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“A maioria das 
propostas que 
dependiam 
exclusivamente da 
Junta de 
Freguesia foram 
implementadas 
ou iniciadas” 

NUNO ALMEIDA, PRESIDENTE DA UNIÃO DAS JUNTAS DE FREGUESIA DE ANTA E GUETIM

“A PROXIMIDADE, O DIÁLOGO E A COOPERAÇÃO JUNTO DAS PESSOAS FOI 
SEMPRE A NOSSA PRIORIDADE ”

N u n o Al m e i d a ava n ço u 
para o terceiro e último 

mandato enquanto presidente 
da Junta de Freguesia de Anta 
e Guetim. O autarca admite 
que a pandemia condicionou 
um pouco a lista de trabalhos 
pensados para a união das fre -
guesias mas, ainda assim, foi 
efetuado um trabalho grande 
de proximidade com a popu-
lação. Com a Câmara da mes-
ma cor polít ica, Nuno Almei-
da mostra-se satisfeito com a 
proximidade e apoio entre os 
dois órgãos.

Tomou posse há pouco mais 
de 100 dias, que balanço faz?

 Ainda não se pode falar em 
balanço em apenas três meses 
de mandato, mas considerando 
as eleições como um momento 
impor tante para a democracia 
porque representam a opor-
tunidade de reforçar os laços 
de proximidade e conf iança 
entre os cidadãos e os órgãos 
de governação política,  os re -
sultados eleitorais das eleições 
autárquicas demonstraram o 
mérito do trabalho que temos 
vindo a desenvolver e a convic-
ção de estarmos no rumo cer to. 
A proximidade, o diálogo e a 
cooperação junto das pessoas 
sempre foi a nossa prioridade 
e,  durante este período, procu-
ramos continuar a dar resposta 

ao estado de aler ta pandémico, 
adotando as estratégias e os re -
cursos previamente planeados, 
demos continuidade ao esforço 
de apoio social à nossa comuni-
dade, par ticularmente às famí-
lias mais expostas a carências 
sociais e económicas.

 
O mandato anterior foi mar-

cado pela pandemia. Ainda 
assim, que projetos conse -
guiram realizar?

 Registamos a realização, em-
bora num contex to limitado, da 
celebração do Dia de Guetim, 
e da iniciativa Anta Capital do 
Violino com o concer to pela 
Orquestra Clássica de Espinho 
e Giovanni Guz zo. Ao nível de 
inter venção procedemos à re -
pavimentação da Rua da Poça, 
Rua Nova de Poços, Rua de 
Além do Rio nº2 ,  Travessa do 
Coteiro, e demos continuidade 
dos trabalhos de limpeza e ma-
nutenção dos espaços públicos 
e verdes das freguesias.

 
O que f icou por fazer no úl-

timo mandato?
Impor ta esclarecer logo à 

par tida que a maioria das pro -
postas que dependiam exclu-
sivamente da Junta de Fre -
guesia foram implementadas 
ou iniciadas. Contudo, há uma 
evidente falta de recursos na 
Junta de Freguesia de Anta e 
Guetim e diria que na genera-
lidade das Juntas de Fregue -
sia.  Ainda assim,  conseguimos 
reorganizar a autarquia e com 
uma gestão séria,  responsável 
e sustentável temos contorna-
do essas dif iculdades e pro -
curado fazer sempre o melhor 
pelas pessoas e pelo território, 
mas obviamente que o manda-
to f icou marcado pela situação 
pandémica, que nos ‘roubou’ 
praticamente metade do man-
dato e que veio alterar radical-
mente os nossos planos e nos 
obrigou a direcionar esforços 
para as áreas da saúde, da ação 
social e da proteção civil .  Mas, 
até aí,  mostrámos a nossa gran-
de capacidade de trabalho.

 
O que foi feito desde então 

e o qual o plano de atividades 

até ao f inal do mesmo?
 Em simultâneo com esse 

trabalho de grande exigência, 
temos vindo a implementar 
melhorias na qualidade e fre -
quência dos ser viços de lim-
peza urbana, na manutenção 
de espaços verdes e equipa-
mentos públicos.  Estreitamos 
o apoio à comunidade escolar 
e reforçámos os laços de proxi-
midade com a população idosa 
e cidadãos mais isolados com 
a implementação e disponibi-
lização de soluções de mobi-
lidade e transpor te gratuito. 
Queremos reforçar as soluções 
de habitação a preços acessí-

veis e f ixar jovens na freguesia. 
Mas para isso vamos precisar 
de fazer um investimento nas 
nossas habitações sociais e nos 
edif ícios sede da Junta, que 
apresentam algumas debilida-
des. Contamos iniciar o alarga-
mento do cemitério de Guetim 
e a construção de novas sepul-
turas em Anta. É fundamental 
recuperar do atraso na requa-
lif icação da rede viária que o 
anterior executivo municipal 
proporcionou, reativar as ati -
vidades culturais,  despor tivas 
e recreativas,  e promover uma 
freguesia mais verde e mais 
amiga do ambiente.
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Quais são os grandes proje -

tos para este ano?
 Pretendemos dar seguimento 

à estratégia adotada e sufraga-
da nas últimas eleições, assen-
te numa melhoria contínua dos 
ser viços prestados aos cida-
dãos, no reforço da inter venção 
da Junta de Freguesia dentro 
daquilo que são as suas compe -
tências e numa política centra-
da nas pessoas e nos seus reais 
problemas. O turismo tem cada 
vez mais impacto no desenvol-
vimento económico e social do 
nosso território e a Junta de 
Freguesia está a trabalhar para 
alavancar essa dinâmica e con-
seguir tornar o nosso território 
mais atrativo, tanto para quem 
nos visita como para quem pro -
cura investir.

