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“o normal para ela 
é estar na escola e 
conviver com as 
amigas. Privá-la 
disso é muito 
doloroso” 

escolas reabriram no dia 10 de Janeiro

regresso às aulas para matar 
muitas saudades

a s escolas reabriram na 
segunda-feira passada, 

tal como estava previsto, de -
pois de uma semana suplemen-
tar em que estiveram fechadas 
após as férias do natal.

dia 10 de janeiro marcou o re-
gresso dos alunos às escolas após 
um período prolongado de férias 
de natal. as saudades, pois claro, 
eram muitas. 

começando a ronda pelos mais 
pequenos, Henrique Pereira é pai 
da ana carolina de 6 anos. está 
no pré-escolar e, segundo o pro-
genitor, a f ilha contava os dias 
para regressar à escola. “ela tinha 
mesmo muitas saudades de es-
tar com os amigos. É importante 
este regresso à normalidade. eles 
precisam de conviver, ter rotinas, 
estarem com os amigos.. .  só as-
sim conseguimos garantir  um 
certo sentimento de normalida-
de” destacou o pai. ana carolina 
explicou-nos que “queria ir brin-
car com os amigos” pois durante 
as férias não brincou com nin-
guém. “Tenho muitas saudades 
da professora e dos meus ami-
gos”, terminou.

Paulo resende também é pai 
de uma menina mas com 12 anos. 
e, uma vez mais, a palavra sau-
dade volta a estar em destaque. 
“a Francisca estava muito cha-
teada em casa. estivemos todos 
bem, sem infetados e por isso tí-
nhamos a oportunidade de sair 
e fazer as coisas normalmente. 
mas o normal para ela é estar na 
escola e conviver com as amigas. 
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A abertura do Centro de Vacinação na Escola da Seara foi um passo 
importante para a luta contra a pandemia.

Privá-la disso é muito doloroso. 
ela nem dormiu em condições 
com a ansiedade de regressar 
à escola para estar com as suas 
amigas.

alunos não são 
obrigados a ficareM 

isolados

Há uma novidade importante 
para os que regressam às esco-
las: os alunos deixam de estar 
obrigados a isolamento quando 
houver um caso positivo na mes-
ma turma. a medida é natural-
mente bem aceite pela maioria 
dos pais e encarregados de edu-
cação. “com taxas de infetados 
tão elevados seria natural que 
o tempo em casa, em isolamen-
to, fosse quase de certeza maior 
que o tempo de aulas. Para mim 
a nova medida faz todo o senti-
do. Temos de começar cada vez 
mais a viver com o vírus e temos 
a prova que as vacinas resultam. 
É acreditar na ciência e continu-
ar a ter todos os cuidados. não 
p o demos estar  eternamente 
conf inados e com o país parado. 

Temos de ter cuidados redobra-
dos mas já podemos voltar a ter 
uma vida relativamente normal” 
destacou o espinhense Paulo re-
sende.

neM todos avançaM Para 
a vacinação

a vacinação continua a ser a 
melhor arma para o combate à 
pandemia. depois de números 
históricos em relação aos ino -
culados em idade adulta em 
Portugal, as taxas de vacinação 
sofrem agora uma quebra com 
a abertura à faixa dos 5 aos 12 
anos. “É natural que exista uma 
certa desconf iança em relação 
a vacinar os mais pequenos. in-
felizmente acho que os nossos 
dirigentes são um bocado cul-
pados com isso pois não trans-
mitem conf iança. num dia um 
pediatra diz uma coisa, no ou-
tro surge uma ordem qualquer 
a dizer outra. não há consenso 
e as pessoas f icam preocupadas 
quando chega a altura de vaci-
nar os f i lhos”,  destacou Paula 
matos, mãe de um f ilho, enquan-

to esperava na f ila para vacinar 
o pequeno afonso.

adelina santos par ti lha de 
uma opinião diferente.  a sua 
f ilha tem apenas cinco anos e 
confessa que ainda não sentiu 
necessidade de avançar com a 
vacinação. “cá em casa estamos 
todos vacinados mas quando 
chegou a hora de o fazer à mi-
nha f ilha f iquei com algum re-
ceio. Falei com a pediatra e ela 
explicou-me que os benef icios 
são sempre superiores. contu-
do, poderia não justif icar estar 
a avançar com inoculações em 
idades tão baixas pois pode ha-
ver a possibilidade de surgir uma 
nova vacina. com taxas de in-
ternamentos tão pequenas nas 
crianças acho que não faz muito 
sentido estar a avançar para já”, 
referiu.

o centro de Vacinação na se-
ara tem registado boas taxas de 
vacinação não só de doses de 
reforço com especial destaque 
aos professores, auxiliares e as-
sistentes operacionais que foram 
chamados no f im - de -semana 
passado. no
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na segunda-feira passada

Vendas Voltaram em pleno à feira de 
espinho
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a atividade da feira sema-
nal de espinho voltou à 

normalidade, na passada se -
gunda-feira,  depois da proi-
bição da venda de produtos 
não alimentares e não perecí-
veis ser levantada. Feirantes 
tornaram a respirar de alívio 
mas quase nenhum gostou da 
me dida adotada na se mana 
anterior.

a medida tomada pela Câmara 
Municipal de espinho, no âmbi-
to das medidas excecionais de 
combate à pandemia,  ditava a 
proibição da venda de produ-
tos não alimentares e não pe -
recíveis .  a decisão foi  motiva-
da pelos elevados números de 
infetados no concelho e ainda 
pelas medidas de contenção de -
cretadas pelo governo, para a 
semana de contenção. Contudo, 
agora com o regresso às aulas e 
terminada a semana de conten-
ção, a feira de espinho voltou a 
funcionar em pleno.

“isto está par ado”

na semana passada, com uma 
feira a funcionar apenas a meio 
gás, o presidente da associação 
de feiras e Mercados da região 
nor te, fernando sá, considerou 
a medida “descabida” e “muito 
mal fundamentada”,  af irmando 
que se tratava de um espaço ao 
ar l ivre onde “clientes e vende -
dores usam máscara”.

antónio Oliveira vende tape -
tes e outros têx teis para o lar, 
foi num dos que teve opor tuni-
dade de voltar a montar a bar-
raca. apesar de ter despachado 
algumas encomendas a clientes 
f ixos durante a paragem da úl-
tima semana, mostrou-se desa-
nimado quanto à recuperação 
do negócio.

“ is to  es t á  p arado,  como a 
gente já estava a calcular”,  de-
clarou, atribuindo a situação às 
mudanças de última hora: “Ha-
via a indicação de que a feira 
não era para ser efetuada hoje 
[segunda-feira]  e  depois  isso 
mudou,  mas muita gente não 
teve conhecimento. enf im, já é 
tão complicado fazer negócio 
em tempos normais então as-

sim.. .”.
O descontentamento entre os 

que voltaram à feira era grande 
e a maioria não entendia essas 
razões.  “esta feira em espinho 
é realmente peculiar.  Já esteve 
fechada e foi das últimas a abrir. 
agora,  a maioria dos feirantes 
tornou a f icar de lado com o es-
paço aber to apenas a alguns. . . 
estivemos proibidos de vir aqui 
uma semana para que? Conti -
nuamos a fazer as outras feiras 
mas pelos vistos em espinho as 
forças políticas têm medo dos 
feirantes.  estamos num espaço 
ao ar l ivre.  É melhor ir  para uma 
loja fechada ou um supermerca-
do apinhado de gente? não se 
entende este castigo”,  contou-
nos o vendedor têx ti l  Car los 
Correia.

alguns Feir antes podeM 
não voltar

a chuva é certo que não convi-
dava e foram muitos os feirantes 
que optaram por não regressar. 
“alguns se calhar nem voltam 
é de vez .  entra na cabeça de 
alguém fechar a feira durante 
uma semana quando todas as 

“estamos num 
espaço ao ar livre. 
é melhor ir para 
uma loja fechada 
ou para um 
supermercado 
apinhado de 
gente? não se 
entende este 
castigo”  
_carlos correia, vendedor

outras estiveram a funcionar? 
isso é discriminação. Já estamos 
há tempo suf iciente em pande -
mia para perceberem como as 
coisas funcionam. Querem ver 
que agora há mais infetados em 
espinho por causa da feira? um 
espaço ao ar l ivre onde ainda 
assim a maioria usa máscara. . . 
não se entende mesmo porque 
nos f izeram isso” destacou Mar-
ta Osório,  também vendedora 
têx til .

