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“Nestes últimos 
meses as relações 
têm sido perfeitas 
e a gestão é 
indiscutivelmente 
diferente” 

MANUEL DIAS, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE PARAMOS

“QUEREMOS DESENVOLVER O PARQUE 
AMÉRICO MAGANO”

Novo ano mas liderança 
igual. Manuel Dias foi 

eleito novamente presidente da 
Junta de Freguesia de Paramos 
e faz agora um balanço positivo 
daquilo que tem sido o trabalho 
da sua comitiva nestes últimos 
meses de mandato. 

Que balanço faz destes pri-
meiros meses do novo manda-
to?

Desde que tomei posse passa-
ram apenas três meses, mas há 
coisas que, até por delegação de 
competências, temos que ir fa-
zendo. Tudo tem corrido dentro 
dos conformes. Desde limpeza 
de ruas, manutenção de espaços 
verdes com podas das árvores... 
toda essa logística é feita à nos-
sa responsabilidade. Na última 
semana estivemos a fazer uma 
limpeza nas margens do rio onde 
se aparentava alguma dificulda-
de de passagem de água até para 
prevenir cheias e ainda dos ter-
renos do campo de futebol, que 
era uma área que estava a pre-
cisar de ser limpa e fizemos um 
desbaste de vegetação ajudando 
assim a prevenir incêndios. O tra-
balho deve ser feito já para evitar 
consequências no futuro.

O que ficou por fazer no úl-
timo mandato que pretendem 
ultimar neste?

Ainda no mês de janeiro ou fe-
vereiro, pensamos arrancar com 
obras no nosso cemitério. Preten-
demos construir mais sepulturas, 
alargando assim o cemitério, sen-
do que as mesmas são construí-

das por funcionários da Junta. A 
pedido de alguma população ire-
mos, em parceria com a mesma, 
construir alguns passeios. Esta 
parceria consiste em oferecerem 
os materiais e nós oferecemos a 
mão de obra. Continuaremos os 
habituais trabalhos de urgência, 
como desobstrução, limpeza de 
sarjetas...

E planos de ataque para o fu-
turo?

Estamos a pensar que a nossa 
zona industrial se pode desen-
volver já que estão a surgir vá-
rias aquisições de terrenos por 
grandes grupos económicos e 
daremos todo o apoio necessário 
logístico e até em termos de facili-
tação de contacto com proprietá-
rios dos terrenos, prestando todo 
o nosso apoio. Queremos desen-
volver o Parque Américo Maga-
no. Já adquirimos os terrenos e, 
por agora, estamos em negocia-
ções e iremos apresentar um pro-
jeto através de um departamento 
paisagístico fazendo tudo dentro 
das legalidades. Temos interesse 
em desenvolver essa área, mas 
não queremos prejudicar nin-
guém. A gestão da época balne-
ar mantém-se também à nossa 
responsabilidade: todo o arranjo 
do areal, contratação de pesso-
al, limpeza de sanitários e praia, 
concessões de bares e espaços. 
Há já uma candidatura à Bandei-
ra Azul e estamos confiantes que 
será aceite. Queremos realmente 
que esta praia volte a ser uma 
com o galardão da Bandeira Azul 
já este ano. Haverá obras através 
do contrato interadministrativo, 
mas ainda não definimos quando 
e quais as obras que serão fei-
tas este ano, mas, naturalmente, 
dentro de pouco tempo a Junta 
tomará essas deliberações.

A Câmara mudou de partido 
nas últimas eleições. Isso afeta 
o trabalho dos Independentes 
por Paramos?

Como todos sabem, nós, aqui 
em Paramos, somos independen-
tes e respeitamos sempre a von-
tade do eleitorado. Nos últimos 
anos, quiseram uma Câmara li-
derada por Pinto Moreira e agora 
decidiram que fosse coordenada 
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pelo arquiteto Miguel Reis. Sem-
pre tivemos um bom entendi-
mento com a Câmara, até porque 
aqui em Paramos, e especialmen-
te neste grupo, pomos as pesso-
as e os interesses da freguesia em 
primeiro lugar. Por isso, as rela-
ções manter-se-ão ótimas, como 
é de expectar.

Como tem sido trabalhar com 
o novo executivo municipal?

Posso dizer que nestes últi-
mos meses as relações têm sido 
perfeitas e a gestão é indiscuti-
velmente diferente. São pesso-
as diferentes, têm naturalmente 
métodos de trabalhos diferen-
tes, mas não escondo que estou 
a gostar da gestão do arquiteto 
Miguel Reis. As Juntas de Fregue-
sia, obviamente falo pela nossa, 
sentem-se mais ouvidas. O pre-
sidente diz várias vezes que as 
Juntas serão parceiras da Câmara 
e isso já se vai notando. Há várias 
evidências e eu tenho sido sem-
pre convidado a participar em 
tudo que envolve a Freguesia. 
Mostro-me muito contente com 
essa posição e aprecio este tipo 
de gestão. Sempre que o assun-
to é Paramos eu tenho que estar 
presente e isso permite-nos o 
conhecimento, na hora, dos as-
suntos, sendo escusado virem 
comunicar-nos mais tarde. Sem 
fazer críticas ao passado, não é 
de todo a minha intenção, mas 
identifico-me muito com esta 
nova gestão. Os assuntos são dis-

cutidos na hora, contando com 
todos os interessados e o traba-
lho em conjunto é sempre mais 
fácil.

Já foram delineadas as trans-
ferências de competências e 
a verba para Paramos é prati-
camente igual. Está de acordo 
com os valores?

A Câmara, nesta primeira de-
legação de competências apre-
senta, e justifica, dificuldades 
económicas. Temos consciência 
que é comum que os primeiros 
anos de um mandato sejam anos 
para planear e projetar e só de-
pois concretizar. Este ano temos 
poucos aumentos. Recebemos o 
mesmo valor, mas até 30 de ju-
nho teremos que negociar este 
assunto pois são três anos sem 
qualquer aumento para a fregue-
sia.

O ano está agora a começar. 
Qual é o primeiro desejo que 
gostava já de realizar?