 
A luta pela independência 

de Guetim mantém-se?
Temos também a ambição e 

a expetativa de conseguir con-
cluir o processo para a reversão 
da agregação forçada das fre -
guesias,  devolvendo a Anta e 
a Guetim a independência que 
as suas identidades e as suas 
comunidades merecem. Espe -
ramos contar com o apoio da 
Assembleia de Freguesia e da 
Assembleia Municipal para a 
concretização deste processo. 

 
A Câmara Municipal mudou 

de cor política. Que balanço 
faz desse mandato?

 É publico e foi notório que as 
relações entre a Junta de Fre -
guesia e o Executivo Municipal 
anterior (PSD) não foram as me -
lhores.  A única verdade é que 
me limitei a colocar apenas os 
interesses de Anta e de Guetim 
acima de qualquer outro e isso, 
naturalmente, implica às vezes 
ter uma voz crítica e divergen-
te, mas sempre de forma séria 
e construtiva. Julgo que o exe -
cutivo anterior não soube lidar 
bem com essa independência e 
liberdade de pensamento e que 
acabou por confundir as suas 
responsabilidades autárquicas 
com os seus interesses políti -
cos e par tidários.

 
Quanto à mudança do exe -

cutivo municipal,  qual o im-
pacto nas relações com a 
Junta de Freguesia de Anta e 
Guetim?

 Já o relacionamento com 
este novo executivo tem sido 
completamente diferente, e 
independentemente da exis-
tência de uma boa relação po -
lítica,  pessoal e de amizade, 
encontro em todo o executivo 
municipal e em especial no seu 
presidente, qualidades inatas e 
for te vontade para ser vir a nos-
sa comunidade com verdadeiro 
espírito de missão e ser viço pú-
blico. Sempre considerei a Câ-
mara Municipal como um par-
ceiro institucional privilegiado. 
Aliás,  devo dizer,  que de forma 
generalizada, sempre encon-
trei na maioria dos ser viços e 
dos funcionários do município 
a vontade de trabalhar e cola-
borar de forma dedicada, fo -

“O executivo 
anterior não 
soube lidar bem 
com essa 
independência e 
liberdade de 
pensamento e que 
acabou por 
confundir as suas 
responsabilidades 
autárquicas com 
os seus interesses 
políticos e 
partidários” 

ram pontuais e identif icadas as 
situações contrárias,  mas sen-
timos hoje, uma nova postura 
no tratamento, relacionamento 
e diálogo com as juntas de fre -
guesia que passaram a ser res-
peitadas e consideradas. Este é 
um sentimento, que julgo po -
der af irmar convictamente que 
é transversal a todos os presi-
dentes de junta.

 
Quanto à delegação de com -

petências por parte da Câma-
ra, estão de acordo com o que 
é pretendido?

 Em Espinho, foi longa a dis-
cussão sobre a delegação de 
competências nas Juntas de 
Freguesia. Hoje são inequívo-
cas e evidentes as vantagens 
para o interesse público, para 
a poupança na despesa e para 
o aumento da ef iciência que as 
Juntas exerceram certas com-
petências. O grande esforço e 
trabalho que as Juntas de Fre-
guesia, durante este período 

pandémico demonstraram, são 
a prova da grande capacidade 
de resposta aos desaf ios que 
nos impõem. Pelo que, numa ló-
gica de colaboração e nunca de 
competição, pondo o interesse 
público em primeiro lugar, mas 
sem nunca abdicar da dignida-
de da função, acredito que de-
legando mais competências nas 
Juntas de freguesias será be-
néf ico para todos. Obviamente 
que devem vir acompanhadas 
dos respetivos meios f inancei-
ros, humanos e materiais, e nes-
se âmbito, a negociação com o 
executivo anterior foi a possí-
vel atendendo à pouca vontade 
política, a tremenda falta visão 
estratégica e de interesse públi-
co dos anteriores responsáveis. 
Para o ano de 2022, e já com 
este novo executivo foram da-
dos alguns passos para a trans-
ferências de novas competên-
cias para as Juntas de Freguesia 
que esperamos que ver concre-
tizadas em breve. RR

Nuno Almeida, aqui em campanha nas autárquicas, afirmar gostar de estar 
perto da população.
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covid-19

espinho ultrapassa os 5 mil casos

Pub.

e spinho cont inua (e irá 
co nt i nu a r)  n a l i s t a d e 

concelhos de risco ex tremo. 
com um aumento de quase 
2000 casos em uma semana 
(por 100 mil habitantes) o con-
celho segue a tendência nacio-
nal mostrando que a variante 
omicron é, efetivamente, mais 
contagiosa que as anteriores. 

Apenas cinco dos 308 concel-
hos de Portugal estão abaixo do 
nível máximo de incidência de 
infeções pelo coronavírus SARS-
cov-2, menos três do que na últi-
ma semana, indica o boletim de 
sexta-feira da direção-Geral da 
Saúde (dGS).

