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- 31 elementos da corporação 
dos Bombeiros do concelho 
já receberam a vacina.

- 600 idosos com mais de 80 
anos serão vacinados nos 
próximos dias.
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a PsP aplicou na sex ta -
feira passada uma mul-

ta de 200 euros a um homem 
que foi apanhado a comer nas 
instalações sanitárias de uma 
padaria. O proprietário do es-
tabelecimento também foi au-
tuado, com 2000 euros.

 As forças de segurança, durante 
uma grande parte do período da 
pandemia, atuaram com medidas 
de prevenção e sensibilização. 
Contudo, com os números a au-
mentar o Governo optou por en-

durecer as medidas e deu ordem 
para as contraordenações serem 
mais pesadas. E porque quem não 
cumpre está sujeito, a Polícia de 
Segurança Pública de Espinho 
(PSP) aplicou na sexta-feira uma 
multa de 200 euros a um homem 
que foi apanhado a comer na casa 
de banho de uma padaria.

Segundo um comunicado da 
PSP, o proprietário do estabele-
cimento também foi autuado, em 
2000 euros, por inobservância das 
regras de funcionamento de es-
tabelecimentos de restauração e 

similares, bem como das regras de 
fornecimento e venda de bebidas 
alcoólicas, no âmbito do estado 
de emergência.

Quanto ao cliente, foi interce-
tado quando se encontrava no 
interior das instalações sanitárias 
de um estabelecimento de restau-
ração e bebidas a consumir bens 
alimentares e bebidas alcoólicas.

“Desta forma, foi levantado o 
despectivo auto de contraorde-
nação por inobservância ao dever 
geral de recolhimento”, refere a 
PSP.

Portugal continental entrou no 
dia 15 de Janeiro num novo confi-
namento geral, devido ao agrava-
mento da pandemia de covid-19, 
com os portugueses sujeitos ao 
dever de recolhimento domici-
liário, estando ainda previsto o 
encerramento do comércio e res-
tauração, com exceção dos esta-
belecimentos de bens e serviços 
essenciais.

A restauração pode, no entan-
to, funcionar em regime de take-
away ou entregas ao domicílio.   
nO

APAnhADo PElA PSP

Duzentos euros De multa para homem apanhaDo a 
comer na casa De banho De paDaria 

C at o r z e e l e m e nt o s d o s 
Bombeiros do Concelho 

de espinho estão em vigilân-
cia ativa à Covid-19, porque 
confraternizaram todos numa 
“ceia na cozinha do quartel”, 
onde a lotação era de seis 
pessoas. Um dos elementos 
testou positivo. O comandan-
te Pedro Louro considerou o 
sucedido como o “dia da ver-
gonha alheia” e garantiu que 
vai comunicar o sucedido ao 
Ministério Público.

o comandante dos Bombeiros 
do Concelho de Espinho, num 
comunicado interno, explicou 
que, na noite de 8 de fevereiro 
uma brigada de serviço decidiu, 
“mesmo após ter sido advertida 
no dia 16 de janeiro, realizar um 
convívio dentro da cozinha”. Um 
espaço que está assinalado com 
lotação máxima seis pessoas, 
“em que todos os dias se espe-
ra à hora de almoço para poder 
entrar, estiveram 14 bombeiros a 
confraternizar, obviamente sem 
máscara”.

no dia 11, altura que foi co -
nhecida a situação e que um 
dos bombeiros testou positivo, 
o comandante, que efetuou o co-
municado, diz-se “revestido de 
vergonha”. “não vergonha pes-
soal. Mas sim vergonha alheia”, 
af irmou. “Aliás, 11 de fevereiro 
de 2021 deve f icar registado nes-

te Comando de Bombeiros para 
memória futura como o dia da 
vergonha alheia”.

açãO será COMUniCada aO 
MinistériO PúBLiCO 

Devido a esse convívio f icaram 
“de um momento para o outro 
sem 16 bombeiros ao ser viço, 
pois foram colocados em vigi-
lância ativa por determinação 
da Autoridade de Saúde local”. 
“Simplesmente porque foram 
desrespeitadas todas as regras 
instituídas”, acrescentou Pedro 
louro.

“Por isso mesmo, e porque não 
será o Comandante o responsá-
vel por encobrir a responsabili-
dade de outros perante as ins-
tituições que referi e perante a 
população que temos o dever de 
servir, que legitimamente tem o 
direito de se sentir defraudada”, 
disse.

Prometeu inteirar-se da neces-
sidade de “comunicar o sucedi-
do ao Ministério Público, a quem 
competirá apreciar judicialmen-
te o sucedido”. “ Internamente, 
irei,  sem qualquer hesitação e 
com mão pesada, desencadear 
de imediato ação disciplinar so-
bre todos os presentes no con-
vívio, pois é claro o desrespeito 
por todo o contex to atual de 
pandemia”.

“DIA DA vErGonhA AlhEIA” DClAroU o CoMAnDAntE PEDro loUro

catorze bombeiros com processo Disciplinar após convívio

MãO Pesada Para aPUrar 
resPOnsaBiLidades 

Paralelamente à ação disci -
plinar decidiu, ainda, cancelar 
certas regalias como o funciona-
mento do ginásio, os dias de fé-
rias complementares atribuídos 
aos Bombeiros envolvidos com 
vínculo prof issional referentes 
ao ano de 2020 e a escala de mé-
rito referente ao ano em curso 
para os mesmos Bombeiros.

Ainda, decidiu cancelar a atri-
buição de qualquer condecora-
ção, louvor ou referência elogio-
sa aos envolvidos no presente 
ano, entre outras ações.

“As consequências do processo 

disciplinar, que vai avançar na 
próxima semana, são duas: ou 
uma suspensão entre 10 e 180 
dias ou pena de demissão”, de-
clarou Pedro louro, em declara-
ções à lusa.

Por último, Pedro louro diz “pe-
dir desculpas”, porque, apesar de 
todos os esforços, “não termos con-
seguido implementar mecanismos 
que evitassem comportamentos 
como os verificados pondo-nos a 
todos em causa”. “resta-me corrigir 
exemplarmente a situação, garan-
tindo que nunca mais se volta a re-
petir algo semelhante, e de forma a 
se perceber que a disciplina é mes-
mo um pilar desta instituição (...). 
nO
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“Questionem e 
pressionem 
também os vossos 
contabilistas se 
efetivamente não 
têm direto a 
certos apoios” 
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viver espinho lembra que os ComerCiantes devem dirigir-se ao gabinete do empreendedor 

“há apoios que ainda não chegaram aos 
comerciantes” 

n unes da silva, presiden-
te da associação viver 

espinho aconselha os comer-
ciantes a irem preparando o 
desconfinamento. insiste na 
presença online e apela para 
que os lojistas se dirijam aos 
locais certos para que tenham 
a informação correta sobre as 
medidas a tomar de forma a 
evitar que os negócios se afun-
dem ainda mais. 

a situação do comércio local 
em espinho não é diferente do 
resto do país. se aguentará ou 
não, está dependente das medi-
das de apoio do governo e pelo 
que parece, não estão a ser su-
f icientes. o representante má-
ximo da associação viver espi-
nho, nunes da silva, confessou 
ao maré viva que há apoios que 
ainda não chegaram aos comer-
ciantes: “há medidas faz de con-
ta e medidas a sério. os apoios 
por parte do lay-of f estão a che-
gar. Já os restantes, como os da 
‘retoma progressiva’ e da ‘linha 
apoiar ’ não estão a chegar e isto 
vai acabar mal, porque uma coi-
sa são empresas que diminuem 
os lucros, outra é quem não tem 
lucros. e grande parte do comér-
cio de rua não tem lucros”, diz 
nunes da silva. 