Esperamos que este mandato, e 
este ano, sejam o marco em que 
a pandemia é ultrapassada ou 
até eliminada para podermos to-
dos trabalhar de forma diferente. 
Os assuntos tratados por video-
conferência ou de modo remoto 
tornam-se mais difíceis. É o meu 
desejo que esta época seja ultra-
passada e possamos todos traba-
lhar presencialmente no sentido 
da melhoria da nossa freguesia. 
RR
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Isabel saraIva crIou uma petIção para a Inclusão no trabalho de doentes com IncapacIdade ou defIcIentes

“É urgente mudar as mentalidades”
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M édica de família e con-
tando com mais de vin-

te anos de experiência a assis-
tir ao  sofrimento das  pessoas  
e  das  suas  famílias  nos  mais  
diversos contex tos,  doenças  
ou  situações, isabel saraiva, e 
o seu interesse pelo bem estar 
do outro, levaram-na a criar e 
a lutar por uma petição para 
se r  p oss íve l  a  inc lu s ão dos 
mais desfavorecidos.

em plena  pandemia,  em mar-
ço  de  2020,  foi   criada  uma  
legislação excecional e tempo -
rária,   que  implementou  o  regi-
me  de  teletrabalho obrigatório,  
em  doentes  com  incapacidade  
igual  ou  superior  a  60%, imu-
nodeprimidos  ou  com  estatuto  
de  def iciente.  Isabel  saraiva, 
médica de família,  questionou-
se, desde logo, se esta medida  
deveria ser  apenas  transitó -
ria.  “porque  não  def initiva?  a  
incapacidade  é  def initiva,   a  
def iciência  associada  também,  
a  doença inerente,  crónica  e  
progressiva  idem… nesta  pe -
tição  defendemos que  a  dita  
legislação  excecional  seja  def i -
nitiva e  não  apenas  transitória. 
o  regime  de  teletrabalho,  já  
é  possível,   e  dever-se-á man-
ter  nestes  grupos  específ icos,  
preferencialmente  em  regime  
domiciliário,  mediante o acordo 
entre o trabalhador e a entida-
de empregadora. defendemos, 
além do teletrabalho,  sempre 
que possível em regime domi-
ciliário,  uma redução do horário 
de trabalho consoante a sua in-
capacidade, pois quanto maior 
é a sua incapacidade, maior será 
a sua fadiga. Isso reduz a sua ca-
pacidade de trabalho, mas não 
os torna incapazes para tal .”  co -
menta Isabel.

reflex ão coM Mais de 20 
anos

a própria explica que, apesar 
de ser a sua autoria, terá tido o 
auxílio de uma equipa de traba-
lho para conceder fundamento 
científ ico a esta pesquisa,  de 
modo a que se convertesse of i-
cialmente em petição. “esta sur-
ge no âmbito de uma longa re-
f lexão que foi feita, ao longo de 
mais de 20 anos da minha práti-
ca, enquanto médica de família, 
à qual acoplei um trabalho com 

fundamento científ ico feito no 
âmbito do direito do trabalho e 
que é realizado por cinco médi-
cos. debruçamo-nos sobre a área 
laboral e a base/contexto legal 
que se pode aplicar ao direito ao 
trabalho destes três grupos de 
doentes: com incapacidade igual 
ou superior a 60%, imunodepri-
midos e estatuto de def iciente.” 
Introduz sucintamente a autora 
deste apelo.  

“o tr abalho  é  
fundaMental  par a  a  

auto - estiMa”

o principal  objetivo passará 
por assegurar  e   garantir   as  
condições  laborais ,   específ i -
cas e  individuais,   nas  pessoas  
com  incapacidade,  para  que  
possam  continuar  a  ser ele -
mentos  ativos  da  sociedade,  
cuja  força  de  trabalho  pode  e  
deve  ser  valorizada e  utilizada. 
“parece que estamos a compli-
car ao falar de três grupos dis-
tintos quando, no fundo, acaba 
por ser,  muitas vezes,  o mesmo 
grupo. muita vez o doente com 
incapacidade superior  a  60% 
é um doente que também tem 
uma imunodepressão. a ideia é 
conferirem-se meios de traba-
lho para que, estes três grupos 
de pessoas com estatuto,  pos-
sam ser úteis à sociedade du-
rante mais tempo. no sentido de 
poupar ou evitar atestados de 
doença prolongada, acaba por 
ser uma forma de evitar as refor-
mas antecipadas.  ao  diminuir  

“nesta  petição  
defendemos que  
a  dita  legislação  
excecional  seja  
definitiva e  não  
apenas  
transitória”  
_isabel saraiva

tempos  de  incapacidade  inde-
sejáveis  e  aumentar  tempos de  
prestação  efetiva  de  ser viço,  
prolongar-se -á  o  tempo  ex-
pectável  até à reforma, muitas  
vezes  antecipada. além disso, o 
trabalho  é  fundamental  para  
a  auto -estima,  reconhecimen-
to  social  e dignidade  humana.  
É reconhecido na  constituição  
da  república  por tuguesa,  na  
declaração  universal  dos  di-
reitos do  homem  e  na  con-
venção  sobre  os  direitos  das  
pessoas  com  def iciência. todos 
gostamos de sentir  que temos 
um propósito e,  muitas vezes,  o 
trabalho dá-nos essa sensação 
de plenitude e sentimento de 
utilidade dentro da sociedade e 
isso é muito impor tante.”

não deixa de notar que todo 

o processo foi duríssimo e tra-
balhoso, enfrentando várias di-
f iculdades.  desde ameaças de 
ataque informático, falta de co -
operação de várias associações 
nacionais até à própria dissolu-
ção do parlamento que irá atra-
sar o processo. contudo, nada a 
detém. conclui ressaltando que 
desejam uma  sociedade  jus-
ta,   coesa,  digna,  respeitado -
ra,   inclusiva  e equitativa,  que  
consiga  rentabilizar  capacida-
des  e  talentos,  transformando 
fragil idades em potencial ida -
des. “a  lei   específ ica,   inclusa  
e  excecional,   no  mercado  de  
trabalho,  tem  de  ser def initi -
vamente  implementada,  con-
cretizada,  respeitada,  assumi-
da,  vivida  e sentida.” remata 
Isabel.   rr

consulte a petição
a petição, criada por Isabel saraiva, pode ser consultada em:
https://petIcaopublIca.com/pvIeW.aspX?pI=pt109805. 

Petição defende ser imprescindível, assegurar e garantir as condições labo-
rais, específicas e individuais, nas pessoas com incapacidade.
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covid-19

um país pintado a vermelho escuro

Pub.

H á atualmente 300 con-
celhos do país com uma 

incidência cumulativa da co -
vid-19 acima dos 960 casos por 
100 mil habitantes. Há uma se-
mana, eram 282 nesse patamar 
de “risco ex tremo”. espinho 
continua é um dos 300 que in-
tegra a lista. 

de acordo com os dados di-
vulgados na sexta-feira passada 
pela direção - Geral  da Saúde 
(dGS), há 300 concelhos em risco 
extremamente elevado, ou seja, 
mais 18 do que na semana pas-
sada. Este escalão representa 
97,4% do território nacional,  o 
que demonstra o agravamento 

da situação pandémica em Por-
tugal.

No concelho de Espinho, a in-
cidência é agora de 3806 casos, 
ou seja, sofreu um aumento de 
aproximadamente 1700 casos.

No segundo nível  mais alto 
de risco, mais precisamente em 
risco “muito elevado”, estão atu-
almente cinco concelhos, isto é, 
menos 17 face ao último balanço.