“acho que a minha ‘vizinha’ é 
uma das que não regressa” co -
meçou por explicar a feirante 

de penaf iel,  Catarina sá. “disse-
me que não estava para andar a 
gastar gasolina em deslocações 
e por tagens para depois che -
gar aqui e receber uma notícia 
que na semana a seguir podia 
ter de f icar de castigo em casa”, 
contou. “Já não chega termos de 
f icar isolados quando apanha-
mos o vírus ainda temos de f icar 
isolados porque alguém decide 
que a feira não é um espaço se -
guro. na semana passada pois 
pelos vistos esta semana já é. 
Vá-se lá entender!” comentou a 
feirante.  no
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covid-19

espinho na lista de Risco extRemo

Pub.

e spinho é um dos 282 mu-
n i c í p i o s  q u e  r e g i s t a m 

uma incidência superior a 960 
casos por 100 mil habitantes. 

os números tornaram a disprar 
e pintaram Portugal de vermel-
ho escuro. Apenas dois concel-
hos do país têm uma incidência 
cumulativa da covid-19 abaixo 
dos 240 casos por 100 mil habi-
tantes, de acordo com os dados 
divulgados na sexta-feira pela 
direção- Geral da Saúde (dGS). 
Há 282 municípios que registam 
uma incidência superior a 960 
casos por 100 mil habitantes. Es-
pinho, com 2117 casos (por 100 
mil habitantes) faz parte dessa 
lista de risco extremo.

Neste grupo, que representa 
91%, quase duplicou de dimen-
são, onde se inclui Lisboa (4.300 
casos por 100 mil habitantes) e 
Porto (3.499 casos por 100 mil 
habitantes).

Há apenas um concelho com 
u m a  i n c i d ê n c i a  c u m u l a t i v a 
abaixo dos 120 casos: velas, nos 
Açores (118 casos). Já Santa cruz 
das Flores é o único município 
entre os 120 e os 240 casos por 
100 mil habitantes (com 231).

os concelhos entre os 240 e 
os 480 casos são dois: calheta 
[R . A .  Açores] e Santa cruz da 
Graciosa. Segue-se a fatia en-
tre os 480 e os 960 casos, onde 
se encontram 22 concelhos .  
no
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loJas com pouca procura

nem a abertura da época de saldos 
promete ajudar os negócios
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o s saldos chegam com um 
at ras o d e d u as s e m a -

nas, como medida do Gover-
no para conter a propagação 
da covid-19 e começaram na 
segunda-feira.  a procura foi 
muito pouca no primeiro dia 
e os comerciantes temem por 
um futuro ainda mais compli-
cado.

os saldos regressaram na se -
gunda-feira às lojas f ísicas,  de -
pois de duas semanas de proibi-
ção em que só nas vendas online 
é que poderia haver redução de 
preços.  as montras voltam as-
sim a poder encher-se de “-50%” 
mas as lojas não f icaram reple -
tas de pessoas, uma vez que só 
pode estar uma em cada cinco 
metros quadrados.

“os saldos funcionam b em 
pois arrancam logo a seguir ao 
Natal .  ainda há dinheiro das 
prendas e muitos aproveitam 
para fazer as trocas e comprar 
algo em saldos. agora, duas se -
manas depois do f im do Natal já 
sabemos que a procura vai ser 
residual” destacou a vendedora 
maria silva.  a sua funcionária, 
rosa couto,  também par ti lha 
da opinião da sua empregadora: 
“esta segunda-feira de manhã 
foi um dia normal.  Não tivemos 
nem mais nem menos procura. 
Foi um dia per feitamente nor-
mal.  Noutros tempos sabíamos 
que a época de saldos era con-
corrida e procurada. . .  não tínha-
mos tempo para estar paradas 
mas agora os tempos são ou-
tros” desabafou.

procur a dever á 
auMentar no 

fiM- de-seMana

pedro serrano tem uma loja 
de roupa. Já entrou no mundo 
online e a sua faturação é até 
superior que as vendas f ísicas. 
ainda assim,  admite que ter 
um espaço aber to ao público 
é sempre uma mais valia .  “Há 
cl ientes ,  em especial  os mais 
velhos,  que gostam de visitar 
a loja .  De tocar nos tecidos e 
e xp er imentar  as  roupas .  Faz 
todo o sentido continuarmos 
de por tas aber tas para receber 

e conseguirmos também captar 
esse lucro”,  revela.  ainda assim, 
o feirante admite que não pode 
ir  muito longe na época de sal-
dos:  “ Infelizmente as margens 
de lucro já estão tão esmagadas 
que não podemos vender mais 
barato. Já começamos também 
a perceber que os preços gerais 
estão a aumentar e os tempos 
que se avizinham vão ser com-
plicados para os comerciantes 
como também para os nossos e 
os outros clientes”.  Em relação 
à época de saldos que arrancou 
na segunda-feira,  o comerciante 
avançou que a procura “ foi pe -
quena” mas acredita que no pró-
ximo f im-de-semana “a situação 
se altere e a procura aumente 
signif icativamente”.

coMpr as online vão 
Ganhando cada vez Mais 

terreno

a s compr as  onl in e  ganha -
ram ainda mais força durante 
a pandemia. E é uma tendência 
que deverá ter vindo para f icar. 
Nuno albuquerque é um dos 
muitos espinhenses que aposta 
nas compras online e não pre -
cisou de esperar pela aber tura 
da época de saldos para fazer 
as suas compras.  “Há muito que 
faço compras online.  É  muito 

Diogo Cabral escreveu mais uma página de história da AAE.