Presença online é o 
segredo Para as contas 

do negócio

de todas as medidas de apoio 

que surgiram durante o ano de 
2020 e se prolongam até hoje, 
nunes da silva destaca a plata-
forma digital dos Ctt – Correios 
de portugal, onde é possível os 
negócios de rua terem a sua loja 
online: “quem já trabalhava com 
o online e continuou durante a 
pandemia, está a conseguir equi-
librar as contas do negócio”, af ir-
ma o presidente da viver espinho. 

a presença online por parte do 
comércio de espinho aumentou, 
mas não de uma forma suficien-
temente organizada. para o diri-
gente existem vários fatores que 
impedem uma maior presença nas 
plataformas digitais: “Comodis-
mo, falta de informação, falta de 
preparação técnica e principal-
mente, falta de paciência. o setor 
terciário precisa de um apoio ex-
terno para executar essas medi-
das. existe esse apoio por parte 
dos Ctt e por isso não há razões 
para estarem apagados. no míni-
mo devem fazer o seu marketing, 
mas têm que se mexer”, refere. 

“dirijaM-se ao gabinete 
do eMPresário e 
eMPreendedor” 

a falta de presença na plata-
forma digital dos Ct t, é apenas 
um pormenor da realidade dos 
comerciantes da cidade de espi-
nho. nunes da silva acredita que 
os lojistas estão mal informados 
e mal aconselhados e por isso 
não recebem mais apoios, o que 
contribui para o encerramento 
def initivo das por tas de mui-
tos: “dá-me a sensação que os 
comerciantes não estão cientes 
das medidas de apoio e andam 
a dormir.  andam mal aconse -
lhados. os comerciantes devem 
contactar o gabinete de apoio 
ao empreendedor ou a empresa 
Frederico mendes & associados 
para que se esclareçam todas 
as dúvidas relativas aos apoios 
a que têm direito. não pagam 
nada por recolher informação. 
questionem e pressionem tam-
bém os vossos contabilistas se 
efetivamente não têm direto a 
certos apoios”, apela o presiden-
te da associação viver espinho. 

o gabinete de apoio ao em-
presário e empreendedor situa-

se no mercado municipal de es-
pinho, na loja 9 do 1º andar. 

“os coMerciantes deveM ir 
PreParando o 

desconfinaMento”

na últ ima entrevista a nu-
nes da silva (em dezembro de 
2020), o mesmo apontava a re-
toma à normalidade para março 
de 2021. agora perto da data, o 
presidente da associação viver 
espinho aponta o novo descon-
f inamento para abril,  depois da 
altura da páscoa: “tinha apon-
tado para março a retoma da 
economia do país, mas será em 
abril e após a vacinação. espero 
que uma abertura na páscoa não 
seja sinónimo de uma nova vaga, 
conforme aconteceu no natal. 
não vale a pena estar a descon-

f inar para voltarmos a apertar o 
cerco, porque só iríamos esta a 
fazer pior”, af irma, realçando a 
importância do plano de vaci-
nação correr bem, uma vez que 
só assim poderá ser possível 
antecipar o desconf inamento e 
recuperar a economia a tempo. 

nunes da silva alerta ainda os 
comerciantes para irem prepa-
rando o desconf inamento, por-
que as pessoas não vão deixar 
de procurar o comércio local e 
o mesmo deve estar preparado: 
“os comerciantes têm de co -
meçar a planear para que a sua 
retoma ainda vá a tempo de so-
breviver a esta situação.  espi-
nho é uma cidade pequena e as 
pessoas podem ter dif iculdades 
em expor as suas necessidades, 
mas que elas existem, existem”, 
termina. jr

Quebras acentuadas
novos dados da reduniq insights – solução de conhecimento 

da reduniq responsável por analisar a evolução transacional do 
sistema de retalho em portugal - indicam que a quebra de faturação 
dos negócios portugueses foi agravada em mais 30% dos que as já 
registadas no país. ainda assim, esta quebra foi inferior ao primeiro 
confinamento que registou o valor de 44%. 

a moda, as perfumarias e os cabeleireiros foram os mais afetados, 
registando uma quebra de 92%, 86% e 79% respetivamente. 

também a faturação estrangeira sofreu uma quebra (55%) e a fa-
turação proveniente de cartões nacionais teve uma quebra de 6%. 

Nunes da Silva, presidente da Associação ViverEspinho



 MARÉ DE NOTÍCIAS 16 Fevereiro, 20214
NÚMERO DE CASOS POR 100 MIL HABITANTES DESCEU PARA OS 918 CASOS

ESPINHO DEIXA A LISTA DE CONCELHOS EM 
RISCO EXTREMO

P ortugal tem agora menos 100 concelhos em risco extremo 
de infeção face à semana anterior, o que representa uma 

redução de 54,3%, segundo os dados esta segunda-feira da 
Direção-Geral da Saúde (DGS). Com uma redução de 512 casos 
Espinho também deixa essa lista.

Há uma semana, mais de 70% dos 308 concelhos portugueses 
estavam em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, 
e hoje apenas 38,6% estão nesta tabela.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção- Geral da 
Saúde (DGS) divulgado na segunda-feira e que reporta a um perí-
odo de incidência cumulativa a 14 dias entre 27 de janeiro e 9 de 
fevereiro, estão neste patamar 119 dos 308 concelhos portugueses

Espinho, assim como os concelhos vizinhos de Ovar, Vila Nova de 
Gaia e Santa Maria da Feira também seguem essa tendência e sal-
tam fora da lista de “extremamente elevado”. No caso concreto de 
Espinho, o último relatório da DGS (que incidia entre 27 de janeiro 
a 9 de fevereiro) assinalava 1430 casos por 100 mil habitantes. O 
mais recente relatório, de 27 de janeiro a 9 de fevereiro, houve uma  
quebra de 512 casos (918 no total). NO

918 
Número de casos por 100 mil 
habitantes registados pela 
DGS no concelho de Espinho 
(de 27/01/2021 a 09/02/2021)

1430 
Número de casos por 100 mil 
habitantes registados pela 
DGS no concelho de Espinho 
(de 20/01/2021 a 02/02/2021)

Números

PUB.

Os números referentes ao 
período de 27 de janeiro 
a 9 de fevereiro revelam 
uma descida acentuada 
do número de casos (512) 
quando comparados com os 
últimos revelados no dia 8 de 
fevereiro.
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ESTADO DE EMERGÊNCIA RENOVADO MAS POUCO MUDA

N a segunda-feira os por-
t u g u e s e s  a c o r d a r a m 

n ov a m e n t e  e m  e s t a d o  d e 
emergência.  Medida entrou 
em vigor e mantém as medi-
das das últimas semanas, com 
uma excepção a destacar: já 
é possível comprar livros mas 
apenas em supermercados e 
hipermercados.

O 11.º estado de emergência 
proposto pelo Presidente da Re-
pública e aprovado pelo Parla-
mento entrou em vigor às 00h 
de 15 de fevereiro e prolonga-se 
até às 23h59 de 1 de março. A 
ordem é para “f icar em casa”. Ou 
melhor, nas palavras do primeiro 
ministro, “temos de continuar a 
pressionar a mola”. Assim, para 
os próximos 15 dias, continua em 
vigor o conf inamento obrigató-
rio, em que a principal regra é 
f icar em casa, sendo obrigatório 
o teletrabalho sempre que as 
funções em causa o permitam e 
o ensino à distância.

Neste novo estado de emer-

gência, mantêm-se as restrições 
de circulação entre concelhos, 
sendo proibida entre as 20h00 de 
sexta-feira e as 05h00 de segun-
da-feira, e as deslocações para o 
estrangeiro a partir de Portugal 
Continental estão proibidas por 
parte de cidadãos portugueses 
quando efetuadas por qualquer 
via (rodoviária, ferroviária, aé -
rea, f luvial ou marítima).

O comércio não essencial, ca-
fés e restaurantes vão permane-
cer fechados ao público, sendo 
apenas autorizado o ‘take-away‘.

A venda de qualquer tipo de 
bebidas à porta ou ao postigo de 
cafés ou restaurantes é proibida, 
bem como o consumo de refei-
ções ou produtos à porta do es-
tabelecimento ou na via pública, 
sendo apenas permitida a venda 
de produtos embalados.