303 concelhos estão no nív-
el  máximo, destacando -se os 
concelhos de câmara de Lobos 
(incidência de 11.918), Funchal 
(10. 205)  cabeceiras de basto 
(9.635).

Em sentido contrário, com a 
incidência cumulativa mais baixa 
do país, está esta semana o cor-
vo, com 426 casos por 100 mil 
habitantes a 14 dias, situando-
se no terceiro dos sete níveis de 
risco.

No concelho de Espinho, tam-
bém na lista de risco extremo, a 
incidência é agora de 5509 ca-
sos, ou seja, tornou a sofrer um 
aumento de aproximadamente 
1700 casos. no
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Para alunos universitários

FACE tornA A disponibilizAr  sAlA 
dE Estudo

c om o arrancar da época 
de exames, a câmara Mu-

nicipal de espinho torna a dis-
ponibilizar gratuitamente uma 
sala de estudo para estudantes 
universitários no Face-Fórum 
da arte e cultura.

segundo a autarquia “este é 
um espaço tranquilo e adequado 
ao estudo, que funciona durante 
a época de exames do ensino su-
perior, nomeadamente nos me-
ses de janeiro, fevereiro, maio, 
junho e julho, com o horário de 
funcionamento alargado entre as 
19h00 e as 00h00, de segunda a 
sexta-feira”.

os estudantes que pretendam 
usufruir  deste ser viço devem 
preencher  o formulário de in-
scrição online ou enviar um email 
com os seus dados para museu.
municipal@cm-espinho.pt.

“a autarquia garante um lo -
cal acolhedor que permite aos 

alunos adaptar as horas de es-
tudo aos momentos de maior 
disp onibi l idade e  pro dutiv i -
dade intelectual de cada um”, 

destaca desejando “a todos os 
alunos um bom estudo e uma 
excelente Época de exames!”. 
no
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Protocolo com a autarquia

cruz Vermelha 
ganha novas 
instalações

Foi assinado, no passado dia 
21 de janeiro, um protocolo de 
parceria entre a autarquia e a 
Cruz vermelha Portuguesa - De-
legação de espinho para a ce-
dência de novos espaços.

segundo a Câmara Munici-
pal “a delegação espinhense da 
Cruz vermelha Portuguesa pauta 
uma grande parte do seu traba-
lho pelo apoio direto às famílias 
mais carenciadas do concelho, 
prestado através das doações 
de outras instituições. Pela con-
juntura económica, social e de 
pandemia que o país atravessa, 
esse trabalho crescente e cada 
vez mais importante implica no-
vas necessidades no que diz res-
peito ao armazenamento de do-
ações feitas a esta instituição”.

a autarquia cedeu assim parte 
das instalações do ‘antigo ma-
tadouro Municipal de espinho’, 
nomeadamente a área da gara-
gem das instalações, conforme 
estabelecido em protocolo, que 
tem efeito durante os próximos 
5 anos e contempla a utilização 
desse espaço para o necessário 
armazenamento de material pro-
veniente de doações e campa-
nhas solidárias. MV

com novos locais

econcentro móvel 
com novas datas
em 2022, o calendário do eco-

centro Móvel sofreu algumas 
alterações. em espinho e anta/
Guetim irão aumentar os dias de 
permanência do equipamento, 
com uma diminuição nas fregue-
sias de Paramos e silvalde. Como 
novidade, o ecocentro poderá 
ser encontrado perto da escola 
secundária Dr. Manuel laranjei-
ra e do FaCe-Fórum de arte e 
Cultura de espinho. MV
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CoM a Colaboração Do CoMÉrCio loCal

CâmArA quEr s. VAlEntim Com 
prEsEntEs ConsCiEntEs

a câmara Municipal de es-
pinho lançou um desafio 

aos comerciantes locais para 
o dia de s. Valentim. os espi-
nhenses para além de declara-
rem o amor à cara metade po-
derão também declarar-se ao 
Planeta no dia dos namorados 
com um “presente consciente” 
selecionado pelos agentes lo-
cais.

no dia em que se comemora o 
Dia dos namorados (14 de fever-
eiro) e em que, tradicionalmente, 
os casais trocam presentes entre 
si, o consumo aumenta signif ica-
tivamente. Com isso em mente, 
a Câmara Municipal de espinho 
propõe que este ano se pense 
não só no que a pessoa especial 
gostaria de receber, mas também 
no impacto ambiental do presen-
te que oferece. “Com a pandemia 

por Covid-19, o comércio local 
foi  bastante afetado. visando 
impulsionar as vendas num mo-
mento propício ao consumo, e 
tendo em conta a importância 
da prática de um consumo con-
sciente, a autarquia desaf ia os 
agentes locais a fazerem uma 
seleção de presentes amigos do 

ambiente, com preços amigos do 
cliente” destaca a autarquia.