“foi um dia 
perfeitamente 
normal. noutros 
tempos sabíamos 
que a época de 
saldos era 
concorrida e 
procurada... ”  
_rosa couto, comerciante

mais barato e existe a possibi-
l idade de trocar o produto se 
não ser vir ou se não gostarmos. 
Não precisamos de estar com 
justif icações. a rapidez das en-
tregas é também uma mais valia 
nos dias que correm. mas se me 
perguntar qual  é a mais valia 
a resposta é simples:  o preço. 
arranjamos sempre mais bara-
to um produto numa loja.  Não 
precisamos de andar a gastar 
gasolina de um lado para o ou-

tro ou a tentar  regatear ”,  co -
mentou. Nuno comentou ainda 
que, na altura dos saldos, com-
prava sempre alguma roupa ou 
calçado mas isso agora mudou. 
Há marcas que vendem a nível 
internacional  e a maioria das 
vezes vendem mais barato que 
a chamada época de saldos cá 
em por tugal.  agora não preciso 
de esperar por uma data para 
comprar algo. Basta pesquisar 
onde há mais barato”.   no
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no tribunal de espinho

Grupo acusado de tráfico de 
droGa começou a ser julGado

n o dia 4 de janeiro um 
grupo de 11 pessoas co-

meçou a ser julgado no tribu-
nal de espinho por suspeita 
de pertencerem a uma rede de 
tráfico de droga que operava 
em vários concelhos dos dis-
tritos do Porto e aveiro. dois 
dos arguidos confessaram que 
compraram e venderam produ-
to estupefaciente.

os arguidos, 10 homens e uma 
mulher, com idades entre os 26 
e 57 anos,  estão acusados de 
um crime agravado de tráf ico de 
estupefacientes e dois deles re-
spondem ainda por um crime de 
detenção de arma proibida.

dois dos arguidos que estão 
em prisão preventiva confes-
saram ter traf icado droga, mas 
alegaram que o f izeram durante 
um período de tempo inferior ao 
que está descrito na acusação.

ainda durante a parte da man-
hã foram ouvidos outros dois 
arguidos que negaram qualquer 
envolvimento no tráf ico, assum-
indo apenas que aceitaram guar-
dar a droga em casa.

“nunca tive benefícios nen-
huns. Fazia isso por favor. Foi um 
grande erro que cometi“, referiu 
um dos arguidos, que foi encon-
trado um saco com cerca de um 
quilo de droga em sua casa.

aMigo Pediu Para guardar 
“uM saco grande coM 

haxixe” eM casa

uma outra arguida a quem 
foram apreendidos cerca de 10 
quilos de droga negou que esta 

fosse sua, adiantando que tinha 
sido um amigo, coarguido no 
processo, que lhe tinha pedido 
para guardar “um saco grande 
com haxixe” na sua casa.

a acusação do Ministério pú-
blico (Mp) refere que pelo me-
nos desde 2017 e até 2021 os 
arguidos dedicaram-se à com-
pra e venda a consumidores de 
produtos estupefacientes, des-
ignadamente canábis, cocaína e 
MdMa (ecstasy).

em regra, as vendas tiveram 
lugar nas imediações e no inte-
rior das suas residências, e em 
outros locais previamente acor-
dados, em Vila nova de Gaia e 
Maia, no distrito do porto, e em 
espinho e santa Maria da Feira, 
distrito de aveiro.

a maior parte dos arguidos foi 
detida durante buscas domicil-
iárias realizadas em 6 de janeiro 
de 2021, tendo sido apreendidos 
mais de 10 quilos de canábis.

posteriormente, em abril foram 
realizadas novas buscas que cul-
minaram na detenção de mais 
dois arguidos, um dos quais tinha 
na sua posse mais de 20 quilos 
de canábis, cujo valor de com-
pra ascende aos 80 mil euros, o 
que, segundo o Mp, demonstra 
que exerce um tráf ico de estu-
pefaciente em “grande escala”, 
tendo-lhe ainda sido apreendi-
dos quase 39 mil euros.

três arguidos estão em prisão 
preventiva e outros dois encon-
tram-se em prisão domiciliária. 
MV

Em janeiro de 2021 a GNR desmantelou a rede de tráfico que abrangia Valon-
go, Gaia, Maia e Espinho. Grupo está agora a ser julgado.
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em silvalde

dois feridos numa 
colisão

dois homens, de 47 e 75 anos, 
f icaram feridos, na manhã de 
segunda-feira, na sequência de 
uma colisão entre dois carros, 
em silvalde.

o alerta foi dado, cerca das 
12h00, para os bombeiros do 
Concelho de espinho, para uma 
colisão rodoviária,  na rua de 
santiago.

a psp de espinho esteve no lo-
cal para investigar as causas do 
acidente. PJd

Pela PsP

detidos por 
excesso de álcool
na noite de 7 para 8 de janeiro, 

a polícia de segurança pública 
de espinho deteve dois homens, 
natuais de espinho, por condu-
ção de veículo automóvel, acu-
sando uma taxa de alcoolemia 
de 1,27 e 1,45 g/l. no

Pela PsP

detido pela 
suspeita do crime 
de violência 
doméstica
um homem, de 58 anos, foi de-

tido, pela psp em silvalde, pela 
suspeita do crime de violência 
doméstica sobre a mulher.

o agressor, depois de ser pre-
sente a um juiz de instrução cri-
minal, saiu em liberdade, sujeito 
às medidas de coação de termo 
de identidade e residência, proi-
bição de aproximação da resi-
dência da vítima, assim como de 
estabelecer contacto.

o alerta foi dado, pela vítima, 
por telefone, para a psp de espi-
nho. as autoridades apoiaram a 
mulher e garantiram a segurança 
para retirar, da habitação do ca-
sal, os seus pertences. PJd
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Foto-legenda

o pilar central, que impedia a 
circulação automóvel na rua 23 
até à rua 2, foi derrubado ainda 
no f inal do ano de 2021. embora 
os outros dois continuem (um 
deles em muito mau estado), o 
espaço é suficiente para passa-
rem viaturas passando a utilizar 
um espaço que, depois de ser 
requalif icado, não tinha sido uti-
lizado para esse f im. MV
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renovação do troço entre espinho e Gaia com novo atraso

Governo falha prazos do ferrovia 2020 e 
projetos derrapam para depois de 2023

o p r o g r a m a  a p r e s e n t a -
do pela infraestruturas 

de Portugal, em 2016, previa, 
numa fase inicial, que os tra-
balhos da linha da Beira alta e 
em parte das intervenções na 
linha do norte, f icassem con-
cluídos até setembro de 2021. 
Governo  assume agora novo 
atraso e aponta só para 2023.

o Ferrovia 2020 é o programa 
de investimentos de 2,1 mil mi-
lhões de euros para modernizar 
e eletrif icar parte da rede fer-
roviária nacional.  apresentado 
em fevereiro de 2016 pela in-
fraestruturas de portugal (ip), o 
programa previa que todos os 
trabalhos f icassem concluídos 
até setembro de 2021. Quase seis 
anos depois da publicação do 
calendário, contudo, a empresa 
pública assume novas derrapa-
gens no calendário.

linha do norte coM 
atrasos

a linha do nor te é uma das 

afetadas pela mudança no ca-
lendário. a renovação do troço 
entre espinho e Gaia deveria 
f icar pronta no f inal deste ano. 
agora, a ip atira a conclusão dos 
trabalhos para o primeiro trimes-
tre de 2023 - três anos e meio 
depois do prazo inicial. ou seja, 
os passageiros terão de percor-
rer a ligação a 30 km/h por mais 
alguns meses e observar as obras 
de transformação de estações 
como aguda e miramar.

a renovação da linha do norte 
entre ovar e espinho também só 
deverá f icar terminada em 2023 
mas no f inal desse ano.

sobre este processo o Gover-
no emitiu um comunicado dan-
do conta que “o plano Ferrovia 
2020 é um plano ambicioso de 
investimento de cerca de dois 
mil milhões de euros, que está 
em curso e que irá ser concluí-
do na íntegra. apesar da com-
plexidade de alguns projectos e 
dos constrangimentos de várias 
natureza, que são geradores de 
atrasos que a ip tenta minimizar, 
mas não consegue eliminar, não 

atendendo à evolução da situ-
ação epidemiológica, entrou em 
funcionamento no dia 5 de janei-
ro, um novo centro de testagem 
covid-19, localizado na praça dr. 
José salvador.