JÁ PODE COMPRAR LIVROS 
NOS SUPERMERCADOS

A principal novidade é a pos-
sibilidade de venda de livros e 

materiais escolares em super-
mercados e hipermercados, mas 
não em livrarias.  “A única ex-
ceção é aquela que resulta do 
decreto do senhor Presidente 
da República, que nos proibiu 
de proibir a venda de livros e 
material escolar nos estabele-

cimentos que se mantêm aber-
tos, ou seja, os supermercados”, 
explicou o primeiro -ministro, 
António Costa. “Essa é a única 
exceção porque temos de respei-
tar as limitações impostas pelo 
decreto presidencial.”, declarou.  
NO

Volta a ser autorizada a venda de livros nos super e hipermercados
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MATERIAL CEDIDO PELA AUTARQUIA

ADCE APOIA 34 CRIANÇAS NO 
ENSINO ONLINE

À semelhança do que aconteceu 
no confinamento anterior a As-
sociação de Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho (ADCE) com 
a colaboração do Municipio de Es-
pinho está a apoiar diariamente 
nas suas instalações, 34 crianças 
sinalizadas pelas escolas. 

Para que possam assistir  às 

aulas online e realizar as suas 
tarefas escolares, os alunos têm 
à sua disposição equipamento 
(disponibil izado pela Câmara 
Municipal) e acompanhamento 
específ ico para que a sua apren-
dizagem não seja interrompida 
com as regras do ensino à dis-
tância. NO
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NO FIM-DE-SEMANA PASSADO

PSP COM FISCALIZAÇÃO NAS 
ESPLANADAS

O sol resolveu finalmente apa-
recer e foram alguns os que se 
esqueceram das regras e opta-
ram por sair à rua. A Polícia de 
Segurança Pública de Espinho 
esteve atenta e marcou presen-
ça nas principais vias e espla-
nadas da cidade de Espinho. Os 
agentes não se escudaram de 
questionar os transeuntes das 

razões de andarem na rua e fo-
ram verificando se todos usavam 
ou não máscara obrigatória em 
zonas com outros cidadãos. A 
PSP recordou que os chamados 
passeios higiénicos são autoriza-
dos “mas na zona redundante da 
área de residência” e que devem 
ser sempre de “curta duração”.  
NO
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DISPONÍVEL EM HTTPS://ACAOSOCIAL.ESPINHO.PT

MUNICÍPIO DE ESPINHO REFORÇA AÇÃO SOCIAL 
COM NOVA PÁGINA ONLINE

A Câmara Municipal de Es-
pinho disponibiliza na in-

ternet um novo microsite com 
informação sobre projetos e 
medidas de âmbito local e na-
cional, da área da ação social.

Segundo a Câmara Municipal, 
o projeto online pretende dar a 
conhecer os diferentes recursos 
que a autarquia dispõe, ao nível 
de habitação, de apoio à terceira 
idade, aos sem-abrigo e à nata-
lidade, entre outros projetos de 
intervenção social. “O objetivo 
passa por promover uma maior 
unif icação social e atenuar as 
formas de desigualdade social”, 
destaca o município. 

Esta nova ferramenta de comu-
nicação pretende ainda ser uma 
plataforma facilitadora do volun-
tariado, um espaço de encontro 

Pela PSP

Apanhado com 
haxixe

A Polícia de Segurança Públi-
ca, por intermédio do Comando 
Distrital de Aveiro, deteve um 
jovem de 18 anos, residente em 
Espinho, por suspeita da prática 
do crime de tráfico de estupefa-
cientes. 

O suspeito foi intercetado 
pela PSP durante uma operação 
de fiscalização das medidas de 
prevenção contra a COVID-19, 
encontrando-se em desrespeito 
ao dever geral de recolhimento 
domiciliário. Aquando da refe-
rida interceção, o suspeito tinha 
em sua posse cerca de 10 doses 
de haxixe. O detido foi notificado 
para comparecer no Tribunal de 
Espinho para conhecimento das 
medidas de coação.  MV

Na quarta-feira

Radar na Av. 32

Preste atenção à campanha 
preventiva da PSP e fique atento 
aos radares que estarão ativos 
nesta semana de fevereiro. Em 
Espinho, atenção à velocidade no 
dia 17 de fevereiro, a partir das 
9h00, na Avenida 32.  MV

ALTERAÇÕES À CIRCULAÇÃO ATÉ ABRIL

RUA 27 VAI TORNAR A ABRIR NA ZONA DO RECAFE

Devido à obra de Requalif i -
cação do Canal Ferroviário de 
Espinho (ReCaFE),  a circulação 
automóvel será alterada em al-
gumas vias.

A rua 27, ao lado da estação de 
comboios, vai voltar a abrir mas a 
circulação será invertida do que 
era habitual. Ou seja, passará a 
ser possível descer em direção ao 
mar. Na rua 33, entre a Avenida 
oito e a rua 4, a circulação será 
também em apenas um sentido 
(este para oeste).

Estas alterações à circulação 
automóvel,  mantêm-se até ao 
mês de abril  do ano corrente.  
NO
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entre pessoas que querem ser 
voluntárias e instituições promo-
toras, interessadas em integrar 
voluntários.

“Embora a desigualdade social 
esteja presente, esta autarquia 
tem como missão combater a 
mesma. Pretendemos promover 
e erradicar as formas de desigual-
dade e exclusão social, estimulan-

do a integração social dos mais 
desprotegidos. Pretendemos as-
sim, com esta plataforma colo-
car toda a informação disponível 
de forma acessível, de modo que 
todos possam ter acesso e encon-
trar a melhor solução para a sua 
situação”, af irma Lurdes Ganicho, 
vereadora da Câmara Municipal 
com o pelouro da Ação Social. MV
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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

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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A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Espinho e o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação 
Urbana (IHRU) assinaram um 
protocolo que disponibiliza 
5,6 milhões de euros à autar-
quia para apoiar 132 famílias 
a viver em situação indigna de 
habitação.

O acordo entre o Município es-
pinhense e o IHRU foi celebra-
do online na quinta-feira, dia 11 
de fevereiro, no âmbito do 1.º 
Direito - Programa de Apoio ao 
Acesso à Habitação.

O acordo homologado pela se-
cretária de Estado da Habitação, 
Marina Gonçalves, e pelo secretá-
rio de Estado da Descentralização 
e da Administração Local, Jorge 
Botelho,  def ine um montan-
te global de investimento pelo 
IHRU de 5,6 milhões de euros, dos 
quais 2,7milhões euros são f inan-
ciamento a fundo perdido.

A verba irá permitir intervir na 
habitação de 132 agregados, cor-
respondentes a 317 pessoas, que 
vivem em edifícios habitacionais 
da Câmara Municipal, que apre-
sentam um elevado grau de de-
gradação.

Este acordo de colaboração é 
o 19.º no âmbito do Programa 1.º 
Direito, depois dos municípios 
de Arruda dos Vinhos, Lisboa, Al-
mada, Oeiras, Matosinhos, Évora, 
Loulé, Lousada, Porto, Funchal, 
Alijó, Paredes, Torre de Moncor-
vo, Marvão, São João da Madeira, 
Mafra, Ribeira da Pena e Miran-
dela.

  
BAIRRO DA PONTE DE ANTA 

FICA DE FORA

Curiosamente, fora desta ver-
ba f icam parte dos edifícios que 
compõem o bairro habitacional 
da Ponte de Anta, propriedade 

do IHRU - Instituto da Habitação 
e Reabilitação Urbana.

Na cerimónia online, o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Espinho aproveitou a presença 
do Ministro das Infraestruturas 
e da Habitação, Pedro Nuno San-
tos, para lembrar da necessidade 
urgente do Estado intervir nes-
tes edifícios.

Precisou que, das 359 frações 
do bairro, 228 são propriedade 
do IHRU. “Este bairro está num 
estado de degradação muito 
avançado. Este é verdadeiramen-
te um ponto crítico da habitação 
social do concelho”, referiu.

