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MIGUEL REIS VENCEU AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2021

2021 COM NOVA LIDERANÇA
Em termos locais, e esquecen-

do a pandemia, 2021 deixa uma 
marca em Espinho. Nas eleições 
autárquicas, Vicente Pinto (PSD) 
e Miguel Reis (PS) foram os mais 
votados para ocupar o lugar 
de Pinto Moreira que ocupou o 
cargo de presidente da Câmara 
Municipal por 12 anos seguidos. 
Os espinhenses mostraram um 
cartão vermelho ao candidato 
do PSD e elegeram o socialista 
Miguel Reis.

Ainda no que diz respeito a vo-
tos, também a Assembleia Mu-
nicipal mudou a sua composição. 
O PS foi o mais votado e José 
Carvalhinho ocupou o lugar de 

presidente daquele órgão. Numa 
lógica de bom senso, uma das 
primeiras medidas tomadas pas-
sou por mudar a Assembleia para 
o Centro Multimeios permitindo 
assim que o público tivesse a 
oportunidade de voltar a assistir. 
A juntar a isso, as sessões pas-
saram a ser emitidas online.

Quanto às Juntas de Freg-
uesia, o voto foi claramente o 
de continuidade. José Teixeira 
(Silvalde), Nuno Almeida (Anta/
Guetim),  Manuel  Dias  (Para -
mos) e Vasco Alves Ribeiro (Es-
pinho) viram renovados os seus 
mandatos por mais  um ano.   
NO

BALANÇO DO ANO

2021: DA ESPERANÇA À REALIDADE

S e 2020 foi o ano de cho-
q u e face à  p an d e mia , 

2021 pode ser considerado 
como um ano de aprendiza-
gem mas também de esperan-
ça. A vacinação apresentou-
nos uma nova realidade face 
ao Covid-19 mas o ano termi-
nou quase como começou: com 
muitos infectados. A diferen-
ça é que o número de interna-
mentos é bem menor.

Em 2020 a pandemia deixou 
profundas marcas em todos nós 
e a vacinação foi o grande trunfo 
para 2021. Espinho também se 
mobilizou para entrar no pro-
cesso e a esmagadora maioria 
dos espinhenses disse presen-
te na hora de dar o braço para 

serem inoculados. Estávamos a 
pisar ramos verdes mas a ciên-
cia dava garantias de seguran-
ça. Veio a primeira dose, depois 
a segunda…chegou o Verão e 
a pandemia parecia caminhar 
a passos largos para o f im. A 
escola arrancou e as medidas 
que todos conhecíamos foram 
aliviadas a nível geral.  Contu-
do, a Covid-19 estava longe de 
terminar. Ao contrário do que 
muitos entenderam, a vacina-
ção serviu e serve apenas como 
medida protetiva. Não impede 
a disseminação do vírus. Assim, 
2021 terminou com um aumen-
to gritante de novos casos de 
infetados,  mas,  com números 
de mortes e de internamentos 
muito mais reduzidos. NO
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45 anos de Maré Viva
No passado dia 21 de maio de 2021 completaram-se 45 anos desde 

a edição do número zero do Maré Viva e a primeira aparição pública 
em formato jornal. Foram 2162 jornais (até àquela data) repletos de 
histórias, notícias, entrevistas, novidades boas mas também más. A 
Cooperativa Nascente, casa mãe deste jornal, continua empenhada 
e a dar sinais de longevidade olhando para o futuro sem nunca des-
curar o passado com destaque natural para o tão querido e famoso 
Festival de Cinema de Animação de Espinho: CINANIMA. NO

A abertura do Centro de Vacinação na Escola da Seara foi um passo 
importante para a luta contra a pandemia.
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DA ACADÉMICA PARA O MUNDO

DIOGO CABRAL DEU SALTOS COMO UM 
VERDADEIRO CAMPEÃO
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O ano passado arrancou com 
um conf inamento parcial com 
quase todas as modalidades a 
entrarem em stand-by. Gradual-
mente a situação melhorou e os 
atletas voltaram á ação. Curio-
samente, 2021 terminou prati-
camente da mesma forma que 
começou com a generalidades 
das atividades suspensas. Mas 
pelo meio os espinhenses viram 
algumas formações conquista-
rem títulos e medalhas.

A nível coletivo destacamos a 
subida de divisão da Associação 
Académica de Espinho em vo-
leibol. O feito foi ainda coroado 
com a conquista do título e com 
o regresso de Miguel Maia à casa 
que o viu nascer.

A nível individual, Diogo Ca-
bral leva o ouro. Em maio, na 
Rússia, o ginasta da AAE brilhou 
ao serviço da Seleção Nacional 
conquistando a medalha de pra-
ta no Campeonato da Europa, em 
duplo mini-trampolim, por equi-
pas. Em novembro, e novamente 
ao serviço da Seleção Nacional, 

o ginasta academista saltou duas 
vezes para agarrar a prata. Diogo 
sagrou-se por duas vezes vice-
campeão do Mundo no Campe-
onato Mundial de Trampolins, na 
vertente de duplo mini-trampo-
lim, primeiro por equipas e de-
pois individual.

ACABAR COM O CORAÇÃO 
NAS MÃOS

No chamado “desporto rei” os 
espinhenses não se podem ter 
queixado de falta de emoções. 
Só não foram pelas melhores ra-
zões. Em janeiro de 2021 Bruno 
China ocupou o lugar de João 
Ferreira. Contudo, nos primei-
ros quatro encontros acabou 
por somar três derrotas. A sor-
te mudou em fevereiro e surgiu 
uma nova esperança para o Sp. 
Espinho quando somou 11 pon-
tos em 15 possíveis. Com o co-
ração nas mãos e com o recurso 
à calculadora, a última jornada 
dos tigres foi um verdadeiro car-
rossel.  A vitória por 2-1 frente 

Diogo Cabral escreveu mais uma página de história da AAE.

Chegado o f inal de um ano e 
o começo de outro, sento -me 
sempre a fazer um balanço e a 
planear o que desejo concretizar 
e evoluir neste novo capítulo re-
pleto de novas oportunidades. 

E que ano e peras, ah?
Este 2021, à semelhança de 

2020 e contra todas as expec-
tativas (ou não), apresentou-se, 
também, um enorme desaf io. 
Mais quarentenas, novas vagas, 
estirpes ,  restr ições… a cr ise 
climática a gritar-nos aos ouvi-
dos. A crise política, que já se 
adivinhava, a bater-nos à porta 
com gentis lembretes, tais como 
a subida dos impostos. A crise 
humanitária que asf ixia povos 
do mundo inteiro e que todos 
camuf lam para f ingir que não 
existem… 

Enquanto jornal is ta ,  tenho 
tido a incrível oportunidade de 
conhecer inúmeros relatos das 
mais diversas realidades que, 
não por falta de interesse, mas 

de oportunidade, nunca chega-
ram até mim. Com a experiência 
chego à conclusão de que nos 
contentamos com muito pouco. 
Não me interpretem mal:  não 
é que estejamos mal servidos. 
Pelo contrário!  Este paraíso à 
beira mar plantado merece mui-
to mais. É uma cidade com tanto 
potencial que só falta alguém 
querer arregaçar as mangas.

