Flávio Alberto, 
Francisco Azevedo e Mário Gouveia
Colaboração Carla Estrada, Manuel 
Macedo, Paulo Jorge Duarte 

Paginação Nuno Oliveira 
Publicidade Margarida Pinho 
Redação e Composição
Rua 62 n.º 251- 4500-366 Espinho  
Telefone  227331355 
E-mail  jornal@mare-viva.pt
Secretaria e Administração 
Rua 62 n.º 251- 4500-366 Espinho 

Telefone 227331357 
Propriedade/Editor 
Nascente - Cooperativa de Acção Cultural. 
CRL - Rua 62 n.º 251- 4500-366 Espinho 
NIF 500 615 268 
Impressão:  Tipografia Meneses - Rua 39 
n.º321 4500-341 Espinho 
Tiragem 1000 exemplares 

Número de Registo do Título 104499, de 
28/06/76    
Depósito Legal 2048/83
Os textos de Opinião publicados nesta 
edição são da inteira responsabilidade 
dos seus autores, não vinculando, direta 
ou indiretamente, o cariz editorial e 
informativo deste jornal.

FICHA TÉCNICA

Estatuto Editorial:
 O Maré Viva, enquanto propriedade de 
uma Cooperativa de Ação Cultural e Jornal 
de carácter regional, propõe-se:
- Noticiar de forma independente, objetiva 
e isenta, todos os factos importantes da 

vida política, social, cultural e desportiva 
regionais;
- Dar um especial ênfase a todas as 
manifestações de caráter cultural, 
procurando, com a respetiva divulgação, 
contribuir para o fomento cultural da 

região;
- Defender sempre, de forma intransigente, 
os princípios constitucionais da República 
Portuguesa, procurando, desse modo, 
contribuir para que sejam alcançados os 
grandes desígnios nacionais;

-  Respeitar os princípios deontológicos 
da imprensa e a ética profissional, de 
modo a não poder prosseguir apenas fins 
comerciais, nem abusar da boa fé dos 
leitores, encobrindo ou deturpando a 
informação.

ARTIGO DE OPINIÃO

RESCALDO

Com naturalidade, Marcelo Rebe-
lo de Sousa venceu as presidenciais 
deste f im de semana. Com o segundo 
melhor resultado de sempre, assume 
um papel determinante no controlo 
ao trabalho do governo atual. Debe-
lar a pandemia é o sinal de ordem e 
o recado foi dado no discurso f inal.

Mas nem tudo foi natural nas elei-

ções de ontem. Será racional que 
concelhos de esquerda profunda e 
clássica tenham alterado o sentido 
de voto para uma direita radical?

Em Espinho imperou algum bom 
senso, Marcelo e Ana na frente com 
o populista em 3º. A esquerda apa-
receu a seguir com o candidato do 
PCP a f icar à frente da candidata 
do bloco. Um sinal de que a pessoa 
foi mais importante que o partido. 
No f im da tabela, Tiago Myan qua-
se passou Marisa Matias (2 votos os 
separarsam) e a lanterna vermelha 
para o T ininho do povo que pela 
segunda vez aparecia nas l istas . 
Metade dos espinhenses preferiu 
não ir às urnas, mas não foi por fal-
ta de segurança. As pessoas foram 
respeitando alguns cuidados com 
o distanciamento social e tudo de-
correu com normalidade. Bem-haja 
aos autarcas locais pelo esforço para 
que tudo funcionasse da melhor ma-
neira. Câmara a Juntas foram atira-
das aos leões e o Governo, mais uma 

vez, queria chamar para si os louros 
dos outros. . .  o seu a seu dono!

Independentemente de tudo, os 
partidos de esquerda devem ref letir 
sobre o que aconteceu. PCP e BE que 
colocaram claramente um candidato 
na rua, têm leituras diferetens para 
fazer. O BE e a sua Marisa Matias, 
perderam redondamente, parecen-
do já um sinal do que o futuro lhes 
poderá traçar em próximas cruzes. 
Enquanto que o PCP não deve atirar 
foguetes pois o resultado é clara-
mente conseguido pelo candidato e 
não pelas cores do partido (veja-se 
o que aconteceu no Alentejo e em 
Setúbal).

O PS não tinha candidato mas Ana 
Gomes foi para a frente sozinha e 
fez o seu papel. Perdeu-se na guer-
ra com (a)Ventura e foi prejudicada 
por isso.

Agora, que comecem as autárqui-
cas!

Diogo Almeida e Silva

“Metade dos 
espinhenses 
preferiu não ir às 
urnas, mas não foi 
por falta de 
segurança.”

Diogo Almeida e Silva
Assessor de Comunicação
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