O autarca af irmou que a Câma-
ra “tratou” do que era sua obri-
gação, investindo na melhoria 
de espaços públicos e outras in-
fraestruturas, mas que cabe ao 
IHRU proceder à requalif icação 
dos edif ícios degradados, sua 
propriedade.

Diz que os mesmos têm “pro-
blemas estruturais gravíssimos” 

PROTOCOLO COM O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÂMARA MUNICIPAL RECEBE 5,6 MILHÕES DE EUROS PARA 
APOIAR 132 FAMÍLIAS NA HABITAÇÃO
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Antiga Escola no Bairro da Ponte de Anta

Anta 3 será transformada 
Segundo o que foi possível apurar, uma parte da verba será in-

vestida na requalif icação de uma antiga escola desativada (Anta 3 
no Bairro da Ponte de Anta) que será transformada em alojamento 
temporário para 10 pessoas. O terreno é propriedade do Instituto 
da Habitação e Reabilitação Urbana, sendo necessário que passe 
para a Câmara Municipal.

Promoção da “autoconstrução” 
No âmbito do acordo f irmado no Programa 1.º Direto, a Câmara 

Municipal de Espinho vai disponibilizar terrenos municipais para 
promover a “autoconstrução”. Ou seja, permitir a munícipes que 
construam a sua própria habitação em terrenos cedidos pela au-
tarquia. 

“Este Bairro está 
num estado de 
degradação muito 
avançado (...). É 
verdadeiramente 
um ponto crítico 
da habitação 
social do 
concelho.” 

que, “podem colocar em causa 
pessoas e bens”.

O ministro Pedro Nuno Santos 
referiu que, ao longo dos anos, 
houve dif iculdades na interven-
ção em propriedade mista, que 

foram já ultrapassados com a 
mudança da lei, concluindo que 
“do ponto de vista legal já é pos-
sível [a intervenção] (. . .)  vamos 
poder corrigir esse problema”, 
referiu. NO
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plano de vacinação arrancou em Fevereiro

Vacina astraZeneca já chegou a 31 
bombeiros da corporação de espinho

O plano de vacinação está 
a decorrer e os Bombei-

ros voluntários do Concelho de 
espinho já começaram a rece -
ber as primeiras doses. O Co-
mandante Pedro Louro esteve 
à conversa com o Maré viva e 
contou como tem sido o dia-a-
dia da coorporação nos últimos 
tempos de pandemia.

as vacinas já chegaram até 
aos Bombeiros voluntários de 
espinho. Como está a correr o 
plano de vacinação? 

as primeiras vacinas foram 
ministradas na quinta-feira pas-
sada a 21 bombeiros e na sexta-
feira foram vacinados mais dez 
bombeiros. portanto, temos 
até ao momento um total de 31 
bombeiros que tomaram a pri-
meira dose da vacina astraZe-
neca. aguardamos agora pela 
chamada dos restantes. Foi-nos 
informado que nesta primeira 
fase apenas serão vacinados 43 
bombeiros, o que corresponde a 
50% do efetivo.

e como é que a corporação 
está a receber as vacinas? 

Todos esperávamos com al-
guma ansiedade o início deste 
momento. desde março do ano 
passado que estamos fortemen-
te empenhados na luta contra a 
pandemia, não só no transporte 
de casos positivos ou suspeitos 
(mais de 700), mas também na 
descontaminação de espaços, 
preparação de espaços de reta-
guarda, entre outras ações, pelo 
que o risco de contágio é signi-
f icativo. neste contexto, o sen-
timento de segurança é impor-
tante para todos os que estão 
expostos. e a vacina contribui 

sem dúvida para esse sentimen-
to pois, apesar de não evitar 
a doença, contribui para uma 
menor probabilidade das suas 
formas mais graves em caso de 
contágio.

este confinamento tem dado 
muito trabalho aos Bombei-
ros do Concelho? 

na verdade, os períodos de 
conf inamento reduzem o núme-
ro de ocorrências. no primeiro 
conf inamento reduziram para 
menos de metade, pois até as 
clínicas de f isioterapia e reabi-
litação fecharam e muitos trata-
mentos não prioritários foram 
cancelados. menor mobilidade 
signif ica menos carros a circu-
lar, logo, menor risco de aciden-
te ou atropelamento. acresce o 
facto de as pessoas terem tido 
receio de se deslocaram aos 
hospitais, deixando de ligar o 
112 em situações que habitu-
almente o fariam. nos conf ina-
mentos mais recentes, apesar 
da redução verif icada, esta não 
foi tão signif icativa como a veri-

f icada em março e abril de 2020. 
em termos globais, em 2020 re-
gistamos uma quebra de 12% da 
atividade global face a 2019.

se há menor número de 
ocorrências, como tem sido o 
vosso dia-a-dia nos últimos 
tempos?

a par de toda a atividade co-
vid, o corpo de Bombeiros do 
concelho de espinho tem uma 
atividade de proteção e socorro 
24 horas por dia. por exemplo, 
diariamente realizamos em mé-
dia nove ocorrências de emer-
gência pré-hospitalar a pedido 
do inem que variam entre do-
enças súbitas, acidentes de tra-
balho, quedas, acidentes de via-
ção, e outras. mas para ter uma 
ideia da nossa atividade, posso 
dizer que em 2020 registámos 
intervenção em 88 incêndios 
urbanos, fugas de gás, incên-
dios em detritos e em veículos, 
combatemos 118 incêndios ru-
rais e realizámos 198 interven-
ções de proteção e socorro de 
diferentes causas. Tudo isto a 

par do transporte de doentes 
não urgentes, que ascende qua-
se 30 mil transportes anuais em 
tempos de normalidade, isto é, 
fora do contexto da pandemia. 
portanto, a nossa atividade é 
constante.

Os espinhenses são cumpri-

“em 2020 
combatemos 118 
incêndios rurais e 
realizámos 198 
intervenções de 
proteção e socorro 
de diferentes 
causas” 

nota da redação: a entrevista 
com o comandante Pedro Louro 
foi agendada antes de termos 
conhecimento sobre a notícia 
relativa ao convívio ilegal dos 
catorze bombeiros. Por termos 
noticiado esse caso na página 2 
optamos por não tornar a abor-
dar esse assunto nesta entre-
vista.  
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600 VACINAS DISPONÍVEIS

VACINAÇÃO ARRANCOU DIA 16 DE FEVEREIRO
No sábado passado

Já arrancou a 
vacinação das 
forças de 
segurança
 
Vinte mil agentes de forças 

policiais vão ser vacinados nas 
próximas três semanas, adian-
tou na sexta-feira o Ministério 
da Administração Interna (MAI), 
acrescentando que o processo 
de vacinação começou no sá-
bado.

A vacinação de 10 mil agentes 
da Polícia de Segurança Pública 
(PSP) e de 10 mil militares da 
Guarda Nacional Republicana 
(GNR) “reconhece o papel das 
Forças de Segurança no com-
bate à pandemia da covid-19, 
colocando -as entre as priori -
dades de vacinação dentro das 
funções essenciais do Estado”, 
tendo o planeamento do pro -
cesso sido elaborado “de forma 
articulada entre a GNR e a PSP”.  
NO

E ra para ter começado se-
mana passada mas devido 

ao atraso na entrega de vaci-
nas,  o processo em Espinho ar-
rancou no dia 16 de fevereiro. 
600 idosos com mais de 80 anos 
serão vacinados.

O plano de vacinação contra 
a covid-19 em Por tugal entrou 
no dia 1 de fevereiro numa nova 
fase, que é alargada a mais gru-
pos prioritários.

Primeiro vão ser vacinados os 
idosos com mais de 80 anos com 
doenças associadas.

Em Espinho, por questões lo-
gisticas, as vacinas serão dadas 
no Centro de Saúde de Espinho.  
O processo era para ter arrancado 
na semana passada mas, segundo 
o que o Maré Viva apurou, houve 
um atraso no envio das vacinas e 
o processo foi adiado.