Estes  incontáveis relatos vão 
desde pequenas médias empre-
sas a atletas de alta competição. 
De artistas e prof issionais da cul-
tura a diretores e executivos, de 
artesãos a professores… E a con-
clusão? Essa é sempre a mesma: 
os tempos têm sido mais duros 
que o habitual. Já o apoio e in-
teresse por parte das forças po-
líticas mantém-se quase sempre 
inalterado.

Neste novo ano e dada a ins-
tabilidade política que vivemos, 
per f ilo nos meus desejos que 
este renovado executivo se es-

mere e queira fazer muito mais e 
melhor. Mais pelos jovens, mais 
pelos transportes públicos, pelo 
comércio local, pela integração 
e diversidade cultural, pelo tu-
rismo, pela arte xávega, pelo am-
biente, pela empregabilidade e 
combate ao desemprego, pelos 
animais, pelo bem estar dos que 
aqui querem morar e se veem 
forçados a mudar-se para uma 
grande cidade porque esta não 
lhes oferece o que necessitam.

Mais do que eu, mera jornalis-
ta, precisam os nossos políticos 
de contactar mais com a reali-
dade e ouvir estes relatos e co-
nhecer as necessidades reais dos 
que aqui vivem. Para este 2022, 
desejo que se faça política a sé-
rio sem clubismos, pelo menos 
nesta cidade. Porque este paraí-
so à beira mar plantado merece 
mais e nós, cidadãos, também.

Rita Ribeiro, 
jornalista Maré Viva 

OPINIÃO

ao Vildemoinhos foi suf iciente 
para travar a descida aos distri-
tais.  Em junho, Rui Borges sur-
ge como novo timoneiro dos 
tigres. A temporada 2021/2022 
não corre da melhor maneira e 

em novembro o chicote torna a 
estalar. Pedro Barroso assume o 
futebol dos tigres e aos poucos, 
o fantasma do distr ital  pare -
ce isso mesmo… um fantasma. 
 NO
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vox pop

lista de desejos para 2022
2 021 já terminou e o Maré Viva saiu à rua para um “vox pop” 

clássico. Perguntamos aos espinhenses como recordam 
2021 e qual os desejos para o ano que está agora a começar. 
Vacinação, esperança e covid foram as palavras mais utiliza-
das e que, de maneira negativa ou positiva, marcaram 2021 e 
prometem marcar 2022. 1 -  como recorda o ano 

de 2021? 2 - Qual o desejo para 
2022?

ana Pereira
reformada
68 anos

1 – o ano de 2021 parecia ser 
um ano de esperança. A vacina 
está a começar a aparecer e as 
coisas pareciam correr bem. Lem-
bro-me que no verão parecia já 
quase não haver Covid e a vida 
corria de forma normal. Mas esta 
reta f inal veio acabar por man-
char o ano. A nível pessoal não 
tenho razões de queixa pois não 
perdi ninguém próximo.

2 – o meu maior desejo é que 
o vírus morra de vez!

Beatriz colaço
estudante
20 anos

1 – Foi um ano de aprendiza-
gem para mim. Estou na Universi-
dade e por isso todos os dias são 
diferentes. Já estou demasiado 
familiarizada com o Covid-19 e 
por isso já não estranho nenhu-
mas medidas.  Confesso que a 
vacinação, em 2021, trouxe muita 
esperança… mas parece que as 
coisas não são bem assim.

2 – Desejo terminar o curso 
muito em breve e sonho arranjar 
de imediato emprego. Embora já 
não me faça tanta confusão, tam-
bém gostava que o Covid fosse 
erradicado. Já chega de tantos 
constrangimentos e privações.

Bruno costa
empregado fabril
47 anos

1 – Lembro-me que a vacina 
era a nossa maior arma depois 
de um terrível 2020. E a verdade 
é que tivemos e ainda temos 
razões para sorrir. Mas este vírus 
é perigoso e já deu provas que 
vai continuar. Assim, gostaria de 
recordar 2021 como o ano da es-
perança.

2 – Acho que a resposta deve 
ser geral e igual à maioria da 
população: desejo que o vírus 
acabe.

cristiano Magano
empregado de mesa
39 anos

1 – para mim 2021 foi um ano 
muito feliz .  Fui pai e por isso 
nunca esquecerei essa data. Foi 
também um ano de muitos esfor-
ços e sacrifícios pessoais. Devido 
ao Covid perdi alguns familiares 
mais velhos e isso também me 
marcou muito. A vacina foi algo 
que surgiu para nos dar alguma 
segurança e esperança.

2 – Desejo a todos muita saúde 
e força para continuarem a lutar. 
Tenham cuidado e protejam-se. 
Mas sejam felizes e vivam a vossa 
vida.

daniel Fontes
Motorista
48 anos

1 – Honestamente recordo 
2021 com algumas saudades. Foi 
nesse ano que mudei de empre-
go e fui pai pela segunda vez. 
A nível de objetivos pessoais o 
ano correu muito bem e será para 
sempre recordado. Claro que não 
consigo esquecer todas as impli-
cações que o Covid trouxe mas, 
se compararmos 2020 com 2021, 
a diferença é enorme. Consegui-
mos ter uma vida mais normal.

2 – Tenho para mim que a sorte 
é algo que se constrói. E tenho 
sido sortudo ao longo dos últi-
mos anos por isso desejo sempre 
muito trabalho a todos.

Fernando Mota
estudante
21 anos

1 – 2021 f ica recordado como o 
ano da “liberdade”. Foi assim que 
o nosso Governo vendeu essa 
ideia quando a maioria da popu-
lação f icou vacinada. Contudo, 
essa liberdade praticamente que 
nunca chegou. Foi mais uma pro-
messa falhada dos nossos gover-
nantes e é isso que me recorda: a 
matança da esperança.

2 – Se 2022 for igual a 2021, 
honestamente já não me posso 
queixar.  Isto a nível pessoal.  A 
nível geral, gostava de ver toda 
a gente vacinada pois só assim 
podemos ter o regresso à nor-
malidade.

Helena cunha
reformada 
71 anos

1 – É um ano que recordo com 
uma enorme tristeza e dor no co-
ração pois perdi o meu irmão. Foi 
um ano muito doloroso.

2 – Gostava que voltássemos à 
normalidade. Já estou cansada 
de usar máscara e ter de f icar em 
casa. Gosto de dar uma voltinha 
e ir para o café com as minhas 
amigas. Já não fazemos isso de-
vido à pandemia com muita pena 
minha.

Paulo Fortuna
comerciante
54 anos

1 – 2021 foi um ano de tentati-
va de recuperação. A vacinação 
trouxe alguma esperança mas 
parece que os car tuchos esta-
vam um pouco vazios. 2020 foi 
muito duro para mim e para os 
comerciantes. 2021 foi um ano 
que tentamos dar a volta mas a 
pandemia deixou marcas terrí-
veis.

2 – Queria que tudo voltasse ao 
normal. Gostava de tornar a viver 
e a trabalhar como fazia antiga-
mente. Estou cansado.
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covid-19

espinho perto dos 400 casos ativos

Pub.

n ú m e r o  d e  i n f e c t a d o s 
continua a aumentar. 