Já em risco “elevado”, entre 240 
a 480 casos, estão apenas três 
municípios, ou seja, mais um face 
ao anterior balanço. Atualmente 
já não há nenhum município com 
uma incidência abaixo dos 240 
casos por 100 mil  habitantes.   
no
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PELA AUTARQUIA

 REFORÇADO CALL CENTER DE 
ATENDIMENTO A DOENTES COVID
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E m resposta ao crescente 
número de casos positi-

vos e à dif iculdade da Unidade 
de Saúde Pública em rastrear 
todos os contactos de risco, a 
Câmara Municipal optou por 
alocar mais de 20 funcionários 
municipais para reforçar o call 
center da task force municipal 
contra a covid-19.

Com este reforço da task force 
o rastreamento é agora assegu-
rado diar iamente pela autar-
quia,  com super visão da Auto -
ridade de Saúde Local,  entre as 
9h30 horas e as 22h30.

A autarquia  esclare ce que, 
“são assim dois os setores ati -
vos desta unidade conjuntural 
destinada ao apoio do ACES Es-
pinho/Gaia -  o Centro de Vaci-
nação de Espinho (CVC) e o call 
center para agendamento local 
da vacinação e rastreamento de 
contac tos de r isco,  envolven-
do mais de 20 funcionários do 
município, além dos médicos e 
enfermeiros contratados pela 
autarquia”.

MAIS DE 20 000 
INOCULAÇÕES

A Câmara Municipal recordou 
ainda que até semana passada, 

foram realizadas mais de 20 000 
inoculações no C VC instalado 
na antiga Escola da Seara,  em 
Silvalde, tendo o call  center da 
Task Force efetuado 4.757 des-
ses agendamentos, em comple -
mento ao processo preferencial 
de agendamento central .

“Quanto ao rastreamento, fo -
ram contactados, desde o dia 4 
de janeiro, 808 casos positivos e 
identif icados 698 contactos de 
risco, sendo que o contacto dos 
casos positivos para efeitos de 
atestado médico (baixa e baixas 
para assistência à família) con-
tinua a ser da responsabilidade 
de cada Unidade de Saúde” re-
forçou a autarquia espinhense.

TESTES ANTIGÉNIO NA  
PR AÇA DR . JOSÉ SALVADOR

Parale lamente,  a  autarquia 
duplicou a capacidade de tes-
tagem existente no concelho 
através de protocolo de cola-
boração com o Grupo Sofarma, 
que instalou um novo centro 
de testagem junto ao edif ício 
da Câmara Municipal  de Espi-
nho. A capacidade de testagem 
do concelho é agora superior a 
2.000 testes diários entre todos 
os agentes locais.

“A Task- Force Municipal  de -

Diogo Cabral escreveu mais uma página de história da AAE.

pende diretamente do presi -
dente da Câmara Municipal de 
Espinho enquanto autoridade 
municipal  de proteção civi l  e 
todos os ser viços municipais 
concorrem para a materializa-
ção das necessidades estabele -

cidas.  É operacionalizada pelo 
Ser viço Municipal de Proteção 
Civil ,  estando instalada no re -
cente quar tel  dos Bombeiros 
do Concelho de Espinho” ex-
p l i c a  a  C â m a r a  M u n i c i p a l .   
NO

Na semana passada

Funcionários municipais foram testados
Tendo em atenção a evolução da pandemia Covid-19, a Câmara 

Municipal de Espinho realizou durante o dia 11 de janeiro testes 
antigénio aos seus funcionários, dando assim continuidade às me-
didas preventivas que têm sido adotadas pelo município. Do que 
foi possível apurar, apenas cinco funcionários testaram positivo. 
NO

Em vigor

Auto-agendamento e regime de casa 
aberta na Escola da Seara
O Centro de Vacinação na Escola da Seara está a funcionar em 

regime de auto-agendamento para: 60 ou mais anos para dose de 
reforço contra a COVID-19 e/ou Gripe ; 45 ou mais anos para dose 
de reforço contra a COVID-19; 18 ou mais anos (que receberam a 
vacina Janssen há 90 ou mais dias). O horário é das 12h30 às 19h30 
e os agendamentos devem ser feitos online em https://covid19.min-
saude.pt/pedido-de-agendamento/ ou entre as 9h00 e as 16h00, um 
dos seguintes números: 227 335 800, 227 335 820.

O regime de Casa Aberta está a funcionar diariamente para va-
cinação da população com: 55 ou mais anos; 40 ou mais anos (que 
receberam a vacina Janssen há  90 ou mais dias), também entre as 
12h30 às 19h30.

A Câmara Municipal de Espinho disponibiliza ainda a página https://
covid19.espinho.pt com todas as informações sobre este processo. 
NO
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NO TRIBUNAL DE ESPINHO

TETO DE GABINETE DA CÂMARA CAIU 
SEM PROVOCAR FERIDOS

N o passado dia 11 de ja-
neiro, o teto do gabinete 

da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos da Câmara Muni-
cipal de Espinho caiu causando 
apenas danos materiais.

Foi uma manhã de susto para 
os funcionários do gabinete de 
Gestão de Recursos Humanos na 
Câmara Municipal de Espinho. No 
dia 11 de janeiro, uma técnica ou-
viu um barulho às 08h30, e, por 
precaução, abandonou a divisão. 
Assim que saiu, o teto colapsou. 

O presidente da Câmara de Es-
pinho, Miguel Reis (PS),  conf ir-
mou o caso explicando não haver 
registo de feridos.

“Na altura, havia alguns trab-
alhadores no local, mas aperce-
beram-se que havia ali um ruído 
qualquer e saíram do local a tem-
po”, disse o autarca.

O presidente da Câmara atribui 
esta situação à falta de conserva-
ção dos edifícios municipais, um 
problema que diz ter herdado 
do anterior executivo camarário, 
liderado por Pinto Moreira (PSD), 
af irmando que, “durante muitos 
anos, não tiveram qualquer tipo 
de manutenção”.

“Naturalmente, quando não há 
planos de manutenção, quando 
não há investimento, os edifícios 
vão-se degradando e vão ocorrer 
este tipo de situações.  É uma 
situação que aconteceu, mas po-
dem acontecer mais”, constatou 
o autarca.

Miguel Reis referiu ainda que 
esta situação implica “um grande 
esforço e um grande investimen-
to por parte do município”, adi-
antando que estão a fazer todos 
os esforços no sentido de a in-
verter rapidamente, estando em 
fase de planeamento a remodela-

ção deste edifício.
O autarca informou ainda que 

os serviços técnicos estão a aval-
iar a situação, assegurando que o 
edifício não está em risco.

“Estamos a avaliar,  mas em 
princípio foi um caso isolado.  
Não há problema nenhum”, af ir-
mou, adiantando que a Divisão 
de Gestão dos Recursos Huma-
nos vai ser deslocada para outra 
zona do mesmo edifício.