600 vacinas (da Pf izer e da As-
trazeneca) começaram a ser ad-
ministradas no passado dia 16 de 
fevereiro a idosos (maiores de 80 

anos com doenças associadas). 
Todos os utentes que já toma-
ram ou ainda vão tomar a vacina 
foram contactados por telefone 
na sexta-feira, sábado e domin-
go passado para agendarem a 
administração.  No exterior do 
Centro de Saúde de Espinho foi 
montada uma tenda para alber-
gar os utentes e que também 
funcionará como local de ob-

servação nos minutos seguintes 
à toma das vacinas.

Segundo fonte ligada ao pro-
cesso,  o Centro de Saúde de 
Espinho tem uma capacidade 
de adminis trar  50 0 vacinas 
por dia .  Se tudo correr den-
tro do plano previsto,  no f i -
nal de maio toda a população 
de Espinho estará vacinada.  
 NO

dores do confinamento? 
Não me parece que a popu-

lação de Espinho seja menos 
cumpridora que a população 
em geral. São registados casos 
pontuais de incumprimento 
como em qualquer lado. E sem-
pre que estamos em período de 
conf inamento, também em Es-
pinho o número de novos casos 
diminui, o que me leva a crer 
que cumprem na generalidade 
o que é determinado.

O que é que podia ser feito 
pela população em geral para 
que os casos baixassem dras-
ticamente? 

A diminuição do número de 
novos casos está muito depen-
dente dos comportamentos 
individuais como o distancia-
mento físico, a lavagem regular 
das mãos e o uso adequado das 
máscaras. Por isso, não há me-
didas decretadas pelo Governo 
ou por qualquer entidade técni-
ca que nos valham se cada um 
não f izer corretamente a sua 
parte. E quando não o fazemos, 
de facto não resta mais opções 
além do conf inamento geral. 
Por outro lado, a forma fácil de 
transmissão do vírus parece es-

tar sempre a surpreender a co-
munidade científ ica, pelo que, 
mesmo que em teoria se cum-
prisse todas as regras básicas 
estabelecidas, a propagação 
poderia continuar a ser difícil 
de travar.

A única crítica que faço é que, 
no meu entendimento, a ges-
tão operacional da pandemia 
deveria, a partir de certa altura 
ter inequivocamente transitado 
para a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil ou 
mesmo para as Forças Armadas, 
pois são instituições prepara-
das para gestão de crise, com 
conhecimento e recursos para 
um problema desta dimensão. 
Aliás, é exatamente o que ago-
ra está a ser feito com o plano 
de vacinação, em que o Estado-
Maior da Força de Reação Ime-
diata foi ativado para apoiar o 
Coordenador da Task Force, o 
Vice-Almirante Gouveia e Melo. 
Competências clínicas são uma 
coisa, competências de gestão 
operacional de crises são outra. 
E por isso não me parece que a 
estrutura da Saúde Pública esti-
vesse preparada para lidar com 
a componente da gestão de cri-
se.

Como operacional no terre-
no, consegue ver um fim para 
esta pandemia? 

Essa é a resposta que todos 
gostaríamos de ter, mas julgo 
que ninguém está em condições 
de dar. Pessoalmente, acredito 
que até ao f inal do primeiro tri-
mestre de 2022 ainda vamos ter 
um conjunto muito signif icati-
vo de restrições na nossa vida, 
sendo que poderá haver pelo 
meio algumas janelas de maior 
normalidade, nomeadamente 
durante o verão. Estamos todos 
cansados e ansiosos por uma 
normalidade, mas enquanto a 
pandemia durar, teremos de 
nos adaptar a este difícil perí-
odo das nossas vidas e a todos 
os constrangimentos que daí 
decorrem, contribuindo indivi-
dualmente para a diminuição 
da propagação da doença. Não 
podemos f icar todos doentes 
ao mesmo tempo pois o sistema 
nacional de saúde, como qual-
quer sistema, tem um limite de 
resposta. Essa é a preocupação 
que deve estar sempre presen-
te em cada um de nós, pois no 
limite, é disso que estamos a fa-
lar: da possibilidade ou impos-

sibilidade de sermos adequa-
damente atendidos no sistema 
de saúde, quer sejamos doentes 
Covid ou não. JR

Foi montada uma tenda para o serviço de vacinação no Centro de Saúde
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NOVA PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM

“EDUCA + ESPINHO” NO APOIO À 
APRENDIZAGEM
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Caso aconteceu em 2019

Trio que fugiu à PSP 
com pena de prisão

Quatro pessoas, apontadas 
como terem estado envolvidas 
em vários furtos a estabeleci-
mentos de restauração em Es-
pinho, Feira e Porto, foram sen-
tenciadas, na tarde de segunda-
feira, a penas efetivas de prisão 
que variam entre os quatro anos 
e três meses e os oito anos e nove 
meses. Três dos arguidos fizeram 
parte de uma aparatosa fuga à 
PSP, no Porto, em 2019.

Os três homens e uma mulher 
viram o Tribunal de Espinho con-
firmar parte da acusação, tendo, 
no entanto, dado como não pro-
vado alguns crimes de furto de 
que eram suspeitos de terem efe-
tuado em padarias, cafés e uma 
papelaria.

O juiz presidente do coleti-
vo considerou que os arguidos, 
com idades entre os 27 e os 50 
anos, todos toxicodependentes, 
levaram a efeito os furtos como 
forma de conseguirem dinheiro 
para comprarem droga.

A pena mais pesada, de oito 
anos e nove meses de prisão, foi 
para o condutor do veículo que, 
em outubro de 2019, se despis-
tou contra um poste depois de 
ter fugido à PSP do Porto num 
carro furtado e de ter “efetuado 
diversas manobras de circulação 
em contramão e passagens com 
[semáforos] vermelhos”.

Além dos crimes de furto na 
forma qualificada e simples, o ar-
guido foi ainda condenado pelos 
crimes de condução perigosa e 
resistência e coação sobre fun-
cionário (este último por ter ten-
tado agredir um dos agentes que 
o tentou retirar da viatura sinis-
trada). Ficou também proibido de 
conduzir veículos motorizados 
pelo período de um ano.

Um quarto arguido foi conde-
nado a cinco anos e nove meses 
de prisão por um crime de rou-
bo, 10 crimes de furto simples e 
falsificação de documento agra-
vado. O processo contava com 
outra mulher que foi absolvida 
de todos os crimes de que estava 
acusada.  MV

J á está disponível a nova 
plataforma de aprendiza-

gem para os alunos da educa-
ção pré - escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico do concelho 
de Espinho.

O município de Espinho, em 
parceria com a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho 
de Espinho (ADCE) tem em exe-
cução no âmbito do Programa 
Norte 2020, o projeto – Promover 
o Sucesso – Escola para Todos. 

A nova plataforma de aprendi-
zagem, colaboração e partilha, 
designada “Educa + Espinho”, é 
direcionada para os alunos da 
educação pré - escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico da Escola 
Básica de Silvalde e Escola Bá-
sica de Anta e integra uma das 
ações deste projeto, com impac-
to na melhoria da qualidade das 
aprendizagens e dos resultados 
educativos. 

“Esta plataforma favorece a 
realização de atividades dinâ-
micas e lúdicas e promove co -
nhecimentos,  competências e 
valores que ajudam as crianças 
a desempenhar um papel ativo 
na comunidade, preparando-as 

para os desaf ios da sociedade 
atual.   Este projeto, direciona-
do para a comunidade escolar 
(alunos, docentes, coordenado-
res e encarregados de educa-
ção),  apresenta como objetivo 
proporcionar o acesso a um en-
sino mais dinâmico e personali-
zar cada vez mais o processo de 
ensino-aprendizagem”, destaca 
a autarquia.

Professores, alunos e encarre-
gados de educação podem in-
teragir, partilhar documentos e 
atividades, acompanhar o per-

curso do aluno, reunir por vide-
oconferência, lecionar/participar 
em videoaulas.  