A evolução epidemiológica do 
Município de Espinho continua a 
não ser nada favorável e segue 
a tendência natural .  Segundo 
dados do Serviço Municipal de 
Proteção civil de Espinho, no dia 
27 de dezembro estavam conf ir-
mados 320 casos ativos no mu-
nicípio. um número cinco vezes 
superior ao registado naquela 
data mas em 2020.  contudo, 
embora os números sejam ex-
ponencialmente maiores, a taxa 
de hospitalização, é bem mais 
baixa pelo facto de a maioria da 
população estar vacinada.

Segundo o presidente da câ-
mara Municipal de Espinho, é ex-
pectável que nos próximos dias 
sejam ultrapassados os 400 ca-
sos ativos em Espinho, o equiva-
lente a 2400 contactos de risco. 
“Foi com base neste cenário e na 
previsão do aumento exponen-
cial de casos que adotámos me-
didas preventivas excecionais de 
proteção civil nos equipamentos 
e espaços do município até dia 9 
de janeiro. Esta semana que ter-
emos pela frente será, por isso, 
fundamental para travar o vírus 
e é importante que todos res-
peitem as medidas de contenção 
com o máximo de responsabili-
dade”, destacou Miguel Reis. no
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MEDIDAS EXCECIONAIS RELACIONADAS COM A COVID-19 IMPLEMENTADAS PELA AUTARQUIA

FEIRA DE ESPINHO A MEIO GÁS E FEIRANTES 
RECLAMAM POR AÇÃO “DISCRIMINATÓRIA”

O s núme ros não param 
de aumentar e a Câmara 

Municipal de Espinho avançou 
com uma série de medidas ex-
cecionais relacionadas com a 
covid-19. A feira semanal ficou 
com atividade suspensa a bens 
não alimentares e perecíveis 
e o resultado ficou à vista: há 
menos bancas e também menos 
clientes.

Antes de 2021 terminar, a au-
tarquia  emit iu  um despacho 
determinando o encerramento 
de vários serviços e atividades 
até 9 de janeiro.  Entre as me -
didas anunciadas encontra-se 
proibição da venda de todos os 
produtos e bens que não sejam 
alimentares ou perecíveis na fei-
ra semanal de Espinho. A Câmara 
Municipal de Espinho justif ica 
que os números registados dia-
riamente, depois do Natal, “têm 
sido bastante altos e evidenciam 
um claro e preocupante agrava-
mento da situação pandémica no 
município”.

Na passada segunda-feira (3 
de janeiro),  quem passou pelo 
recinto da feira f icou, no mínimo, 
confuso. Da rua 33 para Sul não 
havia nenhuma tenda montada 
enquanto para Norte, contavam-
se pelos dedos das mãos as ex-
istentes.

“Fomos impedidos 
de trabalhar, de 
ter o nosso ganha-
pão. Os números 
são efetivamente 
altos, mas são 
altos em todo o 
país” 
_ Artur Trindade

“NÃO COMPREENDEMOS ESTA 
DECISÃO”

Em declarações à  imprensa 
nacional, o presidente da Asso-
ciação de Feirantes do Distrito 
do Porto, Douro e Minho, Artur 
Trindade, acusa a autarquia de 
estar a prejudicar as atividades 
ao ar livre.

“Fomos impedidos de trabal-
har, de ter o nosso ganha-pão. Os 
números são efetivamente altos, 
mas são altos em todo o país, não 
é só aqui no município de Espin-
ho e temos aqui um presidente 
da Câmara que resolveu, pelo pa-
recer da Proteção Civil, encerrar o 
negócio das pessoas. Está a privar 
a atividade, encaminhando os cli-
entes da feira para outros setores 
fechados e comércios e aí já não 
têm problemas em contaminar 
as pessoas. Não compreendemos 
esta decisão”, af irmou Artur Trin-
dade. 

“OS BENS ALIMENTARES SE 
NÃO FOREM VENDIDOS 
PODEM ESTRAGAR-SE”

O responsável da Proteção Civil 
municipal, Pedro Louro, justif ica 
a medida pelo aumento expo -
nencial de casos de Covid-19 no 
concelho.

“Estamos todos cansados deste 
contexto de pandemia e, lamen-
tavelmente,  temos de voltar a 
algumas restrições. A medida to-
mada tem a ver com o facto de, 
ao longo da última semana, ter-
mos registado um total de 400 
casos no concelho. É o número 
mais  e levado de sempre,  um 
crescimento exponencial ,  com 
tendência a crescer ao longo das 
próximas semanas e, como de-
verá compreender, ao nível mu-
nicipal será importante acautelar 
todas as medidas que permitam 
combater estes dados”, justif icou.

Pedro Louro explica também 
porque é que apenas o setor 
alimentar pode estar aberto na 
Feira de Espinho.

“O setor da alimentação vende 
bens básicos para as pessoas e 
tem a particularidade de que os 
bens, se não forem vendidos, po-
derem estragar-se. Só este setor 
admite entre oito a dez mil pes-

soas por dia quando está aberto. 
Manter toda a feira aberta seria 
quase quatro vezes mais, o que 
no entender das autoridades de 
saúde e da Proteção Civil  seria 
um aglomerado de pessoas mui-
to grande numa altura e semana 
em que é pedida contenção ao 
país”, acrescentou Pedro Louro.

Recorde-se que para além de-

sta medida, continua também 
suspensa a atividade da feira da 
Revenda e da feira dos Peludos. 
Estão igualmente encerrados 
todos os equipamentos cult-
urais do Município de Espinho 
e equipamentos despor tivos, 
e xce tuan d o os  p er ío d os  d e 
treino e competições of iciais .  
NO

Feira esteve apenas concentrada num quarteirão.
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Muitos feirantes optaram por nem sequer aparecer.
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MEDIDAS EXCECIONAIS DE PROTEÇÃO CIVIL

EquipamEntos municipais EncErrados até dia 9

d de form a a re st ringir 
o alastramento da co -

vid-19 e em sintonia com o pe-
ríodo de contenção declarado 
pelo Governo, a câmara Mu-
nicipal de espinho optou por 
encerrar todos os equipamen-
tos culturais e desportivos do 
Município até 9 de janeiro.

O despacho assinado pelo pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Espinho informa o cancelamento 
de “todos os eventos e celebra-
ções de natureza cultural, recre-
ativa, social ou desportiva pro-
movidos pelo Município de Espi-
nho, assim como desf iles, festas 
ou manifestações folclóricas de 
qualquer natureza promovidas 
por entidades privadas que care-
çam de autorização municipal”.

Assim, a Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, o Centro 
Multimeios e o Museu Municipal 
encontram-se encerrados até dia 
9 de janeiro. A nível desporti -
vo, só os escalões seniores po-
derão continuar a participar em 
competições of iciais, “mediante 
avaliação do número de atletas”.

Tal como revelado na página 
6, está também suspensa a Feira 
da Revenda e a Feira Semanal 
mantém-se em funcionamento 
mas apenas com vendas de bens 
alimentares.

O Município de Espinho deci-
diu ainda reforçar a Task Force 
do Centro de Vacinação de Espi-
nho a cargo do Serviço Munici-
pal de Proteção Civil e também 
solicitar às autoridades policiais 
e com competência de f iscali-

De acordo com o Governo, era 
obrigatório um teste negativo à 
covid-19 para aceder a restau-
rantes, casinos e festas de f im de 
ano nos dias 30 e 31 de dezem-
bro e 1 de janeiro. Estes testes só 
podem ser autotestes se forem 
supervisionados por um prof is-
sional de saúde. A juntar a isso, 
os espinhenses também pen-
saram em prevenirem-se para a 
ceia de Natal.  Assim, a corrida 
aos autotestes foi elevada origi-
nando várias e longas f ilas de 
espera nos pontos de venda. 