BLOCO DE ESQUERDA TINHA 
DEIXADO UM ALERTA

Já  em outubro de 2021,  o 
presidente da Câmara disse à 
Lusa que estavam a herdar um 
patr imónio municipal  “muito 
danif icado” que não teve ma-
nutenção durante muitos anos 
e que requeria uma intervenção 

municipal rápida, na sequência 
de um comunicado do Bloco de 
Esquerda a alertar para o “avan-
çado estado de degradação” dos 
armazéns gerais da autarquia.

No comunicado, o Bloco referia 
que chovia no interior do ed-
if ício com quase 40 anos, não 
tendo havido, até ao momento, 
qualquer obra ou intervenção de 
reparação e remoção do f ibroci-
mento.

Não obstante os vários inven-
tários e relatórios elaborados pe-
los técnicos de engenharia do 
próprio município, os bloquistas 
diziam que a autarquia sempre 
foi protelando a resolução efe-
tiva deste problema, que, se -
gundo o partido, constitui uma 
“séria ameaça” à saúde pública 
e dos trabalhadores municipais. 
NO

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.

Fo
to

: D
R

Projeto da ADCE

“Hortas do Mar” 
prontas a arrancar

Em dezembro de 2021 a Asso-
ciação de Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho (ADCE), 
lançou o projeto comunitário 
“Hortas do Mar”.

Financiado pelo programa 
Bairros Saudáveis, o projeto pre-
tende envolver as pessoas que 
residem na zona do Bairro da 
Marinha de Silvalde no cultivo 
dos seus próprios alimentos de 
forma biológica, promovendo 
a melhoria da qualidade da sua 
alimentação, reduzindo as des-
pesas do seu orçamento familiar 
e ocupando o tempo de forma 
saudável. Ao longo dos próximos 
meses vão-se realizar diversas 
atividades de sensibilização, de 
aprendizagem, entre todos os 
participantes. Já se realizaram 
alguns workshops, um deles des-
tinado aos mais novos, no sen-
tido de se promover uma estilo 
de alimentação mais saudável – 
jogos didáticos e confeção con-
junta de pequenos lanches.

A horta está dividida por 10 ta-
lhões que já foram distribuidos 
pelas famílias selecionadas para 
participarem no projeto, agora 
só falta mesmo colocar mãos à 
obra. MV

Debate

“Saúde em Espinho”
A Comissão Coordenadora de 

Espinho da CDU vai realizar dia 
20 de janeiro, pelas 21h30, uma 
Sessão-Debate com o tema “Saú-
de em Espinho”, que terá lugar 
no Auditório da Junta de Fregue-
sia de Espinho, na rua 23.

Estarão presentes nesta sessão 
os candidatos CDU pelo círculo 
eleitoral de Aveiro: Adelino Nu-
nes (1.º candidato), Maria Miguel 
Sá (médica) e os espinhenses 
Fausto Neves e Justino Pereira.
Participará ainda António Mo-
reira da Costa, médico cirurgião, 
pela Comissão de Utentes de 
Saúde de Espinho. MV
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Foto-legenda
Muitos queixam-se do exces-

so de “mecos” na nova zona do 
RECAFE. Contudo, a verdade é 
que nos locais onde não exis-
te essa vedação, são muitas as 
viaturas que estacionam de for-
ma irregular forçando os peões 
a atravessarem o local fora do 
passeio. NO
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PSP ESTEVE NO LOCAL E O HOMEM FOI DETIDO E CONSTITUÍDO ARGUIDO

HOMEM AGRIDE CONDUTOR E USA MOCA PARA 
DANIFICAR CAPOT DO CARRO

U m empregado fabril, de 
32 anos, agrediu outro 

homem, de 34, a soco e pon-
tapé, após um acidente entre 
os carros que conduziam, na 
passada quarta-feira à tarde.

Um homem, de 32 anos,  foi 
detido pela PSP por posse de 
arma proibida, no passado dia 
12 de janeiro,  depois de usar 
uma moca em madeira, “ador-
nada com partes em metal”, para 
danif icar o capot do carro de um 
automobilista com quem se en-
volveu num acidente de trânsito, 
em Espinho. O suspeito agrediu 
ainda o homem.

Em comunicado, a força de se-
gurança explica que “o detido e 
um outro homem, de 34 anos, 
que conduziam automóveis li -

geiros de passageiros”, se envol-
veram num acidente de trânsito. 
O suspeito terá depois “agredido 
a vítima, a soco e pontapés, uti-
lizado uma moca em madeira, 
adornada com partes em metal 
na sua parte mais avançada, para 
danif icar o capot do seu auto-
móvel”.

O homem foi constituído ar-
guido e notif icado para com-
parecer no Tribunal Judicial de 
Espinho esta sexta-feira.

Na mesma nota, a PSP recorda 
que quem tiver consigo uma arma 
branca ou objetos “que possam 
ser usados como arma de agres-
são e o seu portador não justif i-
que a sua posse, é punido com 
pena de prisão até quatro anos ou 
com pena de multa até 480 dias”.  
MV

O antigo presidente da Junta 
de Freguesia de Anta, Boaventu-
ra Moreira,  faleceu aos 84 anos.

Eleito pelo Par tido Socialista 
em 1997, assumiu a presidência 
da Junta de Freguesia por um 
mandato optando por não tor-
nar a concorrer.

Natural de Pedorido, Boaven-
tura  Moreira  des tacou -se na 
área da música sendo formado 

Músico pelo Conser vatório de 
Música do Por to, e Regente pela 
Fundação Calouste Gulbenkian 
- Lisboa.  Foi maestro de várias 
instituições musicais espinhens-
es como, por exemplo,  a Tuna 
Musical de Anta.

O  f u n e r a l  r e a l i z o u - s e 
d i a  16  d e  j a n e i r o  n a  I g r e -
j a  M a t r i z  d e  E s p i n h o .  
NO
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O Centro Multimeios é um dos espaços que estará encerrado até 9 de janeiro.

AOS 84 ANOS

MORREU BOAVENTURA 
MOREIRA

NO TRIBUNAL DE ESPINHO

JULGADO POR BURLA FICA 
EM SILÊNCIO

Nelson Joaquim Alves man-
teve-se quarta-feiran (12 de ja-
neiro) em silêncio, no Tribunal 
de Espinho, onde começou a 
ser julgado por ter burlado 32 
pessoas.  Segundo a acusação 
do Ministério Público, o arguido 
manteve um esquema, nos últi-
mos seis anos, para se apropriar 
de 370 mil euros. O dinheiro era 

entregue para garantir a con-
clusão de negócios que nunca 
se conf irmaram.

O homem, de 51 anos e natu-
ral da Venezuela, convenceu as 
vítimas de que tinha capacidade 
para conseguir preços baixos em 
automóveis e eletrodomésticos 
porque dizia ter “bons contac-
tos” numa empresa leiloeira. PJD
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PELA PSP

DETIDO POR VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

 A Polícia de Segurança Pública 
deteve em Espinho, um homem, 
de 42 anos por suspeita da práti-
ca do crime de violência domés-
tica, contra a sua esposa.