A Plataforma apresenta conte-
údos na área da Educação para a 
Cidadania (nas temáticas Educa-
ção Ambiental, Desenvolvimento 
Sustentável e Educação para a 
Saúde), português, matemática, 
estudo do Meio e inglês. 

Po d er á  ace d er  à  Plat afo r-
ma Educa + Espinho através 
das credenciais de acesso do/a 
encarregado/a de educação em 
www.educamais.espinho.pt. NO

EM AVEIRO

ASAE APRENDE 3 MILHÕES DE MÁSCARAS
A Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE) 
apreendeu quase três milhões de 
máscaras de proteção contra a 
covid-19 com diversas irregula-
ridades, avaliadas em cerca de 
100 mil euros, num armazém em 
Aveiro.

Em comunicado, a ASAE refe-
re que as máscaras encontradas 
num armazém do distrito foram 
apreendidas durante uma ação 
de f iscalização para verif icação 
do cumprimento das regras res-
peitantes à segurança geral de 
produtos utilizados para prote-
ção da pandemia de covid-19, 
designadamente quanto a equi-
pamentos de proteção individual 
(EPI’s) e a máscaras de uso comu-
nitário ou sociais.

Segundo a ASAE, os inspeto-
res detetaram 454.400 máscaras 
designadas “KN95”, adquiridas a 
um operador económico sediado 
nos Países Baixos, sem quaisquer 
instruções ou informações de se-
gurança em língua portuguesa, 
sem identif icação do importador 
e sem declarações de conformi-
dade válidas.

No mesmo armazém, foram 

ainda detetadas 2.284.000 más-
caras de uso comunitário ou 
sociais, com a indicação de não 
serem destinadas a uso médico, 
mas com aparência de másca-
ras cirúrgicas, o que, segundo a 
ASAE, poderia induzir o consu-
midor em erro, não tendo sido 
apresentado qualquer documen-
to válido que atestasse tratar-se 
de um produto seguro. MV
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FUTSAL FEMININO - CAMPEONATO NACIONAL, 2.º FASE, APURAMENTO CAMPEÃO

E DE REPENTE TUDO FICA MAIS LONGE

 NOVASEMENTE, 1 - SANTA LUZIA, 2

Jogo no Pavilhão Municipal 
Napoleão Guerra

Ao inter valo: 0 -1  

Novasemente: Daniela Sona; 
Bianca Costa, Andreia Marques, 
Angélica Alves e Andreia Martins.

Treinador: David Lopes

Santa Luzia: Sara Wallace; Ma-
ria Rodrigues, Carla Vanessa, Lú-
cia Jesus e Pisko.

Treinador: Manuel Ventura

Marcadores: 0 -1 Cristiana Oli-
veira (8 ’ ),  1-1 Nanc y Mercedes 
(20’) e 1-2 Pisko (36’).

P isko, a atleta que tantas 
alegrias deu à Novase -

mente durante as cinco épo -
cas que serviu o clube de Anta, 
fez o golo da vitória... mas do 
Santa Luzia. Com esta derro -
ta as antenses começam a ver 
o título a ficar cada vez mais 
distante.

A 4.ª ronda da Fase Apuramen-
to de Campeão do Campeonao 
Nacional de Futsal Feminino ar-
rancou no sábado precisamente 
com a Novasemente e a Santa 
Luzia.

As antenses entraram com o pé 
esquerdo e consentiram um golo 
aos 8’.  Embora tenham tentado 
chegar ao empate, a verdade é 
que chegou ao f im a primeira 
parte sem que o marcador vol-
tasse a funcionar.

No tempo complementar a 
turma de Esmojães conseguiu 
f inalmente o empate por Nancy 
Mercedes (20’). Contudo, na reta 
f inal, Pisko mkostrou toda a sua 
irreverência e fez o 1-2.

Mais tarde, o Nun’Álvares der-
rotou o Leões Porto Salvo, por 
5-1.  No outro jogo do dia,  o 
SL Benf ica recebeu e venceu o 
Quinta dos Lombos por 12-1.

Nas contas da tabela, Benf ica, 
Nun’Álvares e Santa Luzia estão 

na frente com nove pontos, em-
bora a equipa encarnada tenha 
menos um encontro realizado.

Destaque ainda para o triunfo 
do ACDR Arneiros na casa do FC 
Vermoim (5-2), em jogo anteci-
pado da 11.ª ronda. A turma de 
Torres Vedras está em 4.º,  com 

cinco pontos, mais um que o em-
blema de Famalicão.

A Novasemente ocupa agora o 
sétimo lugar com um ponto em 
três desaf ios.

Dia 16 as pupilas de David 
Lopes jogam com o SL Benf ica 
( jogo em atraso).  NO
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REGRESSO DAS COMPETIÇÕES DAS CAMADAS JOVENS

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA QUER QUE GOVERNO PROMOVA 
NORMALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES

A Assembleia da Repúbli-
ca (AR) recomendou ao 

governo a adoção de medidas 
que permitam a retoma des-
portiva e consequente norma-
lização das competições, bem 
como o gradual regresso do 
público em contex to de pan-
demia.

“A AR recomenda ao governo 
que adote,  de acordo com as 
normas sanitárias, medidas de 
incentivo à prática desportiva e 
à normalização gradual das com-
petições, incluindo as camadas 
mais jovens e de formação e o 
desporto para def icientes”, re-
fere a instituição.

Em comunicado, e aludindo ao 
n.º 5 do artigo 166.º da Constitui-
ção, a AR desaf ia, “com caráter 

de urgência”, a que a tutela faça 
uma “ampla auscultação das en-
tidades nacionais do associati-
vismo desportivo” para que, em 
conjunto com a Direção- Geral 
da Saúde, possam “trabalhar as 
normas e condições para a prá-
tica desportiva”.

De igual modo, pretende um 
“apoio ao movimento associa-
tivo desportivo” para que este 
contribua para a “retoma gradu-
al e segura das suas atividades”.

Paralelamente, a AR entende 
que esta é a altura de começar 
a promover o “regresso gradual 
do público a todos os eventos 
desportivos”, tendo sempre em 
conta “a situação epidemiológi-
ca e salvaguardadas as normas 
de saúde”.

Quer ainda a AR receber “regu-

larmente” os resultados do gru-
po de trabalho constituído para 
analisar os planos de adaptação 
das modalidades,  criado pelo 

Despacho n.º 10831/2020, de 04 
de novembro, pretendendo que 
os mesmos sejam tornados “pú-
blicos”. MV

AR entende que está na altura de começar a promover o regresso do público
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VOLEIBOL - I DIVISÃO - SÉRIE DOS PRIMEIROS

NÃO HÁ FORMA DE QUEBRAR O ENGUIÇO (?)

SP. ESPINHO, 0 - SL BENFICA, 3
Sets:  
21-25, 23-25 e 23-25

Sp. Espinho: Vladyslav Tolma-
chov, Luis Godinho (3), Ricardo Al-
var (10), Gabriel Andrade (10), Dinis 
Leão (19), Filip Cveticanin (6), Ja-
nuário Alvar (L); Robson Gomes (4), 
João Simões, Manuel Figueiredo, 
José Monteiro.

Treinador: Nuno Coelho

SL Benfica: Raphael Oliveira (12), 
André Lopes (7), Peter Wohlfahrs-
tatter (6), Hugo Gaspar(15), Flávio 
Soares (9), Nuno Pinheiro (2), Ivo Ca-
sas (L); Theo Lopes (1), André Aleixo 
(1), Tiago Violas.

Treinador: Marcel Matz

O SL Benfica tornou a ser o 
carrasco do Sp. Espinho. 

Depois de terem sido elimina-
dos pelas águias na Taça de 
Portugal, os vareiros não con-
seguiram vingar essa derrota e 
voltaram a perder no desafio a 
contar para o Campeonato.