A Associação de Distribuidores 
Farmacêuticos assegurou que a 
distribuição de testes rápidos às 
farmácias “não apresentou uma 
situação de rotura, efetuando-
se periodicamente consoante 
a disponibilidade de testes no 
mercado nacional e a sua regular 
reposição”.

Em frente ao Casino foram in-
stalados quatro postos de aten-
dimento para testes compartici-
pados Covid-19. Um dos postos 
de atendimento é dedicado aos 
clientes do Casino Espinho. no
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O Centro Multimeios é um dos espaços que estará encerrado até 9 de janeiro.

zação o reforço, ao longo deste 
período, das ações de f iscaliza-
ção quanto ao cumprimento das 

determinações emanadas pelo 
Governo e pela Direção Geral da 
Saúde. no

ESPINhENSES PREVENIRAM-SE ANTES DAS FESTAS

procura dE autotEstEs 

disparou no natal

DE 27 DE DEzEMBRO A 7 DE JANEIRO DE 2022

Escolas abErtas para 

sErvir rEfEiçõEs

O Governo decretou um perío-
do de contenção atrasando o 
regresso dos alunos à escola. 
Contudo, segundo nota da au-
tarquia,  foi  def inido em cada 
Agrupamento de Escolas,  um 
estabelecimento de ensino para 
acolhimento dos f ilhos e outros 
dependentes a cargo de trab -
alhadores de serviços essenci-
ais,  mediante apresentação de 
declaração de comprovativo da 
prof issão, dos dois progenitores, 
bem como respetivos horários 
de trabalho.

A Escola Básica n.º 2 de Es-
pinho e a Escola Básica de Anta 
encontram-se disponíveis,  das 
8h00 às 19h00, para receber f il-
hos de funcionários de serviços 
essenciais.

“Os f ilhos dos funcionários dos 
serviços de saúde, de higiene ur-
bana e de segurança, incluindo 
os bombeiros voluntários e das 
forças armadas; trabalhadores 
de instituições, equipamentos 
sociais ou de entidades que de-
senvolvam respostas de carácter 
residencial de apoio social e de 

saúde às pessoas idosas, às pes-
soas com def iciência, às crian-
ças e jovens em perigo, podem 
benef iciar deste apoio” destaca 
a Câmara Municipal.

Quanto às refeições, os alunos 
abrangidos pela ação social es-
colar (Escalão A e B a frequentar 
o ensino pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico podem contin-
uar a usufruir do almoço, em mo-
dalidade  take-away, disponibi-
lizado em escolas referenciadas 
como ponto de recolha. 

“Os encarregados de educação 
que necessitem destes apoios 
devem contac tar  os ser viços 
administrativos das respetivas 
escolas” informa a Câmara Mu-
nicipal. no
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NO PRIMEIRO DIA DO ANO

ENTRAR EM 2022 COM UM MERGULHO NO MAR 

A pandemia não permite 
grande s ajunt ame ntos 

mas ainda assim foram mui-
tos os que arriscaram a dar um 
mergulho no gélido mar de Es-
pinho no primeiro dia do ano. 
“É para lavar as tristezas de 
2021” defendem alguns cora-
josos.  

É uma tradição que vai gan-
hando força de ano para ano. 
O primeiro dia de janeiro tem 
sido sempre brindado com sol 
e muitos espinhenses aprovei-
tam a ocasião simbólica para dar 
o primeiro mergulho do ano no 
mar de Espinho.

“ Es tranhamente,  durante o 
verão,  não arr isco muito em 
mergulhar no mar pois a água 
está sempre fria. Hoje [dia 1 de 
janeiro] também está mas o sim-
bolismo é outro e por isso ten-
ho de me aventurar. Já dei um 
mergulho no início de 2021 e o 
ano correu bem. Assim, volta a 
repetir a estratégia e faço f igas 
para que 2022 seja pelo menos 
igual”,  desabafou Álvaro Bessa 
enquanto se secava.

Ali ao lado Ana e André troux-

eram os dois f ilhos. “No dia 31 
de dezembro estava um dia tão 
agradável e estivemos na praia 
a brincar com eles. Uns colegas 
comentaram que v inham no 
dia seguinte dar um mergulho 

de manhã e achamos piada e 
resolvemos vir.  Honestamente 
acho que a água está fria mas 
os mais novos não se importam 
muito com isso e temos de os 
tirar da água para não f icarem 

roxos”, comentou entre sorrisos 
Ana. “É para lavar as tristezas de 
2021. Assim temos a certeza que 
entramos em 2022 com a cabeça 
fria”, revelou André antes de se 
lançar ao mar. RR

Mário Dias, presidente do Running Espinho.

NA PASSAGEM DO ANO

FOGO-DE-ARTIFÍCIO PARA 
AFASTAR AS TRISTEZAS

À semelhança da esmagadora 
maioria do país, a autarquia de 
Espinho não assinalou a entra-
da do novo ano com fogo-de-
artif ício. Contudo, à passagem 
das doze baladas, não faltaram 
pequenos focos pirotécnicos 
espalhados pelos quatro cantos 
do concelho a celebrar um “ex-
celente 2022”. 

Recorde-se que na noite de 31 
para dia 1, a maioria das festas 
ao ar l ivre foi  cancelada. Não 
podiam haver aglomerações de 
mais de 10 pessoas e era proi-
bido beber álcool na rua.  Em 
Espinho não foram registados 
casos de desrespeito por essas 
situações. NO

DURANTE O PERÍODO DE FESTAS

NÃO HOUVE RECOLHA 
NEM BOM SENSO

Como é tradicional, a recolha 
porta a porta dos resíduos sóli-
dos no concelho sofreu algumas 
alterações durante o período 
festivo de Natal  e Ano Novo. 
Mas, o que teima também em 
ser tradição, é a falta de bom 
senso de muitos espinhenses 
durante esse período. No dia 
25 de dezembro, a esmagadora 
maioria dos contentores espal-
hados pelo concelho estavam 
completamente lotados.  Mui-
tos aproveitaram para deixar 
os sacos da par te de fora dos 
contentores e o vento e alguns 
animais trataram de espalhar o 
lixo pelas diversas ar térias do 
concelho. NO
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O s documentos previsio -
nais para o ano de 2022 

foram aprovados em Assem-
bleia Municipal validando as-
sim um orçamento municipal 
de 36,7 milhões de euros. A 
Mobilidade e a Habitação são 
duas das grandes prioridades 
para o executivo liderado por 
Miguel Reis. 

No passado dia 21 de dezem-
bro,  a  Assembleia Municipal 
aprovou por maioria os docu-
mentos previsionais para o ano 
de 2022. Quanto a votos, foram 
14 a favor (Partido Socialista e 
dos quatro presidentes de Jun-
ta), dois contra (CDU e Bloco de 
Esquerda) e 9 abstenções (PSD).