a aber tura deste novo cen-
tro de testagem, que funciona 
diariamente entre as 08h00 e as 
22h00 sem necessidade de mar-
cação prévia, resulta de uma co-
laboração entre a câmara mu-

nicipal de espinho e o Grupo so-
farma, que garante a realização 
dos 4 testes antigénio gratuitos 
por cidadão durante o mês de 
janeiro.

com uma capacidade que 
poderá atingir os 1000 testes 
diár ios ,  a  op eracional iz ação 
deste centro vem reforçar as 
medidas de combate à pan -
demia adotadas pelo município.  
MV
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O Centro Multimeios é um dos espaços que estará encerrado até 9 de janeiro.

há nenhum projeto que tenha 
sido abandonado ou tenha saído 
do plano Ferrovia 2020. 

temos obras já  concluídas, 
como a Linha do minho ou a Li-
nha da Beira Baixa, e a menos de 
um ou dois projetos que estão a 

ser f inalizados e cujo concurso 
para obra será lançado muito 
em breve, tudo o resto está já 
em fase de obra. não será per-
dido um cêntimo do Quadro 
f inanceiro plurianual pt2020”.  
no

na praça dr. José saLvador

aBertUra de Centro de 
testes Covid-19

no QuarteL dos BomBeiros

Call Center da tasK forCe 
Com nova Unidade

o quartel dos bombeiros ac-
olhe o reforço do call center da 
proteção civil destinado ao ras-
treamento de casos positivos no 
concelho

“esta nova equipa de trabalho 
trabalha em estreita colabora-
ção com a autoridade de saúde 
Local no contacto com doentes 
positivos e respetivos contactos 
de risco” revela a autarquia.

composta por funcionários 
municipais esta unidade pre -
tende reforçar a capacidade da 
unidade de saúde pública do 
aces espinho/Gaia de contactar 
casos conf irmados, em menos 
de 24 horas após terem testado 
positivo, com vista a identif icar, 

isolar e testar os seus contactos 
de risco.

em simultâneo,  permanece 
em funcionamento a equipa de 
agendamento do processo de 
vacinação e a equipa de opera-
cionalização do centro de vaci-
nação covid de espinho, supor-
tado pela câmara municipal. no
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Censos 2021

Novos dados provisórios CoNfirmam 
perda de população

o instituto nacional de es-
tatística (ine) avançou 

com novos resultados provi-
sórios dos censos 2021 confir-
mando a perda de população, 
aumento do envelhecimento e 
da escolaridade no concelho 
de espinho. 

em abril de 2021 o Instituto na-
cional de estatística (Ine) avan-
çou com os primeiros dados pro-
visórios dos Censos realizados 
nesse mesmo ano. Agora, o Ine 
antecipa a divulgação de novos 
resultados provisórios e avança 
com novos dados.  segundo o 
Instituto “esta antecipação foi 
possível devido à elevada adesão 
da população à resposta pela In-
ternet e à ef icácia do sistema de 
tratamento e validação dos da-
dos”.

os resultados provisórios dos 
Censos 2021 indicam que a popu-
lação residente em Portugal é de 
10 344 802 pessoas.  os resul-
tados no concelho de espinho 
apontam para 31.045 residentes 
(nos primeiros dados divulgados, 
o valor era de 31.027) o que rep-
resenta um decréscimo de 2,3% 
da população face aos Censos de 
2011.

Desse valor é possível verif icar 
que a maioria é do sexo masculi-
no (16.584). Contudo, o sexo fem-
inino continua a seguir bem de 
perto esses números com 14.461 
residentes em espinho.

em relação à população resi-
dente no que diz respeito ao 
grupo etário, a faixa entre os 25-
64 anos continua a dominar. em 
2021, 17.783 espinhenses ocupa-
vam essas idades enquanto em 
2021 o número cai para 15.864. 
e esse número é menor pois a 
população mais envelhecida au-
menta em 2021 em relação aos 
últimos Censos. na faixa dos mais 
que 65 anos, há 8.774 residentes. 
ou seja, mais 2.200 em relação 
a 2011.

e por falar em crescimento, 
apesar da população ter diminuí-
do, ainda que de forma quase 
substancial, o destaque vai para 
o crescimento do número de 
agregados representando um au-
mento de 4%. são praticamente 
mais 400 agregados – 12.506 em 

2021 vs 12.022 em 2011 – que es-
pinho ganhou.

Curiosos ainda os dados refer-
entes ao estado civil  por sexo. 
em ambos os sexos, a maioria 
é casada – 45,93% dos homens 
e 40,41% nas mulheres. As dife-
renças substanciais prendem-se 
com o estado de viúvo e divor-
ciado. nas mulheres, a percent-
agem de viúvas é maior que a 
de divorciados. nos homens, os 
valores são invertidos, ou seja, 
há mais divorciados que viúvos.

auMentaM os espinhenses 
coM “canudo”

Colocando lado a lados os da-
dos de 2011 e de 2021, em termos 
de população residente com os 
indicadores de níveis de ensino, 
é possível constatar que há mais 
espinhenses com habilitações 
superiores e também ao nível do 
secundário e pós secundário. em 
2021 há 5.604 espinhenses com 
um curso superior, um número 
superior ao registado no último 
inquérito (3.960). no reverso da 
medalha os indicadores tam-
bém são positivos embora não 
possam ser considerados ideais 
pelas razões óbvias: em 2021 há 
3.882 espinhenses sem nenhu-
ma habilitação literária face aos 
5.302 registados em 2011.

rendas afinal não são 
tão elevadas

Ao longo dos anos os preços 

das rendas para habitação é 
sempre apontado como um dos 
principais entraves para as fa-
mílias poderem viver em espi-
nho. Contudo, os novos dados 
do Censos revelam que o valor 
mensal da renda mais pratica-
do está situado na faixa entre 
os 200 a 399,99 euros. são qua-
se 1500 espinhenses que pagam 
uma renda entre esses valores. 
no escalão mais alto, ou seja, 
com uma renda de 1000 ou mais 
euros, são 15 os espinhenses que 
mensalmente desembolsam esse 
valor. no campo oposto desse 
gráf ico, com rendas inferiores 
a 20 euros, há 277 espinhenses 
nessa situação.

paraMos é a freguesia que 
Mais perdeu população

em relação às freguesias de 
espinho, os valores continuam 
praticamente inalterados em re-
lação aos primeiros dados avan-
çados pelo Ine.

na freguesia de Anta e Gue-
tim há uma quebra de 3,31%. em 
2011 a população residente era 
de 11.766 enquanto em 2021 os 
números baixaram para 11.376.

silvalde é a segunda fregue-
sia que mais população perdeu 
com uma quebra de 8,47%. em 
2021 foram registados 6.108 sil-
valdenses, um número inferior 
aos 6.673 em 2011.