A partida começou muito equi-
librada mas com o Benfica a subir, 

a pouco e pouco, os níveis de con-
fiança e a ganhar a primeira vanta-
gem do encontro aos 11-12, peran-
te um Sp Espinho não disposto a 
entregar os pontos. Uma distância 
que os encarnados segurariam até 
ao final do parcial: 21-25 (0-1).

No segundo parcial os tigres 
entraram melhor e chegaram a 
estar a vencer por 18-12. Mas o 
conjunto de Marcel Matz, com 
uma reação rápida, protagoni-
zou uma autêntica cambalhota 
num parcial que parecia pratica-
mente decidido. Aos 23-24, os en-
carnados conseguiam a primeira 
vantagem do set, fechando-o em 
23-25 (0-2).

No tudo ou nada para a equipa 
da Costa Verde, os lisboetas fo-
ram mais fortes e mais consisten-
tes, construíndo uma vantagem 
ainda que pouco confor tável. 
Ainda asism, à distância, as águias 
voaram até aos 23-25 e mataram 
o desafio.

O Sp. Espinho ocupa o quarto 
lugar com 18 pontos somados. O 
próximo jogo terá lugar em Viana 
do Castelo, no sábado, contra o 
Volei Clube de Viana. NOSp. Espinho voltou a perder com o SL Benfica
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O QUE AINDA FALTA DISPUTAR

AINDA HÁ MUITO VOLEIBOL PARA SE JOGAR

N o primeiro encontro da 
jornada duplas os varei-

ros sararam as feridas da eli-
minação da Taça de Portugal.

Olhando apenas para o calen-
dário, faltam três jornadas para 
o f im da 2.ª fase do Campeo -
nato Nacional de Voleibol que, 
depois de uma fase regular com 
um jogo entre todas as equipas, 
dividiu as 14 equipas da prova 
em duas séries: Série dos Primei-
ros e Série dos Últimos. Porém, e 
apesar de o SL Benf ica ser cada 
vez mais líder isolado, o campe-
onato ainda não f ica por aqui 
e campeão ainda está longe de 
f icar def inido.

SÉRIE DOS PRIMEIROS 

Nesta Série, composta por oito 
equipas, quatro vão disputar a 
Divisão de Elite e quatro vão dis-

putar a Taça Federação.
Na divisão de elite, será então 

disputada entre os primeiros 
quatro classif icados e será em 
formato de play-of f.  O primei-
ro classif icado jogará contra o 
quarto, enquanto o segundo de-
frontará o terceiro (à melhor de 
5 jogos). Os vencedores disputa-
rão a f inal à melhor de cinco e o 
vencedor será o novo campeão 
nacional Os derrotados discutem 
um play-of f à melhor de três e o 
vencedor vai disputar a f inal da 
Taça Federação

MAIS UM “CAMPEÃO”

A Taça Federação será então 
disputada entre o 5.º e o 8.º clas-
sif icado da série dos Primeiros 
e  uma equipa repescada da Di-
visão da Elite (à melhor de cin-
co). O play-of f será disputado à 
melhor de cinco: 5º x 8º e 6º x 

7º  Os vencedores discutem mais 
um play-of f de acesso à f inal (à 
melhor de três) Os derrotados jo-
gam para def inir as restantes po-
sições (à melhor de três) Na f inal, 

encontra-se a equipa que caiu da 
Divisão de elite e o vencedor do 
play-of f (2) e, entre eles, def inem 
quem levanta o troféu da Taça 
Federação (à melhor de três). MV
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FUTEBOL - CAMPEONATO NACIONAL

FALTOU AQUELE BOCADINHO ASSIM
SANJOANENSE, 1 - SP. ESPINHO, 1   

Jogo no Estádio Marco Cruz (AF 
Porto)

Auxiliares: Sérgio Ribeiro e Feli-
pe Fernandes.

Ao intervalo: 0-1

Sanjoanense: Bradley; Aldair, 
Rúben, Godinho e Gil Barros 
(João Oliveira, 73’); George 
(Sandro Fonseca 63’) e Barbo-
sa; Zé Leite (Mário Correia, 67’), 
Paulinho (Márcio Machado, int.) 
e Tarcísio (Nonato, int.); Eldér 
Santana.

Treinador: Sérgio  Machado.
Disciplina: cartão amarelo a 

George (34’), Godinho (65’), Eldér 
Santana (88’) e Sandro Fonseca 
(90+2’)

Marcador: 1-1 Nonato (90 +4’).

Sp. Espinho: Bruno Silva; Mica, 
Né, Jota e Paço; João Ricardo, 
Nakedi (Andrezo, 74’) e Dani; Mi-
guel Pereira, Betinho (Gildo, 74’) 
e Diogo Valente (Eduardo Baldé, 
83’).

Treinador: Bruno China.
Disciplina: cartão amarelo a 

Betinho (52’), Diogo Valente (61’) 

e Jota (84’)
Marcador: 0-1 Diogo Valente 

(36).

Lá diz o povo que um pon-
to é melhor que nada. Mas 

a verdade é que, desta vez, um 
pontinho soube a pouco. Num 
encontro complicado em que 
o guardião Bruno Silva brilhou 
por algumas vezes, os tigres es-
tiveram a vencer até à reta fi-
nal. Ainda se deram ao luxo de 
desperdiçar uma grande pena-
lidade e acabaram por sofrer o 
golo do empate já no período de 
compensação.

A Sanjoanense quis mostrar 
que mandava em casa e desde 
os primeiros minutos que se ins-
talou de armas e bagagens no 
meio campo vareiro. Contudo, as 
situações de perigo escassearam. 
O Sp. Espinho tentou sair com 
a bola controlada mas a ligação 
com o ataque apresentava falhas. 
Aos 30’ Diogo Valente teve nos 
pés a primeira situação de perigo 
do encontro com um remate já 

Foto: D
R

dentro da grande área. A equipa 
da casa respondeu mas não con-
tavam com um gigante Bruno 
Silva na baliza. A resposta espi-
nhense surgiu novamente por 
Diogo Valente e, com a pontaria 
af inada, fez o 0 -1.

No tempo complementar o do-
mínio no meio campo voltou a 
pertencer à equipa de S. João 
da Madeira. Bruno Silva voltou 
a estar em destaque com mais 
algumas defesas. Balanceados 
para chegar ao empate, o con-
junto da Costa Verde tentou 
aumentar a vantagem. Aos 82’ 
Gildo esteve perto de o conse-
guir com um remate. Nesse mes-
mo minuto sofreu uma grande 
penalidade mas Miguel Pereira 
desperdiçou. E como quem não 
marca f ica sujeito a sofrer… A 
Sanjoanense conseguiu chegar 
ao empate aos 90+4’ e roubou 
pontos aos espinhenses. 

Apesar  de ter  somado um 
ponto a turma da Costa Verde 
mantém-se no décimo lugar, em 
zona de descida e precisa de so-
mar muitos mais pontos. NO

POS. EQUIPA J P

1. Canelas 2010 16 35

2. Anadia 15 32

3. Lourosa 15 28

4. SJ Vêr 16 27

5. Sanjoanense 16 25

6. Beira-Mar 14 23

7. Valadares 15 17

8. Castro Daire 12 16

9. RD Águeda 14 15

10. Sp. Espinho 15 14

11. Lusitano 15 9

12. Vila Cortez 15 4

Resultados 

16.ª Jornada
RD Águeda - Lourosa 1-1
Canelas 2010 - Lusitano 1-0
Valadares - Anadia 1-2
Beira Mar - SJ Vêr 3-1
Vila Cortez - Castro Daire adiado
Sanjoanense - Sp. Espinho 1-1 

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

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

Tigres voltam a jogar 

na terça-feira

Para acertar calendário, o Sp. 
Espinho volta a entrar em campo 
na terça-feira, dia 16 de fevereiro. 
O encontro será fora de portas 
contra o Castro Daire.  NO

Bruno China, treinador

“Este resultado foi 
injusto” 

“Foi uma partida bem dis-
posta. Tivemos na mão a vi-
tória, mas não fomos felizes 
na ponta final. Soubemos 
sofrer, apresentamos qua-
lidade de jogo em muitos 
momentos e, por isso, este 
resultado foi injusto”.