Após denúncia efetuada pela 
vítima, a Polícia compareceu na 

residência de ambos, tendo ve-
rif icado que, no local, já se en-
contrava uma ambulância dos 
Bombeiros Voluntários de Espi-
nho a assistir a vítima, a qual se 
encontrava bastante ner vosa.  
MV
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REALIZADAS EM 2021

HOSPITAL GAIA/ESPINHO COM 

RECORDES DE CIRURGIAS

Até novembro de 2021 o Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) 
realizou mais de 654 mil inter-
venções cirúrgicas, o valor mais 
elevado desde que há registos 
relativamente ao mês de novem-
bro.

Os dados provisórios mais re-
centes, a novembro de 2021, con-
tinuam a evidenciar a recupera-
ção da atividade assistencial hos-
pitalar,  nomeadamente no que 
se refere à produção cirúrgica, 
resultado do esforço das enti-
dades hospitalares, observando-
se níveis de produção superiores 
aos registados pré-pandemia.

Os recordes foram batidos tam-
bém no Centro Hospitalar Gaia/
Espinho, com 29,5 mil cirurgias, 
mais 3.400 do que em 2019.

Ainda sobre o Centro Hospi-
talar, o novo Centro Materno In-
fantil de Gaia deverá estar pronto 
até f inal de janeiro

No Casino

Apoderou-se de 
4500 euros

No passado dia 16 de janeiro, a 
Polícia de Segurança Pública de 
Espinho, identif icou um homem, 
de 54 anos, residente no conce-
lho de Santa Maria da Feira, por 
suspeita da prática do crime de 
furto de oportunidade.

No Casino Espinho, o suspeito 
f icou na posse de 4500 euros em 
notas, que haviam sido deixadas, 
momentaneamente, junto a uma 
máquina de jogo.

“Assim, após denúncia do lesa-
do, foram de imediato encetadas 
diligências, que resultaram na 
recuperação da totalidade da 
quantia monetária furtada e na 
identif icação do autor do furto, 
tendo o mesmo sido constituí-
do arguido e prestado Termo de 
Identidade e Residência”, desta-
cou a PSP em comunicado. NO

Em Espinho

Burger King 
inaugurado

O Burger King inaugurou o pri-
meiro restaurante em Espinho. 
Este é o 9º restaurante da marca 
no Distrito de Aveiro e represen-
ta a criação de 25 postos de tra-
balho diretos.

Situado na Rua 43, o novo Bur-
ger King de Espinho conta com 
mais de 300m2 e capacidade 
para 92 pessoas (68 no interior e 
24 na esplanada). O restaurante 
funciona de segunda a domingo 
das 11h às 00h. O Drive Thru está 
aberto de segunda a quinta das 
11h às 01h e de sexta a domingo 
até as 2h. NO

COM JANTAR/CONCERTO

CASINO PISCA O OLHO 
AOS NAMORADOS

O Dia de São Valentim está a 
chegar e o Casino Espinho suge-
re que, este ano, se surpreenda 
a cara metade com um menu de 
diversão, otimismo, gargalhadas 
e, claro, um bom jantar.

No dia 14 de fevereiro, o Salão 
Atlântico do Casino Espinho pro-
mete um jantar espetáculo com 
um menu delicioso recheado de 
amor e uma atuação lotada de 
humor com Herman José. Segun-
do o provérbio português, “Rir 
é o melhor remédio”, compro -
vando que o sorriso melhora o 
humor, reduz o stress e até treina 
o cérebro a ser otimista. Assim, 
não há programa melhor do que 
passar a noite num apetitoso 
jantar, enquanto assiste a uma 
atuação de um dos humoristas 
mais famosos e adorados de Por-
tugal. MV
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A nova área materno infan-
ti l  terá um ser viço de urgên-
cia obstétrica e ginecológica, 
um bloco de partos com nove 
salas individuais, um bloco op-
eratório contíguo a esta sala 

e uma unidade de neonatolo -
gia com cuidados intensivos 
ne onatais  e quipada com 14 
boxes e dois quartos de isola-
mento com pressão negativa.   
MV

Para 6 de fevereiro

Assembleia da 
Banda de Silvalde 
foi adiada
Os Órgãos Sociais da Banda 

Musical S. Tiago de Silvalde in-
formam que, devido ao número 
de casos COVID que se estão a 
verif icar, a Assembleia Geral a 
realizar no dia 16 de janeiro f i-
cou adiada para o dia 6 de feve-
reiro às 09h30h. NO

Na Biblioteca

“[Sem] Equívocos”
Dia 22 de janeiro, às 15h00, 

terá lugar na Biblioteca Munici-
pal de Espinho a apresentação 
da revista “[Sem] Equívocos” de 
Augusto Canetas.

A entrada é livre e de acordo 
com as normas de segurança no 
combate à COVID-19 é obrigató-
rio a apresentação do Certif ica-
do de Vacinação Digital COVID 
ou em alternativa apresentação 
de certif icado de testagem. NO
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vários partidos passaram pelo local

feira de espinho torna a ser muito 
procurada para a campanha legislativa

P sd e iniciativa Liberal 
foram dois dos partidos 

que estiveram no passado dia 
17, na feira de espinho, em 
modo de campanha para as 
Legislativas 2022.

N ão há  qu e e n ganar  e  a 
tradição volta a ser o que era. 
em campanha eleitoral, seja ela 
qual for, a feira semanal de es-
pinho é sempre um dos pontos 
de visita para as mais diversas 
forças políticas.

No dia 17 de janeiro, o inicia-
tiva liberal (il) esteve no recinto 
da feira com carlos Guimarães 
pinto, cabeça de lista pelo circulo 
eleitoral do porto. o paramense, 
recorde -se,  foi  presidente do 
partido nas últimas eleições an-
tes de ceder o lugar ao (agora) 
deputado cotr im Figueiredo. 
carlos Guimarães acompanhou 
a v isita  de cr ist iano santos , 

primeiro da lista por aveiro do 
il para as eleições legislativas 
do próximo dia 30.

antónio toPa GoMes 
cheGou de bicicLeta

a concelhia de aveiro do psd 
tinha agendado uma viagem de 
comboio entre o apeadeiro do 
cavaco (santa maria da Feira) e 
espinho. mas, antónio topa Go-
mes, cabeça de lista por aveiro 
às eleições legislativas do pró-
ximo dia 30 teve uma ideia dife-
rente: viajou de bicicleta. o so-
cial-democrata quis provar que 
“é possível chegar ao destino ao 
mesmo tempo que o vouguinha, 
tendo partido do apeadeiro do 
cavaco em simultâneo”. o can-
didato quis também mostrar e 
incentivar os cidadãos para a 
mobilidade sustentável e apelar 
ao investimento na ferrovia, no-

meadamente na linha do vale 
do vouga.