a seleção deverá ter em conta 
produtos com menor impacto 
ambiental que utilizem matéri-
as-primas sustentáveis com re-
curso ao uso de embalagens ou 
de materiais biodegradáveis, ou 
recicláveis. no
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eleições legislativas

saiba onde votar no próximo domingo

escola dr. Manuel 
Laranjeira

secção 1 -  do eleitor abel Caro-
doso ao eleitor andré Filipe sousa 
Cântara
secção 2 -  do eleitor andré inácio 
de são Martinho ao eleitor Bruno 
sérgio Oliveira azevedo
secção 3 -  do eleitor Caio augus-
to Menezes silva ao eleitor Durba-
lina Ribeiro da silva Ribeiro
secção 4 -  do eleitor eda Rodri-
gues de Miranda ao eleitor Helio-
doro gomes da silva 
secção 5 -  do eleitor Henrieta 

Cheeung Maia ao eleitor Jorge 
Filipa silva Nunes
secção 6 -  do eleitor Jorge ga-
briel Fonseca da silva ao eleitor 
luís vicente Marques vaz
secção 7 -  do eleitor luísa da 
Conceição de almeida Pinho ao 
eleitor Maria Celeste dos santos 
Pereira
secção 8 -  do eleitor Maria Ce-
leste Ferreira Dias Couto da silva 
ao eleitor Maria Joaquina soares 
alves da Cruz
secção 9 -  do eleitor Maria José 
Carlos da ana ao eleitor Nuno Ri-
cardo Rosa Pires

secção 10 -  do eleitor Octávio da 
silva Natário ao eleitor Rui ema-
nuel Natário Carvalho
secção 11 -  do eleitor Rui Ferreira 
Correia de Barros ao eleitor Zulmi-
ro Ribeiro Monteiro

espaço do cidadão B. 
P. anta

secção 12 -  do eleitor abel Dias 
Pereira ao eleitor José teixeira da 
silva leite Resende

Loja do Bloco 1 B. P. 
anta

secção 13 -  do eleitor Juan Car-
los abreu da ascensão ao eleitor 
Zulmiro Manuel da silva Monteiro

eB de Guetim
secção 14 -  do eleitor abel Félix 
Milheiro de amorim ao eleitor Ka-
therine ana Oliveira Pinto
secção 15 -  do eleitor laura Cris-
tina Pereira da silva ao eleitor Zul-
mira Marques da silva

anta e GUetiM

centro escolar de silvalde
secção 1 -  do eleitor abel antónio Ferreira Pinto dos santos ao eleitor 
Carlos Manuel sousa soares
secção 2 -  do eleitor Carlos Maria Rendeiro Porto soares ao eleitor 
Joaoa Patricia Rodrigues de Oliveira
secção 3 -  do eleitor Joana Pereira Neves ao eleitor Margarida Pinto 
Fernandes
secção 4 -  do eleitor Margarida Pinto Pereira adrego de Oliveira ao 
eleitor Miguel Manuel laranjeira Rocha
secção 5 -  do eleitor Miguel Pereira dos santos ao eleitor Zulmira 
gomes Pereira

eB 1 da Marinha - B. Piscatório
secção 6 -  do eleitor abel Filipe Pinto gonçalves ao eleitor Francelina 
Pereira do Couto
secção 7 -  do eleitor Francisca Ferreira Pedro ao eleitor Maria de Fátima 
Rodrigues da graça ganço
secção 8 -  do eleitor Maria Fátima Rodrigues de Oliviera santos leite 
ao eleitor Zulmira Rodrigues soares

esPinHo
centros escoLar de ParaMos

secção 1 -  do eleitor abel gomes aleixo ao eleitor Daniela Catarina 
Ferreira Rodrigues Machado
secção 2 -  do eleitor Daniela Cristina Domingues Madanços ao eleitor 
Júlia gomes Brandão
secção 3 -  do eleitor úlia Rafaela Ferreira gonçalves ao eleitor Maria 
Palmira dos santos amorim Ferreira alves
secção 4 -  do eleitor Maria Palmira Nunes da Fonseca Pereira ao eleitor 
Zulmira Pópulo Martins

ParaMos

siLVaLde

eB 1 espinho 2

secção 1 -  do eleitor abdísio José Prazeres laranjeira ao 
eleitor ana Rita Bulhosa da Rocha Pereira
secção 2 -  do eleitor ana Rita Cacau de Jesus ao eleitor ar-
mindo de Jesus
secção 3 -  do eleitor armindo de Oliveira Ribeiro ao eleitor 
César Filipe Cardoso Marques Pinto
secção 4 -  do eleitor César luís de sá Miranda Bartolo ao 
eleitor Fabiana Cardoso dos santos
secção 5 -  do eleitor Fabiana isabel dos santos Oliveira eleitor 
Herminia Catarino de araujo
secção 6 -  do eleitor Herminia da silva sousa ao eleitor Joa-
quim Fernando da Costa viana
secção 7 -  do eleitor Joaquim Ferrenando da silva gomes ao 
eleitor Justino Pereira da Costa
secção 8 -  do eleitor Justino Rodrigues de assunção ao elei-
tor Márcia susana Correira de sousa Pereira
secção 9 -  do eleitor Marcial Coelho gomes ao eleitor Maria 
de Fátima Ferreira da Rocha
secção 10 -  do eleitor Maria Fátima Ferreira da Rocha Mon-
teiro ao eleitor Maria isabel Rios soares almeida
secção 11 -  do eleitor Maria isabel Rodrigues do Nascimento 
ao eleitor Marlon José de Oliveira gomes
secção 12 -  do eleitor Marta alexandra Barros de sousa ao 
eleitor Pedro Manuel dos santos Ribeiro
secção 13 -  do eleitorPedro Manuel Flor de Pinho da silva 
Bastos ao eleitor sara Brandão Fidalgo
secção 14 -  do eleitor sara Coimbra Quintas Brioso ao eleitor 
Zulmira tavares Ferreira Moreira