Ginástica

Espinho em forma
A Divisão de Desporto da Câ-

mara Municipal Espinho está a 
promover a iniciativa “Espinho 
em Forma”. 

Com videos disponíveis no ca-

nal do Youtubr, o projeto passar 
por colocar os espinhenses lite-
ralmente em forma durante es-
tes dias de confinamento. Com 
várias sugestões de exercícios e 
atividades para realizar dentro 
de portas, só não f ica em for-
ma quem não quer participar 
na iniciativa. 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
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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 

fevereiro

i A B C D e f G

16 17 18 19 20 21 22 23

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

NO NORte De PORtuGAL

MERCADONA REFORÇA DOAÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE APOIO COVID-19

a Mercadona continua a 
apoiar as Estruturas de 

apoio de retaguarda Covid-19 
do Norte do país fazendo uma 
doação de produtos essenciais 
para o seu bom funcionamen-
to.

A Mercadona reforça o seu Pla-
no de Responsabilidade social 
durante a situação de crise de 
saúde causada pela Covid-19, 
que atualmente atravessa o pior 
momento no nosso país.  Além 
de colaborar com diversas ins-
tituições que ajudam no apoio 
a famí lias carenciadas,  a em-
presa é parceira de oito estru-
turas de Apoio de Retaguarda 
que acolhem utentes vítimas da 
Covid-19, de estruturas Residen-
ciais para Pessoas idosas (eRPi) 
e dos Lares Residenciais (LR) no 
Norte do país. estes espaços têm 
como f inalidade receber doentes 

com capacidade para continuar a 
sua recuperação fora dos hospi-
tais, mas que não têm retaguar-
da nem condições em casa ou 
nas instituições onde vivem.

estas oito estruturas estão lo-
calizadas na região Norte de Por-
tugal,  mais concretamente no 
Porto, Viana do Castelo, Braga, 
Bragança, Aveiro e Vila Real, com 
capacidade máxima para apoiar 
517 pessoas. Numa primeira fase 
da pandemia, em abril de 2020, 
a Mercadona doou 11.500 qui-
los de produtos, e reforça agora 
o seu apoio com uma segunda 
doação de bens essenciais para 
garantir boas condições de hi-
giene e limpeza das estruturas.

esta segunda doação, realiza-
da no passado mês de janeiro, 
teve como objetivo dotar estas 
estruturas de produtos neces-
sários para a limpeza, higiene e 
cuidado pessoal. O material en-

tregue nas instalações do Regi-
mento de transmissões, no Por-
to, – local utilizado como apoio 
logístico – será agora distribuído 
pelas Forças Armadas às oito es-
truturas de Apoio de Retaguarda 
Covid-19.

Além das doações acima refe-
ridas, a empresa colabora direta-
mente, a partir de cada uma das 
suas 20 lojas, com Cantinas so-

ciais de proximidade. trata-se de 
uma colaboração diária, de se-
gunda a sexta-feira, que consiste 
na entrega de bens essenciais, 
alimentares e não alimentares, 
que são retirados das pratelei-
ras das lojas e que se encon-
tram em ótimas condições para 
consumo, garantindo sempre a 
máxima segurança alimentar.  
MV
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artigo de opinião

RetRatos de um Confinamento

ao contrário das crónicas ante-
riores, escritas sentadas em cafés 
desertos, hoje escrevo a sentir a 
brisa do mar num dia nevoado 
de inverno. Se fechar os olhos, o 
cheiro leva-me para as tardes de 
verão de f inal de agosto, em que 
o sol brilha ao meio-dia e a nebli-
na encerra a tarde de praia com 
toalhas a cobrir as costas geladas 
do meu grupo de amigos. Quando 
abro os olhos o cenário é diferen-
te. não há mais ninguém em meu 
redor. Há grades pela esplanada a 
anunciar interdição, não há barra-
quinhas de gelados que mantêm a 
resiliência na tentativa de vender 
mais qualquer coisa. pelo contrá-
rio, está tudo fechado, mais do 
que em qualquer tarde gelada de 
agosto, mais do que em qualquer 
outro inverno. Há alguma tristeza 
na paisagem, há acima de tudo 
pouca esperança. 

estamos em estado de emer-

gência, as escolas fecharam três 
semanas depois do natal e, como 
nunca, a percentagem de eleito-
res que se deslocaram às urnas 
em fato de treino cresceu, assim 
como aqueles a quem o vírus e a 
chuva assustaram. os processos 
burocráticos do município estão 
mais lentos do que nunca, como 
se o vírus fosse uma pedra na en-
grenagem dos serviços, como se 
o vírus deixasse a vida que há na 
cidade em estado latente, sus-
penso. 

os alunos voltam agora à es-
cola remotamente e eu, que tra-
balho numa empresa global, de 
manhã estou em contacto com 
a China e com os estados Unidos 
da américa da parte da tarde, a 
partir do meu novo escritório, 
sedeado no quarto de hóspedes 
do meu apartamento, não vejo 
nada se não uma oportunidade 
de aprendizagem para os alunos 
mais velhos. o mercado de tra-
balho é cada vez mais global e 
é a internet que o permite. este 
é o momento para desenvolver 
competências de trabalho remo-
to. Mas e as relações pessoais? 
aos 16 anos costumamos passar 
tantas horas com os nossos ami-
gos que acreditamos que f icarão 
connosco para a vida. Muitos f i-
cam mesmo, fruto do tempo que 
dedicamos a crescer juntos, a 
explorar o que a vida tem pela 
frente, a conquistar pedacinhos 
de independência e de liberda-
de. Como canta(va)m os Cabeças 
no ar, «Quando os dias incertos 

franzem o seu sobrolho e até os 
céus mais abertos nos correm o 
seu ferrolho, quem é que não nos 
enjeita? Só a seita, só a seita». 
este vírus tem sido um ferrolho 
trancado, uma engrenagem en-
cravada. não só para o setor ter-
ciário, mas acima de tudo para o 
que mais nos alimenta a alma e 
nos abre horizontes: os amigos. 
desta vez, nem a seita.

Vendo bem, já não convido 
amigos para jantar há um ano. 
o meu sofá e a mesa de jantar 
têm sido demasiado grandes na 
maioria do tempo e a cozinha é 
a tábua de salvação para uma 
necessidade de compensação 
emocional. em contrapartida, os 
grupos no Whatsapp multiplica-
ram-se, assim como as publica-
ções no instagram cujo palco não 
é a mesa de um restaurante, mas 
sim o balcão das nossas cozinhas. 

em contraste com esta sensa-
ção de que os dias são sempre 
os mesmos, a falta de novidade 
das notícias e a ausência de vida 
nas ruas, os ruídos citadinos que 
me entravam pela janela foram 
substituídos por um barulho di-
ferente: o da vida online. Há aulas 
de pintura, chefes a cozinharem 
em direto, há toda uma parafer-
nália de informação que, se nos 
fecharmos muito bem em casa 
e não olharmos pela janela, se 
aprendermos a viver online, não 
há muito que nos falte. nem os 
bens essenciais, que nos são en-
tregues à porta, nem amigos, que 
podemos ver todos os dias.

Há apenas uma diferença: a 
humanidade. a magia de uma 
ferramenta como a internet é ter 
o dom de transformar o mundo 
numa aldeia, apenas isso. o pra-
zer da partilha de um jantar, do 
toque, do sorriso e da gargalhada 
desmedida são outra coisa, muito 
mais antiga, muito mais valiosa. 
espero que não se perca.

Sara Francisco

“o meu sofá e a 
mesa de jantar 
têm sido 
demasiado 
grandes na 
maioria do tempo 
e a cozinha é a 
tábua de salvação 
para uma 
necessidade de 
compensação 
emocional.”

Sara Francisco
Engenheira Biomédica
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