Segundo os documentos,  a 
situação f inanceira do execu-
tivo revela uma total de dívida 

na ordem dos 26 milhões de eu-
ros (a 31 de outubro) com uma 
margem que poderá f ixar-se em 
quase 35 milhões de euros. Para 
2022, a dívida deverá atingir os 
2,3 milhões , ou seja, cerca de 6% 
da despesa. 

Os documentos revelam um 
Orçamento da Câmara na ordem 
dos 36,7 milhões de euros para 
2022 sendo que desse valor es-
tão estimados gastos na ordem 
dos 9,7 milhões para término de 
obras em curso.

As Juntas de Freguesia vão 
receber um bolo total de um mil-
hão e 400 mil euros distribuidos 
da seguinte forma: 291 mil eu-
ros para Silvalde, 367 para Anta/
Guetim, 546 para Espinho e 213 
para Paramos.   

O presidente da autarquia lem-
brou que a habitação é uma das 

36,7 MILHÕES DE EUROS PARA 2022

ORÇAMENTO MUNICIPAL APROVADO

prioridades para o seu executivo 
e que o Orçamento espelha isso 
mesmo com uma “aposta forte 
nessa área”. Miguel Reis revelou 
que pretende “implementar uma 

estratégia local de habitação” 
e que está tudo a ser feito “em 
contrarrelógio porque temos 
prazos apertados para apresen-
tar as candidaturas”.  NO

Em frente ao Hotel Solverde

Incêndio em posto 
de combustível 
Um incêndio destruiu as torres 

de informações dos preços de 
combustível, a noite de domingo 
passado, do posto de combustí-
vel da BP, em S. Félix da Marinha, 
em Gaia.

Segundo o que foi possivel 
apurar, não houve feridos na se-
quência do incidente.

O alerta foi dado, cerca das 
22h30, para os bombeiros da 
Aguda, para um incêndio na Ave-
nida da Liberdade, em S. Félix da 
Marinha.

Os Bombeiros Sapadores de 
Gaia, da Aguda e GNR de Arco-
zelo estiveram no local. PJD

JÁ RECEBEU AS PRIMEIRAS CRIANÇAS 

CENTRO MATERNO INFANTIL DE GAIA 
PRONTO ATÉ FINAL DO MÊS

O Centro Materno Infantil 
de Gaia deverá estar a 

funcionar com todas as valên-
cias até final de janeiro.

“Entre a ‘primeira pedra’ e a 
aber tura do internamento de 
pediatria, passaram-se 26 sema-
nas. Projetamos que no período 
máximo de 34 semanas (f inal 
de janeiro) esteja aberto na sua 
totalidade, com um custo total 
de 14 milhões de euros, sendo o 
atraso atual resultado das dif icul-
dades sentidas mundialmente na 
entrega de materiais” explica a 
administração do Centro Hospi-
talar de Vila Nova de Gaia/Espin-
ho (CHVNG/E).

Em 06 de julho de 2021,  o 
presidente do conselho de ad-
ministração Rui Guimarães af ir-
mou: “Espero que possamos no 
dia 01 janeiro de 2022 ter aqui 
o primeiro bebé a nascer”, mas, 
aqui chegados, poderá haver um 
atraso de menos de um mês para 
que essa realidade ocorra.

Na comunicação,  o hospital 

recorda estar o “internamento 
(pediatria) aberto, desde o pas-
sado dia 22 de dezembro” e que 
as “restantes valências serão 
transferidas no início deste ano”.

“Apesar de tudo termos feito 
para que à data de hoje estivesse 
já em funcionamento, não deixa-
mos de estar orgulhosos de ter 
toda a infraestrutura construída, 
decorrido apenas meio ano des-
de o início do projeto”, assinala 
a administração.

A nova área materno infantil 
terá um serviço de urgência obsté-
trica e ginecológica, um bloco de 
partos com nove salas individuais, 
um bloco operatório contíguo a 
esta sala e uma unidade de neona-
tologia com cuidados intensivos 
neonatais equipada com 14 boxes 
e dois quartos de isolamento com 
pressão negativa, referia uma nota 
informativa então distribuída aos 
jornalistas pela unidade de saúde. 
MV
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EM DEZEMBRO DE 2021

CASINO ENTREGOU 34 MILHÕES DE 
EUROS EM PRÉMIOS

Em Silvalde

Detido pela suspei-
ta do crime de vio-
lência doméstica

Um homem, de 58 anos, foi 
detido, pela PSP, no passado dia 
31 de dezembro, em Silvalde, 
pela suspeita do crime de vio-
lência doméstica sobre a mu-
lher.

O agressor, depois de ser pre-
sente a um juiz de instrução 
criminal, saiu em liberdade, su-
jeito às medidas de coação de 
termo de identidade e residên-
cia, proibição de aproximação 
da residência da vítima, assim 
como de estabelecer contacto.

O alerta foi dado, pela vítima, 
por telefone, para a PSP de Es-
pinho. As autoridades apoiaram 
a mulher e garantiram a segu-
rança para retirar, da habitação 
do casal, os seus pertences. PJD

Pela PSP

Detido por 
provocar desacatos

A Polícia de Segurança Públi-
ca de Espinho deteve no dia 1 
de janeiro um homem, de 33 
anos, por suspeita da prática de 
um crime contra a autoridade 
pública.

“Após comunicação telefóni-
ca a dar notícia de um cidadão 
a provocar desacatos na via pú-
blica, esta Polícia deslocou-se, 
de imediato, ao local de ocor-
rência e interveio, no sentido 
de cessar os comportamentos 
inadequados apresentados 
pelo homem” explicou a PSP 
em comunicado. O suspeito, ao 
ser interpelado pelos polícias, 
apresentou, desde logo, uma 
postura agressiva e pouco co-
laborante, tendo injuriado, de 
forma reiterada, os polícias e 
efetuado diversas tentativas de 
agressão aos mesmos, pelo que 
lhe foi dada voz de detenção.

Após as diligências neces-
sárias, o detido abandonou a 
Esquadra Policial de Espinho, 
tendo sido notificado para com-
parecer no Ministério Público 
de Espinho, no dia seguinte. NO

Os casinos do grupo Solverde 
entregaram mais de 60 milhões de 
euros em prémios, no último mês 
de 2021.

Em dezembro, o Casino Espi-
nho entregou mais de 34 milhões 
de euros, os casinos do Algarve 
- Monte Gordo, Vilamoura e Praia 
da Rocha - concederam mais de 20 
milhões de euros e o Casino Cha-
ves atribuiu mais de 5 milhões de 
euros. No Bingo do Casino Espinho 
foram ainda atribuídos mais de 45 
mil euros, segundo o comunicado.

“Todos os casinos do grupo Sol-
verde cumprem toda a legislação 
em vigor e as recomendações da 
Direção-Geral da Saúde, tendo 
sido adotada uma série de medi-
das e procedimentos de natureza 

sanitária, garantindo a seguran-
ça dos jogadores em todos os 

espaços”, conclui o comunicado.  
MV
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A CRIANÇAS E FAMÍLIAS DESFAVORECIDAS DO CONCELHO

MÃES E PAIS NATAL OFERECERAM 
PRENDAS SOLIDÁRIAS

A é p o c a  d o  N a t a l  s e r á 
s e m p r e  a c o m p a n h a d o 

por uma onda solidária.  Em 
Espinho, um grupo de amigas 
reuniu esforços e recolheram 
prendas para oferecer às crian-
ças e famílias mais carenciadas 
do concelho. 