com a comitiva reunida, foi 
tempo de percorrer os corredo-
res da feira semanal na presença 
do candidato, também por avei-

ro, o espinhense ricardo sousa 
assim como do ex-presidente da 
câmara municipal de espinho, 
pinto moreira, que concorre pela 
lista do círculo eleitoral do por-
to. no
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No domiNGo passado

pedro nuno santos 

esteve em espinho

a campanha eleitoral arran-
cou no domingo e o candidato 
cabeça-de-lista do partido so-
cialista (ps) pelo circulo eleitoral 
de aveiro, pedro Nuno santos, 
esteve em espinho.

o candidato percorreu as di-
versas ruas da cidade sendo 
acompanhado pelo presidente 
da comissão política concelhia 

de espinho do ps, miguel reis e 
pelo elemento da lista, o antense 
Nuno almeida.

a comitiva reuniu ainda em 
frente à câmara municipal -  re-
cuperada pelo ps nas últimas 
autárquicas como destacou pe-
dro Nuno santos -  para a tra-
dicional fotograf ia de família.  
no
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eleiÇÕes leGislativas 2022

voto antecipado com 

inscrições abertas

o s eleitores recenseados 
no território nacional 

podem inscrever-se até 20 de 
janeiro para votar antecipada-
mente em mobilidade no pró-
ximo domingo, uma semana 
antes das eleições legislativas 
de 30 de janeiro.

até às 12h00 de 17 de janeiro, 
cerca de 113.800 pessoas esta-
vam inscritas para votar ante -
cipadamente em mobilidade, a 
23 de janeiro, nas eleições le -
gislativas.

segundo dados do ministério 
da administração interna (mai), 
enviados à lusa, “o número de 
cidadãos eleitores que se ins-
creveram para votar no voto em 
mobilidade, até às 12:00 desta 
segunda-feira, é de 113.801”.

No domingo, o primeiro dia de 
inscrições para o voto antecipa-

do em mobilidade, tinham-se 
inscrito 95.950 cidadãos eleito-
res.

os eleitores recenseados no 
território nacional podem ins-
crever-se até quinta-feira para 
votar antecipadamente em mo-
bilidade no próximo domingo, 
uma semana antes das eleições 
legislativas de 30 de janeiro. MV
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dados do iefp

taxa de desemprego em espinho 
torna a baixar

s ão bons indicadores para 
espinho e para os espi-

nhenses. a taxa de desemprego 
em novembro de 2021 baixou 
em relação ao mês anterior.

até ao f inal do mês de novem-
bro de 2021, estavam inscritos 
1483 pessoas, o que em relação 
ao mês anterior, traduz uma des-
cida de 43 casos. em relação a 
igual período do ano 2020, ob-
ser vou-se um decréscimo. ou 
seja, em novembro de 2020 havia 
mais 48 pessoas inscritas do que 
atualmente.

casos de deseMpregados 
de longa duração seM 

alterações

fazendo uma análise mais por-
menorizada por género, consta-
ta-se que o número de mulheres 
inscritas diminuiu ligeiramente 
(passou de 833 para 820),  en-
quanto que o sexo masculino 
verif icou também uma descida 
(de 662 para 693).

por escalão etário, houve dimi-
nuição em todos os grupos, sen-

do o de +55 anos, aquele onde se 
verif icou a maior descida.

por tempo de inscrição, nos 
desempregados inscritos há me-
nos de um ano observou-se uma 
diminuição de 42 casos, enquan-
to que nos desempregados de 
longa duração (tempo de inscri-
ção igual ou superior a um ano) o 

registo é praticamente o mesmo 
(901 casos em outubro e 900 em 
novembro).

por situação face ao emprego: 
observou-se uma diminuição do 
número de inscritos, quer nos 
que procuram 1º emprego, quer 
nos que procuram novo emprego.  
no
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Aline Frazão traz “Uma Música Angolana” ao Auditório de Espinho.

números

1483
Número de desempregados 
registados em Espinho, no 
mês de novembro de 2021.

1526
Em outubro de 2021 o número 
de desempregados era 
superior.

821
Dos 1483 desempregados 
registados em Espinho, 821 
são do sexo feminino.

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 centro Multimeios

danças sem fronteiras de regresso
o festival “dança sem fronteiras” está de regresso ao Centro Mul-

timeios de espinho para a nova edição.
o evento, agendado para dia 22 de janeiro, às 18h00, contará com 

as presenças da academia de dança de albufeira, estúdio de dança 
Margarida Valle – porto, academia de dança Lampadinha – penafiel, 
Companhia de dança do algarve, escola de ballet isabel Lourenço 
– espinho, You Love dance –  braga e  Giselle academia de dança – 
espinho. MV
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voleibol - i Divisão

vitória arrancada 
a ferros

CastÊLo da Maia, 2 - aae, 3 

M esmo estando por duas 
vezes em desvantagem 

a aae nunca baixou os braços 
e conseguiu uma importante 
vitória na Maia. 

sets: 26 -24 | 20 -25 | 25-22 | 
19-25 | 10 -15 

o resultado f inal do primeiro 
set serviu desde logo para evi-
denciar as dif iculdades que a As-
sociação Académica de espinho 
ia passar na Maia.

Novamente muito equilibrado, 
os academistas foram mais feli-
zes no segundo parcial e vence-
ram por 20 -25. 

A resposta do Castêlo surgiu 
de pronto num terceiro set, no-
vamente equilibrado.

Ninguém estava disposto a ce-
der e por isso a AAe partiu com 
tudo e voltou a empatar a toa-
da arrastando o desaf io para a 
negra. 

No set decisivo, a turma de Mi-
guel Maia e companhia foi supe-
rior e carimbou mais uma vitória.

A AAe subiu um lugar e ocu-
pa agora a quar ta posição da 
tabela classif icativa passando 
a somar sete pontos. Na próxi-
ma jornada há jogo nos Açores 
frente ao líder Fonte bastardo.  
No

Fo
to

: A
rq

.

AtletisMo

à porta do pódio

N a póvoa de varzim, a ev 
- peraltafil  esteve per-

to do pódio com tozé Castro a 
terminar em 4.º lugar a “Corri-
da dos reis”. 

A equipa de corrida de espi-
nho ev - Peraltaf il iniciou o ano 
de 2022, com a participação de 
três dos seus atletas na Corrida 
dos Reis, prova realizada na Pó-
voa de varzim. 

esta edição da prova teve uma 
grande af luência de participan-
tes, contando com mais de 1.600 
inscrições. 