Maré de notícias 725 Janeiro, 2022

No CeNtro MultiMeios

1694 inscritos para voto antecipado

NeM todos apreseNtaraM listas pelo CírCulo de aveiro

não vai poder votar em quatro partidos

H á quatro par tidos que 
não apresentaram listas 

pelo círculo de aveiro. ou seja, 
no domingo, quando for vo -
tar no concelho de espinho, a 
lista de 21 será reduzida para 
“apenas” 17 partidos ou forças 
políticas.

atualmente, a assembleia da 
república é composta por 230 
deputados sendo que são eleitos 
por listas apresentadas por par-
tidos, ou coligações de partidos, 
em cada círculo eleitoral.  para 
estas eleições inscreveram-se 21 
forças políticas. Contudo, nem 
todas avançaram com candida-
tos em todos os círculos eleito-
rais. assim, cada círculo terá um 
número de candidatos diferen-
tes.

espinho pertence ao círculo de 
aveiro e há quatro partidos que 
f icam de fora. aliança (a), parti-
do popular Monárquico (ppM), 
par tido trabalhista por tuguês 

(ptp) e Nós Cidadãos (NC).
se nos três primeiros partidos 

a ausência não causa confusão, 
para os espinhenses, que viram 
Henrique Cierco e delf im sousa 
a candidatarem-se pelo Nós Ci-
dadãos nas últimas autárquicas, 
a ausência de um quadrado para 
votar no NC pode gerar alguma 
confusão

afinal queM vai a votos?

Quanto aos partidos com rep-
resentação parlamentar recorda-
mos que os cabeças de lista, por 
aveiro, são os seguintes:

ps - pedro Nuno santos; psd - 
antónio topa Gomes; Be - Moisés 
Ferreira; Cdu - adelino Nunes, 
Cds-pp- Martim Borges de Frei-
tas ,  paN -  rui  alvarenga;  CH 
- Jorge valsassina Galveias, il - 
Cristiano santos; l - Joana Filipe.

João pinto (pC tp/Mrpp),  al-
cino Ferreira (r . i .r), anselmo de 
oliveira (e), isabel Barros (Mpt), 
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q uase 316 mil eleitores 
i n s c r e v e r a m - s e  p a r a 

irem às urnas no domingo pas-
sado. em espinho foram quase 
1700 os eleitores que optaram 
pelo “voto antecipado” reali-
zado no centro Multimeios.

o Centro Multimeios de espi-
nho foi o local escolhido para a 
modalidade “voto antecipado”. 
No passado domingo foram 1694 
os inscritos para votarem naque-
le local. distribuídos por 5 sec-
ções, cada uma com a capacida-
de para receber 340 eleitores, o 
Centro Multimeios registou uma 
af luência regular não sendo ain-
da conhecidos os números dos 
votantes f inais.

tiago pereira foi um dos que 
optou por votar uma semana 
mais cedo. “os números de in-
fetados continuam a aumentar 
drasticamente e não quero cor-
rer o risco de f icar infetado e co-
locar em perigo os outros elei-
tores. assim, optei por vir votar 

hoje [domingo]”.
ao contrário das eleições pre-

sidenciais e autárquicas, nestas 
legislativas os infetados podem 
sair de casa para ir votar. a me-
dida levou a que muitos portu-
gueses optassem pela opção de 
“voto antecipado” para evitarem 
contactos considerados desne-
cessários. tiago pereira deu esse 
exemplo mas lembrou que o 
bom-senso não impera em toda 
a gente. “eu se estivesse infe -
tado era incapaz de sair para ir 
votar. aliás, se tenho ordens para 
estar isolado porque não posso 
ir a um funeral de um familiar, 
por exemplo? entendo toda a 
burocracia legal mas, para mim, 
estas medidas deveriam ter sido 
pensadas com tempo. podiam 
ter optado por um horário espe-
cíf ico ou mesas ao ar livre para 
os infetados. Misturar tudo não 
concordo”, destacou.

pedro Moreira foi outro que 
exerceu o seu direito de voto no 
regime antecipado. inscrito em 

vila Nova de Gaia, o morador de 
s. Félix da Marinha explicou que 
não pode ir votar dia 30 de do-
mingo por estar a trabalhar e que 
a solução encontrada foi “votar 
em mobilidade”. pedro Moreira 

realça que “é uma prática comum 
nas eleições pois por norma tra-
balho ao domingo. pedi para 
votar em espinho pois trabalho 
aqui perto e assim é mais fácil”, 
explicou. no

Bárbara dos santos (adN), Bru-
no pestana (Jpp), daniel Martins 
(Mas) e andré Ferreira (vp) são 

os candidatos por aveiro pelos 
partidos sem representação par-
lamentar. no
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PROMESSA DE UM COMERCIANTE DE ESPINHO NA ARRUADA DO LÍDER DO PSD

SE FOR ELEITO RUI RIO VAI TER DIREITO A UM 
PAR DE SAPATOS POR ANO

LÍDER DO PARTIDO SOCIALISTA TAMBÉM ESTEVE EM ESPINHO 

ANTÓNIO COSTA NÃO ENCONTROU RUI RIO MAS JÁ 
TINHA UMA PERGUNTA PRONTA

E m Espinho, o secretário-
geral do PS afirmou que, 

caso se encontrasse com Rui 
Rio, lhe perguntava se já esta-
va bem do nariz, salientando 
que, em política, há adversá-
rios mas não inimigos.