Em 2020 um grupo de quatro 
amigas juntaram-se para dar uma 
alegria às crianças mais desfavo-
recidas, identif icadas pelas assis-
tentes sociais das diversas asso-
ciações do concelho de Espinho.

N o N at al  do ano p ass a do 
criaram um grupo no Facebook, 
com alguns desejos destas crian-
ças para terem como prenda no 
sapatinho. A população começou 
a aderir e foram garantindo fun-
dos e até mesmo as prendas tão 
desejadas revelando desde logo 
o sucesso da iniciativa.

Em 2021 e com mais apoios 
e outro t ipo de organiz ação, 
começaram por recolher as “car-
tas enviadas ao Pai Natal” e por 
divulgar no grupo criado de Mães 
e Pais Natal do Facebook.

O resultado foi  “ fantástico 
e  surpreendente”,  p ois  con -
seguiram mais uma vez satisfaz-
er todos os desejos das crianças. 
A iniciativa contou também com 

o apoio da Câmara Municipal de 
Espinho, Aipal e Centro Social 
de Paramos, que ofereceram às 
famílias um cabaz recheado para 
este Natal. MV
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organizado pela área metropolitana do porto

mater 17 superou expectativas

a iniciativa Mater 17, orga-
nizada pela Área Metro-

politana do Porto (aMP) e que 
incluiu uma viagem cultural 
por 17 municípios, “superou 
largamente as expectativas, 
atingindo -se a lotação máxi-
ma na maioria das atividades 
propostas.

o balanço foi feito pela orga-
nização que destaca, em comu-
nicado, que este é “o verdadei-
roroteiro inédito”, com o obje-
tivo de “dar conhecer a origem 
da identidade de cada um dos 
municípios”, que fazem parte da 
amp, como forma de os transfor-
mar num “elemento unif icador 
da diversidade identitária”.

de setembro até agora, e um 
dia em cada município,  cele -
brou-se “o património, a cultu-
ra, o saber-fazer,  as ar tes e os 
ofícios tradicionais, nas suas di-

ferentes formas e expressões”, 
promovendo “a partilha de en-
contros, experiências e memó-
rias nas suas comunidades”.

paredes, Valongo, arouca, es-
pinho, gondomar, maia, matosi-
nhos, oliveira de azeméis, porto, 
póvoa de Varzim, Santa maria da 
Feira, Santo tirso, São João da 
madeira, trofa, Vale de Cambra, 
Vila do Conde e Vila nova de 
gaia foram os concelhos envol-
vidos.

Concertos intimistas, com ar-
tistas de diferentes géneros e em 
espaços icónicos do território, 
visitas guiadas em locais emble-
máticos, circuitos de jogos tra-
dicionais portugueses, exibição 
de documentários sobre artes e 
tradições locais, a apresentação 
do Cor(p)o metropolitano, um 
projeto que criou obras musicais 
inéditas, inspiradas pelo patri-
mónio cultural e pelo imaginário 

coletivo locais, foram algumas 
das propostas apresentadas ao 
longo dos últimos quatro meses.

entretanto, o mater 17 per-
manece como casa -mãe dos 
próximos eventos promovidos 

em rede pela amp, como sejam 
visitas orientadas, circuitos de 
jogos tradicionais e documen-
tários.  todas estas propostas 
têm entrada l ivre e gratuita . 
MV
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Um dos eventos passou pela  visita à Tanoaria em Paramos.

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

no auditório de eSpinho

humor com música e teatro

d ia 14 de janeiro o auditó-
rio de espinho acolherá 

o espectáculo musico -teatral 
“car12, a Grande Viagem”.

“um dueto em viagem num ve-
ículo surpreendente! uma dra-
maturgia mágica, humorada e 
emocionante. uma andança di-
vertida e comovente onde, da 
forma mais inusitada e vir tuosa, 
surgem sons e melodias que são 
paisagens sonoras criadas pela 
execução musical de instrumen-
tos inventados e construídos 

[mais de uma dezena] especial-
mente para esta criação artísti-
ca” é assim que o auditório de 
espinho descreve o espectáculo 
musico-teatral “Car12, a grande 
Viagem”.

o evento, agendado para 14 de 
janeiro, às 21h30, conjuga humor 
com música e teatro, viajando 
por instrumentos não conven-
cionais especialmente constru-
ídos para produzirem sonorida-
des inesperadas e mágicas.

os bilhetes estão à venda por 
8 euros (público em geral). MV Fo
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nova data por anunciar

São SilveStre eSpinho adiada

s e já estava a treinar para 
a são silvestre espinho, 

ganhou mais alguns dias para 
continuar a treinar. prova foi 
adiada devido à situação pan-
démica e ainda não há nova 
data.

a São Silvestre de Espinho, 
agendada para 15 de janeiro, já 
não se irá realizar nessa data. 
a organização, a cargo do run-
ning Espinho em parceria com 
a câmara Municipal de Espinho, 
reuniram e decidiram adiar, para 
data a anunciar, a realização da 
São Silvestre Espinho 2022.

as razões prendem -se pelo  
agravamento da situação epide-
miológica no município de Espi-
nho, que tem atualmente cerca 

de 400 casos ativos de covid-19, 
o que representa seis vezes mais 
casos positivos do que em pe -
ríodo homólogo do ano passa-
do e com tendência crescente; 
as previsões das autoridades de 
saúde e proteção civil quanto ao 
aumento exponencial de casos 
positivos no decorrer dos pró-
ximos dias; a avaliação e acom-
panhamento permanente da si-
tuação covid-19 que vem sendo 
realizada pelo Serviço Municipal 
de proteção civil,  em articulação 
com as autoridades de saúde e 
proteção civil  locais;  a neces-
sidade de adotar uma postura 
preventiva e responsável na ges-
tão de comportamentos sociais 
como ferramenta de combate à 
pandemia. Mv

dEvido à pandEMia

futebol popular 
também eStá parado 

a associação de Futebol popu-
lar do concelho de Espinho (aFp-
cE), dando cumprimento às me-
didas excecionais emitidas pela 
proteção civil de Espinho, e de 
acordo com as medidas governa-
mentais em vigor até pelo menos 
9 de janeiro, decidiu suspender 
as suas competições no f im-de-
semana de 8 e 9 de janeiro de 
2022.

“a saúde pública continua a 
ser uma preocupação constante 
da aFpcE e dos seus associados, 
por isso apelamos a todos para o 
cumprimento rigoroso das nor-
mas impostas para que consiga-
mos retomar a nossa atividade 
o mais breve possível”, destaca 
a associação em comunicado.  
No
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dança

mtv dance brilha 
na rtp

a Mt v dancE acadEMY, aca-
demia de dança espinhense do 
ScE, dirigida por patrícia calado, 
teve oportunidade de abrilhantar 
as manhãs de todos os portugue-
ses, através da participação no 
programa praça da alegria da 
rtp. 

a escola de dança espinhense 
levou 4 coreograf ias idealizadas 
por diferentes professores, en-
globando dois estilos distintos 
de dança que é diariamente tra-
balhado nesta escola: “commer-
cial dance” e contemporâneo. 

as apresentações tiveram o 
seu início ainda antes do natal, 

no passado dia 17, com a partici-
pação das classes de iniciadas e 
intermédias, culminando no dia 
30 de dezembro, com as mais 
novinhas da academia, a classe 
das Babies (dos 3 aos 5 anos), e 
as mais experientes, a classe das 
avançadas. o programa termi-
nou com todas as Mt v dancers a 
acompanhar o cantor toy.