Paramos é a freguesia menos 
populacional e a que, curiosa-
mente, apresentou a maior que-
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bra em termos populacionais 
(-11,04). em 2011 havia 3.515 pa-
ramenses enquanto agora são 
“apenas” 3.127.

no reverso da medalha surge 
a freguesia de espinho, a única a 
registar um aumento populacio-
nal com uma variação positiva de 
6,12%. em 2011 os espinhenses 
não chegavam aos 10 mil (9.832) 
enquanto nos últimos Censos 
foi  ultrapassada essa barreira 
(10.434). no

números

31.045
Número de residentes em 
Espinho registados em 2021. 
Representa um decréscimo de 
2,3% da população face aos 
Censos de 2011

3.127
Número atuais de paramen-
ses. Freguesia de Paramos 
regista uma quebra de 11,04%

5.604
Número de espinhenses com 
um curso superior
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Casino entra em 2022 Com 
muita Comédia

em janeiro o Casino espinho 
apresenta uma série de jantares 
espectáculo aos f ins-de-semana, 
com Teatro de revista, e coloca 
em destaque a gastronomia na-
cional durante a semana, com 
momentos de música ao vivo.

os sábados são dias de espec-
táculos no palco do Casino espin-
ho, enquanto à mesa se deliciam 
saborosos jantares. “e tudo o mor-
to levou” é uma comédia teatral 
protagonizada por marina mota, 
que estará disponível no dia 15. 
Já no dia 22, é a vez de Fernando 
mendes subir ao palco, com “in-
sónia”, num espectáculo onde se 
brinca com coisas sérias. Por f im, 
no dia 29, Carlos Cunha e erika 

dias 15 e 16 de janeiro

evento solidário no 
Multimeios

nos dias 15 de janeiro (às 
21h30) e 16 (16h30), o Centro 
multimeios de espinho acolhe 
o espetáculo solidário da escola 
de Bailado e artes adriana Do-
mingues.

este evento solidário oferece 
uma multitude de expressões 
artísticas como Ballet Clássico, 
Ballet de adultos, Dança Con-
temporânea, Danças orientais, 
Danças de Salão, Jazz, Hip hop 
salientando-se que a receita re-
verte para a Cerciespinho.

os bilhetes estão já à venda no 
Centro multimeios e na escola de 
Bailado e artes de espinho. NO

evento de comédia

diogo Batáguas 
com um processo

Depois da web-série, o espe-
táculo de Stand Up Comedy de 
Diogo Batáguas nos palcos. 

Diogo Batáguas é um humo-
rista que se vê envolvido em di-
versos processos judiciais e que 
é processado por um famoso 
artista pop, por um juiz mediá-
tico e com várias outras ameaças 
à perna. no espetáculo, Diogo 
procura a sua defesa e mostra 
o seu ponto de vista sobre a si-
tuação em que se viu enredado. 
o evento realiza-se dia 26 de ja-
neiro em duas sessões: 19h00 e 
21h30. NO

Cinema

o regresso de matrix

O cinema está de regresso 
ao centro Multimeios e 

logo também com um regres-
so esperado por muitos: Matrix 
ressurections.

Da visionária realizadora Lana 
Wachowski chega o tão aguar-
dado 4.º f ilme do inovador fran-
chise “The matrix”, que redef iniu 
o género. 

o novo f ilme reúne os protago-
nistas originais Keanu reeves e 
Carrie-anne moss nos icónicos 
personagens que os tornaram fa-
mosos, neo e Trinity.

o filme será exibido no Centro 
multimeios de 11 a 19 de janeiro.

licOrice pizza é queM se 
segue

Dias 20, 21 e 25 de janeiro, o 
tom será outro com a exibição de 
“Licorice Pizza”. o f ilme é escrito 
e realizado por Paul Thomas an-
derson que marca o seu regresso 
ao Vale de São Fernando e aos 
anos 1970 que tinha capturado 
em f ilmes como “Jogos de Pra-
zer” ou “Vício intrínseco”. Com 
Cooper Hof fman, f ilho do fale-
cido Philip Seymour Hof fman, 
como Gary.

terrOr aO sOM de 
guilerMO del tOrO

De 27 de janeiro a 2 de feve-
reiro, o cinema no Centro multi-
meios promete f icar ainda mais 
escuro e até assustador com a 
exibição de “nightmare alley – 
Beco das almas Perdidas”.

o remake do f ilme de 1947 re-
alizado por edmund Goulding é 
baseado no romance homónimo 
de William Lindsay Gresham e 
dirigido por Guillermo del Toro. 

recorde-se que o acesso a salas 
de cinema dependente da apre-
sentaçao de um dos seguintes 
documentos: Certif icado digital 
CoViD da Ue, Comprovativo de 
vacinação que ateste o esquema 
vacinal completo há pelo menos 
14 dias, Comprovativo de recu-
peração ou Comprovativo de 
realização laboratorial de teste 
com resultado negativo. 

o uso de máscara é obrigatório 
durante a entrada, exibição e 
saída. MV
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mota entram em cena com “ai a 
minha f ilha”, uma comédia que 
promete arrancar muitas risadas. 
o Teatro de revista continuará 

em fevereiro com os espectáculos 
“Boeing Boeing” e ”Ding Dong”, 
nos dias 5 e 12, respetivamente.   
MV
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50
ANOS
ESCOLA DE BAILADO E ARTES
ADRIANA DOMINGUES

15 jan - 21.30H
16 jan - 16.30H

centro multimeios de espinho

bilhetes disponveis na escola de bailado e artes de espinho e centro multimeios de espinho

ORGANIZAÇÃO APOIO
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Keanu Reeves volta a interpretar “Neo”. 
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programação revelada

O anO arranca em POrtuguês nO 
auditóriO de esPinhO

O novo ano é marcado por 
artistas portugueses no 

arranque da programação do 
auditório de espinho | acade-
mia. dos 13 espetáculos divul-
gados, dez são projetos portu-
gueses.

do teatro musical ao jazz, do 
experimental à clássica ou da ele-
trónica à world music. São vários 
os géneros que vão ver e ouvir 
em palco durante o primeiro tri-
mestre de 2022 no auditório de 
espinho | academia. 

as “20.000 Éguas Submarinas” 
de rui reininho são apresenta-
das em espinho, a 22 de janeiro, 
ao lado de paulo Borges (sinteti-
zadores), alexandre Soares (gui-
tarra elétrica), Julius gabriel (sa-
xofone e outros sopros) e pedro 
oliveira (bateria e percussões). 
Um projeto em nome próprio de 
um dos mais conceituados músi-
cos portugueses.

No mesmo dia, é inaugurada a 
exposição de desenho “Sem Títu-
lo, da autoria de Cláudia guerrei-
ro. o trabalho na área da ilustra-
ção e do desenho é uma outra fa-
ceta de uma da baixista dos linda 
martini que se desvenda no dia 
em que o auditório de espinho 
reabre para dar as boas-vindas a 
um ano que se espera recheado 
das mais variadas propostas.

da clássica até aO jazz

o primeiro mês do ano termina 
ao piano com pedro Burmester 
e pedro Borges. Numa primeira 
parte, Burmester interpreta os 24 
prelúdios de Chopin e, de segui-
da, pedro Borges junta-se a ele 
para uma versão a quatro mãos 
da Sinfonia No. 5 de Beethoven.

da clássica para o jaz z com 
João paulo esteves da Silva e o 
trio de mário laginha. Começa 
assim o mês de fevereiro, com 
concertos nos dias 4 e 11. de João 
paulo esteves da Silva espera-se 
a improvisação a que já habituou 
o seu público e o trio de laginha 
prepara-se para revelar ao mun-
do Jangada, com edição prevista 
para essa mesma altura.

a monumentalidade das sin-
fonias de anton Bruckner vai 
entoar no auditório de espinho. 
Com interpretação da Camerata 

Nov’arte e arranjo para ensem-
ble do diretor musical e maestro 
luís Carvalho da Sinfonia No. 7, 
este é um momento para se ver 
e ouvir a 12 de fevereiro.

teatrO Musical nO Mês 
Mais pequenO dO anO

do outro lado do atlântico, 
chega a af i lhada de Hermeto 
pascoal. mariana Zwarg, acom-
panhada pelo seu Sexteto Uni-
versal, traz Nascentes, disco de 
estreia editado em 2020 e apre-
sentado ao vivo no dia 19 de fe-
vereiro, em espinho.