Numa arruada em Espinho, que 
decorreu quase em simultâneo 
com uma ação de campanha do 
PSD na mesma cidade, António 
Costa foi interrogado sobre o 
que diria ao líder social-demo-
crata, Rui Rio, caso o encontras-
se.

“Dizia- lhe boa tarde,  se ele 
estava bem, se já recuperou do 
sangramento do nariz , pronto. 
O que é que queria que eu lhe 
dissesse? O que viesse à conver-
sa”, frisou.

O secretário-geral do PS sa-

lientou ainda que, em termos 
políticos, desejar- lhe-ia “felici-
dades”.

“O que é que se há de desejar 
às pessoas? Os adversários são 
só adversários,  não são inimi-
gos”, sublinhou.

“MAIOR MAIORIA QUE NÓS 
PUDERMOS TER”

Acompanhado pelo presidente 
da Câmara de Espinho, Miguel 
Reis, Pedro Nuno Santos, cabeça 
de lista por Aveiro, foi interroga-
do se uma “grande maioria” sig-
nif ica “maioria absoluta” e re -
spondeu: “É maioria absoluta, é 
claro, é a maior maioria que nós 
pudermos ter,  para podermos 
conseguir governar com estabi-
lidade”.

Pedro Nuno Santos frisou que 
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E m campanha em Espinho-
no sábado passado, Rui 

Rio conquistou apoio de quem 
nunca votou PSD em legislati-
vas e a promessa de um par de 
sapatos por ano se for eleito.

O presidente do PSD percorreu 
a rua 19 sempre acompanhado 
pelo ex-deputado Luís Montene-
gro, entrou em algumas lojas e 
fez contactos de rua, numa ação 
que foi juntando mais apoiantes 
ao longo do percurso.

Antes do PSD, também o PS 
esteve em campanha nesse dia 
em Espinho, mas Rio já tinha a 
estratégia pensada para um pos-
sível encontro com a comitiva de 
António Costa: “Se nos cruzar-
mos eu acho que a solução é res-
peitar a lei da prioridade, quem 
se apresentar pela direita passa 
primeiro, é a minha sugestão”, 
af irmou Rui Rio aos jornalistas.

O líder do PSD disse ainda que 
cumprimentaria “normalmente” 
António Costa, mas apontou que 
não podia dizer “boa sorte, como 
é evidente, se não era um bo -
cado hipócrita”. “Boa sorte em 
termos pessoais, mas não em ter-
mos eleitorais”, referiu.

A “ESTRANHA” PROMESSA

Nesta iniciativa de campanha, 
Rui Rio entrou numa sapataria 
onde o proprietário lhe prome-
teu,  se for primeiro -ministro, 
“um par de sapatos por ano” e, 
já na rua, um popular garantiu-
lhe o voto a 30 de janeiro.

“ Tem de por mão neste país 
doutor Rui Rio,  isto está uma 
desgraça, conf io em si,  nunca 
na minha vida votei PSD para 
as legislativas e vou votar em si 
porque conf io em si”,  af irmou 
este apoiante.

Uma outra apoiante disse-lhe: 
- “nem sei que faço se ganhar”. 
“Não faça nada, beba uma gar-
rafa de champanhe”, respondeu 
bem-disposto o líder social-de-
mocrata.

O presidente do PSD ainda ou-
viu queixas de lesados do antigo 
Banco Espírito Santo, que lhe pe-
diram para que não se esqueça 
deles.

Em Espinho e já antes, em San-
ta Maria da Feira, para além de 
Luís  Montenegro,  Rio contou 
também com o apoio de Ribau 
Esteves, presidente da Câmara 
de Aveiro, de Salvador Malheiro, 
vice-presidente do PSD e presi-
dente da Câmara de Ovar, bem 
como do cabeça de lista social-
democrata por Aveiro, António 
Topa Gomes. MV

o “Governo tem objetivamente 
melhorado a vida das pessoas 
e aquilo que a direita e o PSD” 
prometem “é uma travagem brus-
ca na melhoria das condições de 
vida dos portugueses”.

Questionado sobre o seu fu-
turo na liderança do PS, Pedro 

Nuno Santos respondeu: “Por 
amor de Deus,  estamos numa 
campanha muito impor tante 
com o melhor político português 
a candidatar-se a primeiro-min-
istro. O que temos de fazer é as-
segurar uma grande vitória no 
dia 30”. MV
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LÍDER DO BLOCO DE ESQUERDA PASSOU POR ESPINHO NA SEGUNDA-FEIRA

CATARINA MARTINS RECEBEU APOIOS MAS 
TAMBÉM RASPANETES NA FEIRA DE ESPINHO

N a segunda-feira passada 
Catarina Martins voltou 

à Feira de Espinho, onde re -
cebeu abraços, promessas de 
voto e desejos de boa sorte, 
mas também a zanga de quem 
não gostou de ver o orçamento 
chumbado.