“Em ambas as ocasiões, a pres-
tação das meninas e meninos da 
academia, foi mais uma vez ex-
tremamente elogiada, demons-
trando o excelente trabalho que 
é realizado diariamente na nos-
sa cidade” destacou a academia. 
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Cede-se Cotas de estabeleCimento 
de móveis e deCoração

Centro de espinho

Tlm. 910318852

puB.
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MIGUEL OLIVEIRA, TREINADOR DE FUTSAL DA NOVASEMENTE

“SÓ COM MUITO TRABALHO É QUE IREMOS 
CONSEGUIR ALCANÇAR OS OBJETIVOS”

Miguel Oliveira iniciou a 
temporada como treina-

dor adjunto nas Seniores A e B 
da Novasemente. Com a saída 
de David Lopes, o espinhense 
foi convidado pelo clube de 
Anta para assumir o cargo como 
técnico principal e a aposta pa-
rece estar ganha. 

Qual foi o seu percurso antes 
de chegar à Novasemente? 

Iniciei-me como treinador de 
guarda-redes em 2014 no ISPAB 
Futsal. Na época seguinte ingres-
sei como treinador-adjunto nos 
juniores do Lamas Futsal e fui 
passando pelos escalões jovens, 
ao mesmo tempo que realizava o 
curso de treinador nível I. Depois 
disso estive duas épocas como 
treinador-adjunto na equipa sé-
nior masculina, até que tive um 
convite para vir para o feminino 
em 2019.

É aí que assume a primeira 
vez a função de treinador prin-
cipal? 

Em 2019 ingressei como trei-
nador-adjunto na equipa sénior 
feminina do Modicus Sandim, 
tendo assumido como treinador 
principal em dezembro. Na épo-
ca passada, continuei o percur-
so, tendo feito a minha primeira 
época como treinador principal 
no feminino, onde fomos vice-
Campeões Distritais da AF Porto 
e chegamos à Final Four da Taça 
Nacional de Futsal Feminino, 
competição que permite a subida 
à 2ª Divisão Nacional.

Deixa o Modicus e passa a 
vestir a camisola da Novase-
mente, correto? 

Esta época iniciei como trei-
nador adjunto na Novasemente, 
tanto nas Seniores A como nas 
Seniores B. Na fase inicial tive de 
assumir como treinador principal 
do escalão de Seniores B, por in-
compatibilidade do anterior trei-
nador. A época com as Seniores B 
correu muito bem pois consegui-
mos ser campeãs distritais da AF 
Aveiro e, posteriormente, com a 
saída do David Lopes do cargo de 
treinador principal das seniores 
A, o clube fez-me o convite para 
assumir como treinador principal 

a equipa A e assim o fiz.

Já treinou equipas masculi-
nas e também femininas. Quais 
as principais diferenças? 

Quando em 2019 fui para o Mo-
dicus Sandim para o feminino, 
foi uma experiência nova mas 
muito enriquecedora, uma vez 
que adorei e encontrei-me como 
treinador. Tirando as diferenças 
fisiológicas e físicas inerentes a 
ambos os sexos, na minha opi-
nião é mais estimulante treinar 
o feminino, pois as atletas ques-
tionam muito mais o treinador e 
fazem com que cresçamos com 
isso. Por outro lado, por não te-
rem as mesmas características 
físicas que os atletas masculinos 
possuem, o lado tático e mental 
do jogo é muito mais explorado, 
e para mim, isso é muito interes-
sante.

Como encontrou o grupo 
quando assumiu o cargo prin-
cipal na equipa A? 

Os grupos Seniores A e B são 
diferentes mas partilham todos 
da mesma identidade. Estão uni-
das para alcançar um só objetivo, 
estar nas decisões e chegarmos 
o mais longe possível. Sabemos 
que temos que trabalhar bastan-
te, mas nada disso nos assusta e 
é o que estamos a construir, com 
bases sólidas e sem perder a ca-
beça.

Que objetivos lhe foram pe-
didos?

A ideia do clube é bem clara, 
ter os escalões femininos nos 
nacionais. Têm as Seniores A há 
vários anos e completamente ci-
mentadas, já com títulos também 
no currículo, mas com o objetivo 
de estar nas grandes decisões. 

O escalão de Juniores iniciou 
em dezembro o Campeonato Na-
cional de Sub-19 Feminino, em 
que o objetivo principal é man-
ter-se na competição e chegar o 
mais longe possível, e achamos, 
pela confiança que temos nas 
jogadoras, que isso irá aconte-
cer. Nas seniores B, o objetivo é 
serem campeãs distritais, que já 
foi um título conquistado, e dá a 
possibilidade de vir a disputar no 
futuro a Taça Nacional.

Covid-19

Todo o plantel esteve infetado
A entrevista realizada ao técnico Miguel Oliveira ocorreu uns dias 

antes do Natal. O treinador estava em isolamento pois uma jogadora 
do plantel tinha testado positivo. O plantel e equipa técnica acaba-
ram por realizarem testes e do grupo de 24 elementos, todos eles 
testaram positivo. 

A 14.º jornada do Campeonato Nacional de futsal feminino deveria 
ter-se realizado dia 2 de janeiro, contudo, a Novasemente viu adiado 
o encontro pois não tinha o plantel disponível. No dia 3 de janeiro, 
as antenses já estavam recuperadas e voltaram todas aos treinos. MV

 Depois de uma fase menos 
boa, os resultados estão a sur-
gir? 

Como referi, as Seniores B 
foram campeãs distritais por 
Aveiro, a 2 jornadas do fim. Nas 
Seniores A, conseguimos já ga-
rantir o 4º lugar do Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão ao fim da 
primeira volta. Estamos a dois 
pontos do terceiro classificado, 
e com este quarto lugar, também 
garantimos a presença na Final 
Four da Taça da Liga que se dis-
putará em finais de fevereiro.

Onde ambiciona levar a equi-
pa? 

Estar neste clube exige respon-
sabilidade e sabemos que temos 
que estar nos lugares de decisão. 