Numa prova tão concorrida é 
de destacar o 4.º lugar alcançado 
pelo atleta tozé Castro no esca-
lão M40 e o 8.º lugar conquista-
do por Ana oliveira na categoria 
F40. também leonel silva, com 
uma excelente prestação, obteve 
a 15.ª posição no escalão M55. 
Mv

sporting

aae encontra o sporting na taça

Já são conhecidos os encontros para os oitavos de final da taça de 
Portugal de voleibol. o sporting Clube de espinho tem, na teoria, a 
vida mais facilitada pois irá defrontar, na Arena tigre, o Cv oeiras. Já 
a Associação Académica de espinho não teve tanta sorte no sorteio. 
os mochos terão de se deslocar até lisboa para defrontar o atual 
campeão em título, sporting CP.

salvo alterações que venham a ser acordadas entre clubes, as par-
tidas devem ter lugar a 23 de janeiro. No

voleibol

tigres não foram a jogo
Devido a um surto de covid-19 na formação de esmoriz, o encon-

tro agendado com o sp. espinho, no passado dia 15 de janeiro, foi 
adiado para data ainda a def inir. No

bADMiNtoN

pedro em 1.º lugar
No passado domingo, dia 16, 

a secção de badminton da AAe 
participou na 1º torneio de Clu-
bes AReCo que teve lugar nas 
Calda da Rainha.

o destaque principal vai para 
Pedro Pereira Rodrigues (Ca-
tegoria C) ao classif icar-se em 
pr imeiro lugar  na cate gor ia 
de pares homens com o cole -
ga Francisco inácio (CbAvAl).  
Mv



MARÉ DESPORTIVA12 18 Janeiro, 2022

NATAÇÃO ADAPTADA - TROFÉU DAS FOGACEIRAS

TRÊS PÓDIOS PARA OS TIGRES

J osé Ferreira terminou o VII 
Troféu das Fogaceiras em 

primeiro lugar em 25m Costas.

A Secção de Desporto Adapta-
do do Sporting Clube de Espinho 
esteve presente no Troféu das 
Fogaceiras, realizado nas Pisci-
nas Municipais de Santa Maria 
da Feira.

Este foi Troféu organizado pelo 
clube de natação adaptada do 
Feira Viva em colaboração com 
a ANCNP - Associação de Nata-
ção do Centro Norte de Portugal, 

onde estiveram presentes cerca 
de 70 nadadores em represen-
tação de 10 clubes. O Sporting 
Clube de Espinho esteve presen-
te com os nadadores Diogo Cruz 
(S14) e José Pedro Ferreira (S14), 
que foram acompanhamos pela 
treinadora Rita Freitas e pelo di-
rigente Paulo Freitas.

José Ferreira f icou em 1º lugar 
nos 25m Costas e em 3º lugar 
nos 50m Costas. Diogo Cruz ob-
teve o 2º lugar nos 50m Costas 
e o 4º lugar nos 100m Livres.  
MV
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Decorreu no passado dia 16 de 
Janeiro, o 1º Estágio de Capa-
citação Técnica - Cadetes A da 
ANCNP - Associação de Natação 
do Centro Norte de Portugal.

Para esta estágio, que foi rea-
lizado nas Piscinas do Complexo 
de Desporto e Lazer de Estarreja, 
foram convocados os nadadores 
António Neves e Inês Borges e o 
treinador Tiago Marques.

Os critérios de seleção foram 
os resultados no I Torregri atra-
vés do somatório do pontes FINA 
nas provas de 200m Livres, 100m 
Estilos e uma prova de 100m Ma-
riposa, Costas ou Bruços, entre 
outros. Neste estágios, os nada-
dores foram avaliados ao nível 
antropométrico e ao nível téc-
nico do nado, salto e viragens. 
 MV

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

NATAÇÃO

ANTÓNIO E INÊS 
CONVOCADOS

NATAÇÃO

TIGRES FICARAM NO        
TOP 10

No passado dia 15 de Janeiro, 
a Secção de Natação Spor ting 
Clube de Espinho esteve presen-
te na Taça ANCNP, realizada nas 
Piscinas Municipais de Estarre-
ja. Esta é uma prova organizada 
pela ANCNP - Associação de Na-
tação do Centro Norte de Por-
tugal, onde estiveram presentes 
261 nadadores em representação 
de 15 clubes.

O Sporting Clube de Espinho 
esteve presente com 17 nadado-
res (9 masculinos e 8 femininos), 
tendo tido três baixas importan-
tes de última hora. Numa prova 
onde a classif icação era absolu-
ta, não tendo em conta o esca-

lão competitivo dos nadadores, 
mesmo com uma equipa muito 
jovem, constituída apenas por 
nadadores infantis, juvenis e jú-
niores, o Sporting Clube de Es-
pinho classif icou-se em 9º lugar 
com 148 pontos.

No f inal da competição foram 
batidos 23 recordes pessoais, dos 
quais 3 recorde do clube: Mafalda 
Cardoso - 100m Estilos RC Juvenil 
A, Estafeta 4x50m Livres (Biagio 
Tona, Leonor Rocha, Guilherme 
Rocha e Raquel Monteiro) - RC 
ABS e Estafeta 4x50m Estilos (Ro-
drigo Rodrigues, Mafalda Cardo-
so, Guilherme Pinto e Francisca 
Silva) - RC ABS. MV
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“ estamos 
satisfeitos mas é 
uma vitória que 
desde já 
queremos 
oferecer a estes 
adeptos pois com 
eles jogamos 
sempre em casa” 
Pedro Barroso, treinador 

Jogo no Estádio S. Miguel.
ÁRBITRO: Fábio Nunes; Auxilia-

res: Pedro Rocha e César Peixoto 
(AF V. Castelo).

AO INTERVALO: 1-2.

GONDOMAR: Benjamim; Mica 
(Hulk, 20’), William, Igor e Pe-
dro Rosas (Jota, 75’); Serginho, 
Simões (Kakuba, 75’) e Sala; Baba, 
Bruno Fernandes (Adilson, 65’)e 
Daffé.

Treinador: Domingos Barros.
Disciplina: cartão amarelo a Pe-

dro Rosas (30’), Bruno Fernandes 
(45’) e Daffé (61’).

Marcador: 1-2 Daffé (41’).

SP. ESPINHO: Diogo Silva; João 
Ricardo (Camelo, 73’), Sandro, 
Duarte e Edu Silva; Guilherme 
Campos, Ministro e Dani (Tia-
go Palancha, 73’); Iko Caetano 
(Ruben Saldanha, 65’), Kenedy Có 
(Gonzalez, 81’) e Chidera (Rente-
ria, 65’).

Treinador: Pedro Barroso.
Disciplina: cartão amarelo a 

João Ricardo (25’).
Marcadores: 0-1 Chidera (28’), 

0-2 Kenedy Có (34’), 1-3 Chidera 
(62’), 1-4 Kenedy Có (67’), 1-5 
Gonzalez (83’) e 1-6 Renteria 
(90+1’).         

n a cidade do ouro o sp. es-
pinho vestiu a farda de 

ladrão e regressou com o saco 
cheio. vencer por seis golos já 
não é muito habitual. a situ-
ação ganha ainda contornos 
mais inéditos quando a vitória 
é perante uma equipa que até 
está na frente da classificação. 
terá sido este o grito de revol-
ta dos tigres para o resto da 
temporada?