Fevereiro traz não só uma fusão 
entre o jazz e o hip-hop, como 
também o teatro musical. No dia 
25, Fred pinto Ferreira apresenta 
o seu mais recente projeto que 
pretende demonstrar o porquê 
de ser um dos músicos portu-
gueses mais versáteis e requisi-
tados. e, no dia 27, deixemo-nos 
levar pela magia do espetáculo 
“Car12 - a grande viagem”. Um 
momento para famílias com as-
sinatura da aCerT.

o tenor José de eça e o pia-
nista luís Costa apresentam, no 
dia 6 de março, duas obras que 
marcaram a literatura do ro -
mantismo. Franz liszt e robert 
Schumann são os compositores 
deste concerto com as obras Três 
Sonetos de petrarca e dichterlie-
be, respetivamente.

sensible sOccers eM 
filMe- cOncertO

desta programação fazem ain-
da parte Sensible Soccers e aline 
Frazão. a magia da banda por-
tuguesa vai poder ser vista num 
f ilme-concerto que vai propor-
cionar um exercício de memória 
impactante e emocionante ao 
som de manoel, o quarto álbum 
de originais que resulta da com-
posição da banda sonora para 
dois f ilmes do aclamado realiza-
dor manoel de oliveira. 

Já aline Frazão apresenta Uma 
música angolana. o disco nasceu 
em palco e foi para o palco que 
foi imaginado. No dia 26 de mar-
ço, espera-se um espetáculo com 
um universo sonoro possível de 
misturas e improvisações jazzís-
ticas, dançadas numa batida que 
vem de dentro do corpo, de den-
tro do sentimento.

o trimestre não termina sem 
que as orquestras residentes 
se apresentem em palco. a or-
questra Clássica de espinho e a 
orquestra de Jaz z de espinho 
recebem o prodígio eric lu e 
o acordeonista João Barradas, 
respetivamente, nos meses de 
fevereiro e março. 

as bilheteiras encontram-se 
aber tas online em w w w.musi-
ca-esp.pt ou localmente na aca-
demia de música de espinho.  
MV
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Aline Frazão traz “Uma Música Angolana” ao Auditório de Espinho.

agenda

22 janeiro
21h30

Rui Reininho

“20.000 Éguas 

Submarinas”

28 janeiro
21h30

Pedro Burmester 

(piano)

4 fevereiro
21h30

João Paulo Esteves 

da Silva (piano)

11 fevereiro
21h30

Mário Laginha Trio

“Jangada”

12 fevereiro
21h30

Camerata Nov’Arte

18 fevereiro
21h30

Orquestra Clássica 

de Espinho
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voleibol - i Divisão

muita emoção
sportiNG Cp, 2 - aae, 3 

N um jogo de nervos, a as-
sociação académica de 

espinho venceu os leões, em 
Lisboa, por 3-2. 

sets: 30 -28 | 22-25 | 23-25 | 
25-19 | 11-15 

A AAe venceu o sporting CP (2-
3), numa partida da 4.ª jornada 
da 2.ª fase da liga Una seguros, 
realizada ao f inal da tarde de sá-
bado, no Pavilhão João Rocha, 
em lisboa.

Num encontro de ner vos os 
leões ganharam o primeiro set 

(30 -28), mas a turma de espinho 
conseguiu dar a volta por cima 
(25-22 e 25-23).

o emblema verde e branco 
ainda empatou o encontro no 
quar to parcial  (25-19),  sendo 
que, na negra, os comandados 
de Alexandre Afonso foram mais 
fortes e com um parcial de 15-11 
garantiram o triunfo.

A AAe  ocupa o quinto lugar da 
tabela classif icativa e ultrapas-
sou o esmoriz, passando a somar 
5 pontos. Na próxima jornada há 
jogo na Maia frente ao Castêlo. 
No

voleibol - i Divisão

tudo controlado
CastÊLo Maia, 0 - sCe, 3 

d epois de ter terminado 
o ano com uma derrota, 

o sp. espinho entrou em 2022 
com o pé direito com uma vi-
tória esclarecedora perante o 
Câstelo da Maia.

sets: 23-25 | 21-25 | 17-25

Não foi por falta de tentativas 
do Castêlo mas sim por ef icácia 
do sp. espinho que o encontro 
teve um desfecho feliz para os 
vareiros. 

No primeiro set, os maiatos de-
ram água pela barba e esticaram 

ao máximo a corda perdendo 
apenas por 23-25. No segundo 
set os espinhenses foram su-
periores respirando f inalmente 
com mais alívio (21-25).

No terceiro tempo, a equipa 
da Costa verde geriu à distância 
os acontecimentos e carimbou 
com naturalidade a vitória pela 
margem máxima. 

o sp. espinho ocupa o sex-
to lugar da tabela e para a se-
mana joga em casa, perante  o 
esmoriz ,  atual  sétimo classi -
f icado com menos um ponto.  
No
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fUtebol

filó no penafiel
filipe Rocha é o novo treina-

dor do Penaf iel “até ao f inal da 
presente época”, anunciou o em-
blema da ii liga.

o técnico de 49 anos sucede a 
Pedro Ribeiro no comando téc-
nico dos durienses, que nas últi-
mas jornadas perderam terreno 
na luta pela promoção à liga.

Nesta altura, o Penaf iel é nono 
classif icado no segundo escalão, 
com 24 pontos, menos sete do 
que o feirense, que está em lu-
gar de acesso ao play-of f.

filó iniciou a presente tempo-
rada ao serviço do sp. Covilhã, 
mas deixou os serranos ao f im de 
quatro jogos por motivos pesso-
ais. em 2019/20, teve uma breve 
passagem pelo Paços de ferreira 

na liga. orientou ainda o fei-
rense, Desp. Aves sub-23, União 
da Madeira, freamunde, Naval, 
espinho, Aliados de lordelo, Pa-
redes, fiães e lousada. No

Futsal Feminino

três “sementes” na seleção
A Novasemente continua a revelar-se como um clube formador e 

desta vez viu lara, Guida e Núria serem convocadas para os traba-
lhos da seleção Nacional sub-19, de 16 e 19 de janeiro de 2022, num 
estágio de Preparação em vila Nova de foz Côa. Mv

Hóquei em patins

derrota no regresso
em s. João da Madeira, a equipa da Associação Académica de 

espinho não foi capaz de travar a turma b da sanjoanense foi der-
rotada por 5-3. Mv
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CAMPEONATO SEGUNDA DISTRITAL / ZONA NORTE

A RONDA DAS VITÓRIAS

E ntrada a vencer no novo 
a n o p a ra o  G D R o n d a 

numa deslocação que se an-
tevia bastante difícil perante 
a única equipa que até agora 
bateu o pé ao líder do Campe-
onato.

No Complexo Minas do Pintor, 
a dupla de ataque, Luciano Sil-
va e Luís Pereira, desenharam o 
esboço na primeira par te e f i -
nalizaram a pintura perfeita na 
etapa complementar com o golo 
da vitória.

Com algumas mexidas no 11 

por razões várias, os guetinen-
ses apostaram na pressão alta e 
rapidez nas transições para ul-
trapassar a boa organização do 
seu adversário. E foi dessa forma 
que, por duas ocasiões, Luciano 
Silva ganhou na velocidade e no 
drible aos seus opositores e as-
sistiu Luís Pereira mas este não 
conseguiu f inalizar com êxito.