Tal como tinhamos noticia na 
edição anterior, nas campanhas 
eleitorais, por mais dúvidas que 
haja sobre o resultado f inal, há 
sempre uma certeza: a caravana 
do Bloco de Esquerda (BE) esta-
ciona à segunda-feira na Feira 
de Espinho.

A segunda-feira passada não 
foi diferente e, entre emoções 
fortes, a líder do BE falou com 
quem a apoia,  com quem en-
contra sempre nesta feira, com 
quem vota nela e até com quem 
a ama - “eu amo -a,  eu amo -a 
muito”, ouviu-se de uma mulher 
-,  mas também foi confrontada 
por quem estava “muito zanga-
da” com a “menina Catarina” 
pela crise política em que o país 
mergulhou com o chumbo do 
orçamento.

“ Tr o u x e - n o s  p a r a  e s t a s 
eleições sem necessidade nen-
huma. Foram vocês que não apr-
ovaram o orçamento do estado. 
Podiam aprová-lo na generali-
dade e depois discutia-se na es-
pecialidade”, atirou uma mulher, 
com a concordância da líder do 
BE de que o país não devia ter 
vindo para eleições.

A mulher continuou e avisou 
que quem vai ganhar é a absten-
ção e “quem vai subir é aquele 
traste do André Ventura”, que diz 
não poder ver “nem pintado”.

“Então vamos votar e não de-
ixamos que isso aconteça”, pe-
diu-lhe Catarina Martins, que na 
resposta ouviu que não terá o 
voto daquela mulher zangada.

“ Vote em quem quiser,  mas 
vote à esquerda”,  disse - lhe a 
líder do BE no f im desta con-
versa.

LESADOS DO BES FORAM 
OUVIDOS

Pelos corredores apertados e 
entre a confusão de câmaras e 
jornalistas, Catarina - que nesta 

feira perde sempre o apelido - 
recebeu muitas formulações de 
“boa sorte” e “viva as mulheres”.

“É pequenina, mas é uma gran-
de mulher. O meu voto você tem, 
de certeza”, ouviu, numa banca 
de uma já conhecida feirante, 
que se despediu da comitiva 
com um sonoro “Catarina, Cata-
rina, Catarina”.

“Um beijinho minha querida” e 
“tudo de bom meu amor” e “olha 

a mulher rija, ou ainda “força ca-
marada, força”, foram algumas 
das palavras de apoio que ouviu.

À entrada,  e de novo como 
noutras vezes ali  em Espinho, 
estavam os lesados do BES/Novo 
Banco a pedir que o BE se lem-
bre destas pessoas no parlamen-
to - “não tem outro partido que 
tenha feito tanto pelos lesados 
desde o início”, respondeu-lhe 
Mariana Mortágua. MV
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Martim Borges de Freitas, ca-
beça- de - lista do CDS-PP pelo 
círculo eleitoral de Aveiro, apro-
veitou a segunda-feira de sol 
para fazer campanha em Espi-
nho.  Acompanhado por alguns 
elementos da estrutura conce-
lhia de Espinho do partido, Mar-

tim Borges de Freitas começou a 
campanha no Bairro Piscatório, 
tendo a oportunidade de trocar 
algumas ideias e de ouvir os pes-
cadores da arte xávega.

A campanha seguiu pelo ape-
adeiro do Vouguinha e terminou 
na feira semanal. NO

NA SEGUNDA-FEIRA

CDS-PP DE VISITA AO 
BAIRRO E À FEIRA
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NO DOMINGO E TAMBÉM NA SEGUNDA-FEIRA

PAN PERCORREU AS 
RUAS DA CIDADE

O PAN, liderado por Rui Alva-
renga para o círculo de Aveiro, 
esteve em Espinho no domingo 
passado. 

Em número reduzido, os ele-
mentos do Partido Animais e Na-
tureza foram muito interventivos 

com os espinhenses debatendo 
as suas ideias com a distribuição 
também de panf letos. 

A  ação foi  novamente re -
p e t ida  no dia  s e guinte,  no 
re c into  d a  f e i r a  mu ni c ip a l .  
NO
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ConCerto no Auditório de espinho mArCAdo pArA 26 de mArço

Aline FrAzão trAz “umA músicA 
AngolAnA” A espinho

a c a n t o r a  r e g r e s s a  e m 
2022 com “uma Música 

angolana”, o novo álbum de 
originais que será lançado no 
dia 4 de março. O auditório de 
espinho é o primeiro espaço a 
receber o espetáculo de apre -
sentação ao vivo deste novo 
trabalho da artista angolana.