Sei que tenho equipa para isso, e 
os resultados estão aos poucos a 
surgir e a conseguirmos colocar 
a equipa no lugar correto e na 
linha certa. Conseguimos termi-
nar a 1ª volta em 4ª lugar, a dois 
pontos do terceiro classificado, o 
Sporting CP, e garantimos um dos 
objetivos da época que é estar na 
Final Four da Taça da Liga. Agora 
em 2022, iniciamos a 2ª volta do 
Campeonato e não podemos va-
cilar, pois os moldes competitivos 
foram alterados, e temos campe-
onato mais playoffs, e mais uma 
vez queremos lá estar e para isso 
temos que estar nos quatro pri-
meiros lugares. Sabemos o que 
temos que fazer para nos manter 
e para lá chegar e só com muito 
trabalho é que iremos conseguir 
alcançar os objetivos. NO
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Farmácias

janeiro

F G H i a B C D

4 5 6 7 8 9 10 11

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

até 8 de janeiro
FACE
Exposição “O regresso do 
objeto: arte dos anos 1980” 

até 30 de janeiro
Centro Multimeios
Exposição de Pintura “Entre 
o Tempo e a Memória”, de 
Elizabeth Leite

9 de janeiro
17h00 
Capela de Santa Maria 
Maior
Concerto Orquestra 
Camerata pela Academia de 
Música de Espinho

14 de janeiro
21h30 
Auditório de Espinho
Espectáculo “Car12, a 
grande viagem”

15 de janeiro
20h00 
Casino Espinho
Jantar-espectáculo “E tudo 
o morto levou”

22 de janeiro
20h00 
Casino Espinho
Jantar-espectáculo 
“Insónia”
21h30 
Auditório de Espinho
Rui Reininho
“20.000 Éguas Submarinas”

26 de janeiro
21h30 
Centro Multimeios
Espectáculo de comédia 
com Diogo Batáguas

28 de janeiro
21h30 
Auditório de Espinho
Pedro Burmester - piano

29 de janeiro
20h00 
Casino Espinho
Jantar-espectáculo “Ai a 
minha filha”

4 de fevereiro
21h30 
Auditório de Espinho
João Paulo Esteves da Silva 
- piano

11 de fevereiro
21h30 
Auditório de Espinho
Mário Laginha Trio
“Jangada”

12 de fevereiro
21h30 
Auditório de Espinho
Camerata Nov’Arte

18 de fevereiro
21h30 
Auditório de Espinho
Orquestra Clássica de 
Espinho com
Eric Lu - piano

Contactos 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

ÚTEiS

CONVOCATÓRiA

AssociAção HumAnitáriA BomBeiros 
Voluntários do concelHo de espinHo

editAl
Abertura do processo eleitoral

triénio 2022/2024

José Gomes da Costa, presidente em exercício da Assembleia Geral 
da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho, nos termos do n.º 4, do artigo 67 dos Estatutos, torna 
público a abertura do processo eleitoral para o triénio 2022/2024.
A Assembleia Geral Eleitoral a realizar no mês de fevereiro de 2022, 
em dia e hora a anunciar, será precedida de convocatória própria 
para o efeito.
As listas concorrentes aos Órgãos Sociais, a submeter a sufrágio, 
devem ser entregues ao Presidente da Assembleia Geral ou enviados 
pelos CTT para o edifício do novo quartel à Rua do Poro, 221 - 
Silvalde - 4500-557 Espinho ou para o Apartado 704 - 4501-901 
Espinho, por forma a dar entrada até às 18h00 do dia 15 de janeiro 
de 2022 (Art.º 69 dos Estatutos) em sistema de lista completa, isto é, 
para Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal (n.º 1 do 
Art. 69º) e subscritas pelo número mínimo de 25 associados no pleno 
gozo dos seus direitos (n. 6 do Art. 69º).
Os promotores das candidaturas poderão obter e/ou consultar os 
respectivos Estatutos em: Sítio da Associação - bvconcelhoespinho.
com (associação»estatutos); Sítio da ANEPC - www.prociv.pt 
(bombeiros»Associações humanitárias Bombeiros); secretaria da 
Associação - Rua do Porto 221 Silvlade- Espinho. 

Espinho, 14 de dezembro de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral (em exercício)
Cmte. José Gomes da Costa

FOTO-LEGENdA
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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 
modo a não poder prosseguir apenas fins 
comerciais, nem abusar da boa fé dos 
leitores, encobrindo ou deturpando a 
informação.

ARTigO DE OPiNiãO 

 O LARGO JOSÉ SALVADOR

O centro cívico de Espinho du-
rante muitos anos foi  o Largo 
Nossa Senhora da Ajuda que se 
localizava a jusante do caminho 
de ferro entre a rua da estação e 
a rua Bandeira Coelho. Era o seu 
centro, donde irradiava e girava 
toda a vida da povoação, nele se 
situando os Paços do Concelho e 
a igreja da  Nª Sª da Ajuda. 

No entanto, o rápido cresci-
mento e desenvolvimento de Es-
pinho e o encurtamento do ter-
ritório provocado pelas invasões 
do mar (que destruíram o Largo), 
e impuseram que a sua expansão 
se f izesse para montante da linha 
do caminho de ferro.

Neste contexto, a Planta geral 
de Espinho da autoria do Engº 
António Júlio de Bandeira Neiva 
é aprovado pela Câmara Munici-

“Separando os paços 

do Concelho do 

Jardim público, 

quebrando a rotina 

dos arruamentos e 

quarteirões, surge 

como que um grito 

de revolta impondo 

e impondo-se como 

um espaço de 

liberdade (...)” 

pal de Espinho em 31-1-1900.
A planta veio organizar e disci-

plinar a ocupação do solo e de-
terminar a  localização dos arru-
amentos e dos espaços públicos 
(edifício dos Paços do Conselho, 
Escola Primária, Jardim Público, 
Largo da igreja, Feira, hospital e 
Mercado) etc..

é neste momento que se inicia 
a história do Largo José Salvador 
mais conhecido popularmente 
como Largo da Câmara.

Centro cívico,  ponto de en-
contro, de chegadas e partidas, 
local de concentrações de cariz 
cívico(político, cultural, despor-
tivo, associativo ), o Largo foi e 
é testemunha da história de Es-
pinho e das suas gentes.

Separando os Paços do Conce-
lho do Jardim Público, quebran-
do a rotina dos arruamentos e 
quar teirões,  surge como que 
um grito de revolta impondo e 
impondo -se como um espaço 
de liberdade onde espinhenses 
de todas as idades e de todas as 
condições podem sonhar e fruir.  

O Largo surge como que um 
hiato, cuja amplitude de vistas 
conjugada com a vizinhança do 
Jardim permite uma ligação har-
moniosa com toda a zona envol-
vente que se espraia do Tribu-
nal até ao Centro Multimeios e à 
igreja Matriz.

Mas, ao longo dos anos, o Lar-

go, foi-se modif icando. Vedado 
ao trânsito automóvel,  o seu 
centro ajardinado foi substituí-
do pelo atual lago equipado com 
chafariz mecânico, produzindo 
sem cessar efeitos aquáticos que 
associados  à musicalidade dos 
movimentos da água, nos emba-
lam, fomentando a imaginação e 
apaziguando o espírito. 

O Largo é um observador pri-
vilegiado dos movimentos das 
pessoas num sentido e noutro, 
chegando ou partindo para o seu 
local de trabalho ou de residên-
cia, de passeios de avós e netos, 
namorados, de voos de aves, que 
ora subindo ou descendo sobre-
voam o Largo, localizando-o e 
assinalando que aquele “sítio” é 
o coração da cidade permanen-
temente fervilhando de vida.

O Largo, poderá algumas vezes 
aparecer aos nossos olhos com 
um ar circunspecto e grave, crí-
tico, censor até, causado possi-
velmente pela solenidade, que 
lhe é emprestada pelos Paços do 
Concelho, mas é só impressão 
nossa. No fundo  olha-nos com a 
bonomia e a compreensão e as-
sistiram à fugacidade das modas,

às mudanças dos usos e cos-
tumes, às modif icações das con-
ceções morais ,  às mudanças 
políticas e de Regimes, enf im o 
corrupio  da vida e das ideias.

António J. Teixeira Lopes
Professor
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