Após o descanso, o domínio 
dos “amarelos” acentuou-se e 
foi com naturalidade que o golo 
surgiu quase a meio da segunda 
parte em mais uma combinação 
da dupla Lu/Lu, Luciano na as-
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Real Nogueirense, 0 - GD RONDA, 1

sistência e Luís isolado a faturar 
para o golo do triunfo.

Até f inal, os locais procuraram 
reagir mas sem assustar verda-
deiramente a baliza de Fernando 
Pais.

Vitória justa e importante que 
mantém o GD Ronda nos lugares 
cimeiros da classif icação antes 
de folgar na próxima jornada. 
MV

NOVA DATA PARA A PROVA

S. SILVESTRE ADIADA PARA MARÇO

P rova que estava agenda-
da para janeiro de 2022 

foi  adiada mas já tem uma 
nova data: 5 de março. Prova 
de 2023 está agendada para 6 
de janeiro.

“Na sequência da necessidade 
de adotar uma postura preven-
tiva e responsável na gestão da 
pandemia, e depois de as previ-
sões das autoridades de saúde 
e proteção civil  quanto ao au-
mento exponencial de casos po-
sitivos no decorrer dos próximos 
dias, foi decidido, em articulação 
pelas duas entidades,  Câmara 
Municipal de Espinho e Running 
Espinho, adiar, para data de 5 de 
março de 2022, a realização da 

São Silvestre Espinho 2022” reve-
la em comunicado a organização 
do evento.

E, pelo menos para já, os pla-
nos iniciais são para cumprir pois 
segundo a organização, a cargo 
do Running Espinho “estamos 
cer tos que concordarão que o 
evento merece ser realizado tal 
como proposto, com 12 pontos 
de animação ao longo do per-
curso, São Silvestre Kids, e toda 
a festa programada”. 

As inscrições estão agora rea-
bertas ”e estamos certos que as 
vagas disponíveis serão poucas 
para a procura por participar na 
mais animada São Silvestre que 
já se inscreveram” destaca o Run-
ning Espinho.

Quanto aos atletas que não 
possam par ticipar nesta nova 
data, a sua inscrição passa au-
tomaticamente para a 8.ª Edição 
da São Silvestre de Espinho, a 

realizar a 6 de Janeiro de 2023, 
sendo somente necessário que 
os interessados efetuem o pedi-
do por escrito para o email sses-
pinho22@gmail.com. NO

Desde 10 de janeiro

Piscina e Balneário retomam atividades
Após o encerramento dos equipamentos desportivos, por despa-

cho exarado pelo presidente da autarquia, Miguel Reis, (Despacho 
n. 30/2021), as atividades letivas da Piscina Municipal e do Balneário 
Marinho foram retomadas a partir do dia 10 de janeiro de 2022.

As condições de acesso aos equipamentos mantêm-se conforme as 
normas da DGS, assim como o funcionamento normal das aulas. MV
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“acusámos o gogo 
sofrido logo aos 
dois minutos. é 
evidente que 
tremelicamos um 
bocado mas a 
partir dos trinta 
minutos fomos 
um espinho à 
espinho” 
Pedro Barroso, treinador 

Jogo no Estádio Marques da 
Silva (Ovar).

ÁRBITRO: Ricardo Martins; Auxi-
liares: João Matos e Pedro Costa 
(AF Braga).

AO INTERVALO: 1-1. 

sP. esPinHO: Diogo Silva; João 
Ricardo, Sandro, Tiago Palancha 
e Edu Silva; Guilherme Campos, 
Ministro e Ruben Saldanha (Dani, 
59’); Iko Caetano (Renteria, 76’), 
Kenedy Có (Chidera, 59’) e Beti-
nho.

Treinador: Pedro Barroso. 
Disciplina: cartão amarelo a 

Guilherme Campos (25’), Rúben 
Saldanha (35’), Ministro (73’). 

Marcador: 1-1 Kenedy Có (32’).

CastrO daire: Elísio; Pedro 
Vieira, Paulo André, Raphael 
Almeida e Luís Pedro; André 
Raymond (Edu Leal, 62’), Fred e 
Pedro Marado (Luís Paiva, 85’); 
Diogo Braz (Tiago Almeida, 85’), 
Marcel Ribeiro e Tiago Veiga (Rui 
Cardoso, 4’).

Treinador: Vasco Almeida. 
Disciplina: cartão amarelo a 

Marcel Ribeiro (12’), Raphael Al-
meida (48’), Rui Cardoso (83’).

Marcadores: 0-1 Marcel Ribeiro 
(2’).

O sp. espinho não foi além 
do empate a uma bola no 

primeiro encontro de 2022. Os 
beirões entraram a vencer, com 
um golo aos dois minutos de 
jogo, mas a equipa da casa em-
patou ainda antes do intervalo.

Os espinhenses entraram da 
pior maneira possível no primei-
ro encontro do ano 2022. Aos 
2’,  Marcel Ribeiro inaugurou o 
marcador e abalou as aspirações 
vareiras. O caso ainda podia ter 
f icado mais complicado quando 
o Castro Daire esteve perto do 
0 -2 cinco minutos depois. Valeu 
a defesa apertada de Diogo Silva. 
O Sp. Espinho lá se começou a 
recompor e aos poucos foi pas-
sando a dominar o meio cam-
po. Porém, os beirões respon-
diam quase sempre em rápidos 
contra-ataques. À passagem da 
primeira meia hora Diogo Braz 
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surgiu isolado na cara do golo 
mas acabou por rematar ao lado. 
A melhor resposta surgiu mes-
mo por Kenedy Có. João Ricardo 
cruzou com ponta e medida e o 
avançado espinhense fez o em-
pate. A terminar a primeira parte 
Betinho esteve perto de fazer a 
reviravolta mas falhou o alvo.

A segunda parta foi bastante 
diferente da primeira. A turma 
da Costa Verde entrou melhor e 
Betinho esteve novamente perto 
de virar protagonista mas desta 
vez foi Elísio que negou o golo. 
Chidera entrou e,  com muita 
irreverencia, foi uma autêntica 
dor de cabeça para a defensiva 
do Castro Daire. Os forasteiros 
raramente responderam com pe-
rigo e, perante os novos lances 
de Betinho, Chidera e também 
de Renteria, a vitória vareira se-
ria o resultado mais justo.

Com este empate, os tigres 
permanecem na quinta posição. 
Para a próxima jornada, agen-
dada para 16 de janeiro, o Sp. 
Espinho joga fora de portas, em 
Gondomar. nO

FuTEBOL - CAMPEONATO DE PORTuGAL - SéRIE C

entrada em 2022 a meio gás

sP. esPinHO, 1 – CastrO daire, 1
Pos. EquiPa J P

1. Leça 11 28

2. Salgueiros 11 28

3. Castro Daire 11 23

4. Gondomar 11 22

5. sp. espinho 11 15

6. Alvarenga 11 12

7. Valadares 11 12

8. união 1919 11 6

9. CD Gouveia 11 5

10. Ferreira de Aves 11 4

resultados 

11.ª Jornada
Ferreira de Aves - Valadares 0-1
união 1919 - Salgueiros 1-2
CD Gouveia - Gondomar 0-4
sp. espinho - Castro daire 1-1
Alvarenga - Leça 0-1

Próxima Jornada
12.ª Jornada
Ferreira de Aves - Alvarenga
Valadares - união 1919 
Salgueiros - CD Gouveia
Gondomar - sp. espinho
Castro Daire - Leça

CLASSIFICAçãO

Nota: 
- Os dois primeiros classificados garantem acesso 
à Fase de Acesso à 2ª Liga (subida).
- Os restantes ficam apurados para a fase de 
manutenção e descida.
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Farmácias

janeiro

D e F G H i a B

11 12 13 14 15 16 17 18

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

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”

15 e 16 de janeiro
21h30 e 16h30 
Centro Multimeios
Evento solidário a favor da 
CerciEspinho

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

SPORTING CLUBE dE ESPINhO

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORdINÁRIA

Pedro Nélson Gonçalves Sousa, Sócio nº 105, Presidente da 
Assembleia Geral do Sporting Clube de Espinho, nos termos 
do artigo 55o dos Estatutos do Clube, convoca os Associados 
para uma Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, a 
realizar no dia 24 janeiro 2022, pelas 21,15 horas, no Auditório 
da Junta de Freguesia de Espinho, Rua 23 - Espinho, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto único Discussão e aprovação do Relatório e Contas do 
exercício 2020/2021.