O desaf io começou com muitas 
cautelas de parte a parte reche-
ado de muita luta no centro do 
terreno. O Gondomar acabou por 
vencer algumas dessas batalhas 
e foi criando alguns lances de 
perigo. O Sp. Espinho deu a pri-
meira resposta por Chidera mas 
o guardião contrário negou-lhe 
as intenções. Os gondomarenses 
responderam e foi Diogo Silva 
que teve de se mostrar e negar 

Foto: D
R

/arq.

o golo. À passagem da primei-
ra meia hora, Chidera voltou a 
ser protagonista mas desta vez 
conseguiu mesmo inaugurar o 
marcador. Poucos minutos de-
pois Kenedy Có, com um remate 
de belo efeito, fez o 0 -2. Parecia 
que o encontro estava lançado 
para os vareiros mas, ainda an-
tes do intervalo, a turma da casa 
conseguiu reduzir.

Os timonados de Pedro Barro-
so sabiam que não podiam va-
cilar nos instantes iniciais mas 
ainda assim tiveram algumas di-
f iculdades em travar o ímpeto 
adversário. As ocasiões foram 
surgindo e com o avançar dos 
minutos os gondomarenses fo-
ram tentando avançar cada vez 
mais pelo terreno deixando a 
zona defensiva em aberto. Os 
espinhenses souberam aprovei-
tar isso e em rápidos lances de 
contra-ataque construíram um 
resultado já nada usual para os 
tempos atuais.

Com esta vitória, os tigres per-
manecem na quinta posição. 
nO

FuTEBOL - CAMPEONATO DE PORTuGAL - SéRIE C

TIGRES TRouxERam o ouRo dE GondomaR

GOndOMar, 1 - sP. esPinHO, 6     
Pos. EquiPa J P

1. Salgueiros 12 31

2. Leça 12 28

3. Castro Daire 12 26

4. Gondomar 12 22

5. sp. espinho 12 18

6. Alvarenga 12 12

7. Valadares 11 12

8. Fereira de Aves 12 7

9. união 1919 11 6

10. CD Gouveia 12 5

resultados 

12.ª Jornada
Ferreira de Aves - Alvarenga 1-0
Valadares - união 1919 adiado
Salgueiros - CD Gouveia 4-0
Gondomar - sp. espinho 1-6
Castro Daire - Leça 2-0

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

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.

transferências

Bruno silva assina pelo Felgueiras
Continua a “dança” de jogadores no Sp. Espinho. Desta vez foi o 

guardião Bruno Silva que assinou pelo FC Felgueiras 1932, clube 
que milita na Série A da Liga 3. O jovem guarda-redes, de apenas 25 
anos, é natural de Espinho e passou por clubes como o SC Arcozelo, 
Candal, Boavista FC, FC Paços de Ferreira, Cesarense e dos sub-23 
do Desportivo das Aves. nO

transferências

Jorge González e amilcar são reforços
Amílcar, de 23 anos, deixa o Praiense para jogar de tigre ao peito. 

O defesa esquerdino foi formado nas escolas de futebol do FC Pe-
nafiel, tendo representado o Alpendorada e o SC Ideal.

O colombiano Jorge González veio para Portugal em 2014 para 
jogar pelo Olhanense. Não vingou no clube algarvio e acabou por 
jogar no GS Loures e no Lusitano de évora antes de assinar pela 
turma da Costa Verde. nO
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Farmácias

janeiro

B C D e F G H i

18 19 20 21 22 23 24 25

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

18 de janeiro
15h00
Biblioteca Municipal
Tricotar Histórias

22 de janeiro
11h00
Biblioteca Municipal
1, 2, 3... Read & Play with 
me!
15h00
Biblioteca Municipal
Apresentação da revista 
“[Sem] Equívocos” de 
Augusto Canetas
18h00
Centro Multimeios
Festival “Dança Sem 
Fronteiras”
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

5 de fevereiro
11h00
Biblioteca Municipal
Contos e Cantos para 
Infantes

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

Flor com amor
 

rua 18, nº 317 Espinho
Telef. 912 311 793

www.facebook.com/Flor-Com-Amor
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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 

Reflexões à beiRa maR

“Se o que f izeste ontem te pa-
rece grandioso, é porque hoje 
ainda não f izeste nada.” A frase 
de Lou holtz que me deixou al-
gum tempo a pensar ouvindo o 
som das ondas do mar.

De facto, f icas orgulhoso com o 
canudo ou o MBA que acrescen-
taste ao teu curriculo, mas és o 
quê af inal? Um mero universitá-
rio desempregado? Então.. . ainda 
não f izeste nada; és um politico 
que nunca soube o que era tra-

“Fazer é o caminho. 

dizer que fizeste 

não faz de ti 

ninguém, mas 

aprender com o 

que fazes e crescer 

com isso, faz de ti 

um ser humano 

melhor.” 

balhar por conta de outrém e já 
és deputado? Então.. .  ainda não 
aprendeste nada; és um empre-
sário que nunca foi empregado? 
Então. . .  ainda não aprendeste 
nada.. .

E qual será a tua capacidade 
de cumprires a tua missão? Ou 
se preferires começar do início, 
então qual é af inal a tua missão?

Fazer é o caminho. Dizer que 
f izeste não faz de ti  ninguém, 
mas aprender com o que fazes e 
crescer com isso, faz de ti um ser 
humano melhor. é precisamente 
aqui que reside a essência des-
ta frase do pensador Lou holtz. 
Assumires a humildade do teu 
caminho. Valorizares o que f izes-
te e daí recolheres mais-valias 
para continuar a caminhar pela 
montanha acima, é uma prespe-
tiva que deves levar contigo na 
mochila para onde quer que vás.

Mas,  para se conseguir per-
ceber esta dimensão, é preciso 
parar para pensar,  parar para 
imaginar, parar para recordar. N 

entanto, o desaf io é bem amior 
do que parece. Como é que po-
des parar com o ritmo alucinado 
que a sociedade te impõe?

Já f iz tanta coisa.. .  já fui tantas 
coisas.. .não, af inal ainda não f iz 
nada! E hoje paro, penso, olho 
para o mar e digo: Que peque-
nos que nós somos! Mas também 
sonho e sei que tudo o que faço 
é para chegar ao sonho, mesmo 
que para isso tenha de parar para 
recuperar,  respirar,  repensar, 
refazer e com tudo isso, acres-
centar caminho e saber que, por 
maior que seja o teu sonho, sem 
caminhares não chegas lá. Mas 
não penses só em caminhar, é 
preciso acrescentares na mochila 
tudo o que aprendes em cada 
passo. . .  Refaz o caminho e ca-
minha conf iante. E nunca per-
cas a tua humildade nem a tua 
essência. Porque fazeres-te um 
prof issional é muito mais do que 
atingir um sonho.

Diogo Almeida e Silva
Assessor de Comunicação
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