Se à hora marcada para o início dos trabalhos não se 
encontrar presente a maioria absoluta dos sócios, a 
Assembleia Geral funcionará em segunda convocatória quinze 
minutos após, (21h30m) com os sócios presentes (Artigo 58º 
dos Estatutos do Clube).
Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios com 
as quotas em dia (cota12.2021) e satisfaçam os requisitos do 
Artigo 22º dos Estatutos do Clube.

Espinho, 3 janeiro 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Dr. Pedro Nelson Gonçalves Sousa - Sócio nº 105

FOTO-LEGENdA

Soul ClotheS and Coffee
 

Rua 18 nº 339 geral@silhouetteclothes.pt
tlm: 915283560

facebook e instagram  @Soul-Clothes-and-Coffee

Clothes and coffee



Maré de opinião 1511 Janeiro, 2022

diretor Nuno Oliveira 

redação Nuno Oliveira e Rita Ribeiro
Fotografia: Filipe Couto,  Flávio Alberto e 
Francisco Azevedo
Colaboração Carla Estrada e Paulo Jorge 
Duarte 
paginação Nuno Oliveira 

publicidade Margarida Pinho 
redação e Composição
Rua 62 n.º 251- 4500-366 Espinho  
Telefone  227331355 
e-mail  jornal@mare-viva.pt
Secretaria e administração 
Rua 62 n.º 251- 4500-366 Espinho 
Telefone 227331357 

propriedade/editor 
Nascente - Cooperativa de Acção Cultural. 
CRL - Rua 62 n.º 251- 4500-366 Espinho 
niF 500 615 268 
impressão:  Tipografia Meneses - Rua 39 
n.º321 4500-341 Espinho 
Tiragem 1000 exemplares 
Número de Registo do Título 104499, de 

28/06/76    
Depósito Legal 2048/83

Os textos de Opinião publicados nesta 
edição são da inteira responsabilidade 
dos seus autores, não vinculando, direta 
ou indiretamente, o cariz editorial e 
informativo deste jornal.

FiChA TéCNiCA

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

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

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

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

ARTigO DE OPiNiãO 

Tradições

O mar deu lugar às montanhas 
e escrevo a primeira crónica de 
2022 em innsbruck, Áustria. Vim 
explorar o que mais gosto das 
tradições natalícias deste país. O 
impacto do império Austro-hún-
garo na arquitetura, juntamente 
com o embelezamento de monta-
nhas cobertas de neve, facilitam 
a decoração e alimentam as ima-
gens fantásticas de um espírito 
natalício quente no hemisfério 
norte. Não há vestígios de um pai 
natal, não há muita euforia musi-
cal pelas ruas, mas há tradições 
que se mantêm mesmo durante 
esta pandemia, com regras aper-
tadas quanto à saúde pública. Por 
esta altura, há grupos de crianças 
a visitar cada uma das casas, le-
vam estrelas enquanto entoam 
singelos cânticos natalícios e dei-
xam a marca dos reis magos nas 
portas - que em muitas perdura 
durante o ano inteiro. As luzes, 
nas maiores cidades do país, são 
abundantes e simples.  Milha-
res de pontinhos de luz quente 

“os hábitos e as 

tradições não são 

as mesmas e talvez 

por isso, mesmo 

com tanto esforço 

por parte de vários 

grupos, o nosso 

Mercado de natal 

pareça tão 

pouquinho, tão 

parado, tão 

disperso, um 

esforço que deixa a 

desejar.” 

cobrem os caminhos pedonais 
e os mercados, pelo menos os 
que sobreviveram à crise pandé-
mica. gosto muito desta magia 
calma, local,  enraizada e rica, 
de tal forma que normalmente 
não gosto de compotas, mas ao 
vir cá, sonho com elas, consumo 
ao pequeno-almoço e ao lanche 
como se de uma iguaria rara se 
tratasse. 

é na fase aguda da paixão por 
um lugar,  a fase do encanta-
mento cego e imaturo, que me 
apetece importar tradições para 
Portugal,  para Espinho, para o 
largo junto à minha casa. Tradi-
ções essas que não nos perten-
cem, que não se encaixariam na 
totalidade, porque temos dife-
renças culturais ou mesmo por-
que a paisagem ao fundo não é 
a mesma. Felizmente, a maturi-
dade ajuda a que as paixões se-
jam ponderadas, racionalizadas. 
importar o que gosto na outra 
ponta da Europa, importar tra-
dições que não nos pertencem, 
que não nasceram entre a nossa 
cultura, enquanto desvaloriza-
mos as nossas próprias tradições 
- ainda que muitas já importadas 
de outros lugares - é insensato. 

Podia trazer os meus doces 
natal ícios  favoritos ,  misturá -
los com as melhores compotas 
e sem o frio não me saberiam 
bem. Podia encher Espinho com 
as mesmas luzes e abolir a f igura 
do pai natal, só resultaria em crí-
ticas severas do que nos faz falta, 
de como algures no tempo algo 
fora melhor, mais bonito, mais 
brilhante, melhor decorado. 

Ao tentarmos importar tradi-
ções de inverno de cidades sem 
nortada onde às 6 da tarde não 
há tempo para encontrar ami-
gos - ou porque o trabalho ainda 
está longe do f im, ou porque há 
uma série de obrigações caseiras 
a fazer cumprir - te(ría)mos vinho 
quente a arrefecer e salsichas ou 
sopas como desperdício. Os há-
bitos e as tradições não são as 
mesmas e talvez por isso, mesmo 
com tanto esforço por parte de 
vários grupos, o nosso Mercado 
de Natal pareça tão pouquinho, 
tão parado, tão disperso, um es-
forço que deixa a desejar. Talvez 
precisemos de um Mercado de 
Natal com cerveja a metro, talvez 
só faça sentido ocorrer durante 
o f inal de semana. Talvez precise 
de uma agenda temática, bem 
calendarizada, bem divulgada, 
como os concertos de verão, por 
exemplo. Talvez só funcione se 
as marcas locais se envolverem, 
as padarias, pastelarias e outros 
locais que todos conhecemos e 
atraem tantos não -locais com 
frequência. 

De marketeer tenho pouco, 
mas sei que o melhor caminho 
nunca passa pela importação di-
reta de temas e termos, pela imi-
tação. Passará, talvez, pela ino-
vação das tradições que já são 
nossas, que agradam as nossas 
massas, os nossos locais e visi-
tantes frequentes.

Ao pensar nas nossas tradições, 
lembrei-me que desde que dei-
xei de residir em Paramos, nunca 
voltei a ouvi cantar as janeiras. 
Será que já se perdeu? 

Sara Francisco
Engenheira Biomédica
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