Aline Frazão dedica ‘Luísa’, o 
primeiro single do disco, “às Luí-
sas, marias e Cecílias, Fernandas, 
susanas e Luejis, Gingas, Lúcias 
e Lucindas deste mundo, aquelas 
que não se escondem mais, aque-
las que não desistem mais, aque-
las que não deixarão de usar a sua 
voz”, como refere em comunica-
do. “’Luísa’ é uma canção sobre 
liberdade. A liberdade de ser, de 
criar, de pensar, de falar, de can-
tar e de gritar pela possibilidade 
de existir sem limites e de forma 
plena, sem cedências. um tema 
que nos remete para o universo 
de Aline, que na sua voz doce e 
serena transporta canções que 
podem (e vão) mudar o mundo. 
mensagens poderosas de alguém 
que sonha um futuro melhor para 

quem a rodeia, abraçadas por so-
noridades que recuperam as suas 
raízes culturais”.

o single ‘Luísa’,  que já está 
disponível,  é uma amostra do 
que podemos esperar de “uma 
música Angolana” -  disco que 
materializa o regresso ao som 
coletivo de banda. “’uma músi-
ca Angolana’ navega entre vá-
rios ritmos de matriz africana, 
como a massemba e o Kilapan-
ga de Angola, o Batuku de Cabo 
Verde, o soukous do Congo, o 
Afoxé e o maracatu do Brasil  - 
desconstruídos,  reinventados, 
reivindicando -se aqui não só 
a origem comum a todos eles 
mas também imaginando uma 
sonoridade nova de fronteiras 
perdidas, que se consolida sobre 
uma espécie de pátria imaginária 
feita de memórias rítmicas parti-
lhadas, de lutas atuais e de cele-
brações necessárias e urgentes”.

Bilhetes já à venda

o disco conta com a participa-
ção do artista angolano nástio 
mosquito, do cantor brasileiro 
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puB.

FotógraFo

Vítor Lancha

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

Estamos 
sempre
 ligados
Visitem-nos em 

www.facebook.com/mv.online

Vítor santana e da violoncelista 
alemã suzanne paul. Brisa mar-
ques assina a letra para a melo-
dia composta por João pires, e o 
fadista ricardo ribeiro compôs 
uma canção inédita para poema 
de pedro homem de melo. o ál-
bum recupera ainda uma canção 
de paulo Flores, com direito a um 
novo arranjo. A produção f icou 

a cargo de Aline Frazão,  que 
acompanhou o processo a cada 
momento,  cr iando um álbum 
revelador da sua genialidade e 
singularidade.

o  c o n c e r t o  n o  A u d i t ó -
r io de espinho está agenda -
do para dia  26 de março e 
os bilhetes já estão à venda.  
nO

no auditório de espinho

Pedro Burmester na sexta-feira
o Auditório de espinho acolhe dia 28 de janeiro, às 21h30, um con-

certo de piano por pedro Burmester. Bilhetes já à venda. Mv
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VOLEIBOL - I DIVISÃO

SEM GRANDES 
HIPÓTESES

FONTE BASTARDO, 3 - AAE, 0 

N os Açores ,  a A AE não 
teve arte nem engenho 

para bater a Fonte Bastardo e 
regressou a Espinho com uma 
pesada derrota. 

Sets: 25-17 | 25-15 | 25-15 

Cinco jogos, cinco vitórias. Era 
este o currículo da Fonte Bas-
tardo antes do encontro com a 
Associação Académica de Es-
pinho. Perante isso, os mochos 
sabiam que não podiam cometer 
erros e entrar em campo com a 
máxima concentração. Contudo, 
o primeiro set rapidamente re-
velou algumas fraquezas pelos 
academistas e os orientais foram 
ganhando terreno até chegarem 
à vitória por 25-17.

Se no primeiro parcial as coi-
sas não tinham corrido bem, a 
situação ainda foi pior no set 
seguinte. Com algumas falhas 

no serviço e também no bloco, 
os mochos foram deixando os 
açorianos avançar no marcador 
e não conseguiram dar a volta 
perdendo por 25-15.

Claramente desmoraliz ados 
perante o poder da Fonte Bas-
tardo, o terceiro set serviu ape-
nas para conf irmar as razões 
que levam os da casa a serem 
lideres isolados no Campeonato 
de Portugal. A derrota por 25-15 
acabou por ser pesada para o 
que os mochos produziram no 
terceiro parcial.

Com três vitórias e outras tan-
tas derrotas, a AAE ocupa agora 
a quarta posição da tabela clas-
sif icativa passando a somar sete 
pontos. 

Na próxima jornada as emo-
ções estão de regresso à cidade 
de Espinho com jogo entre tigres 
e mochos no Pavilhão Arquitecto 
Jerónimo Reis. NO

Voleibol

Jogo da Taça adiado
Depois de o encontro entre Benfica e Leixões, pela Taça de Portugal 

de voleibol, ter sido adiado devido a casos de Covid-19, a pandemia 
voltou a ser protagonista na mesma competição.

 Também a partida entre Sporting e Associação Académica de Espi-
nho, que se encontrava prevista para as 18h00  de domingo passado, 
foi também adiada para data a anunciar, devido à existência de casos 
de infeção no plantel verde-e-branco. NO

Voleibol

Tigres também não foram a jogo
O encontro entre o Sporting de Espinho e o Leixões, agendado para 

dia 22 de janeiro, também não se realizou devido a um surto de Covid 
na formação do Mar. O encontro foi adiado para data a definir. NO

Filomena Maia Gomes

Cristina Relvas

Celeste Pinto

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

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

Advogadas

PUB.

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

RUI 
ABRANTES

ADVOGADO
Rua 18 n.º 582 - 1.º Dt.º

4501-901 ESPINHO

Tlf: 227343811

Clínica Dentária de Espinho
Prof. Doutor Casimiro de Andrade

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

Tlms: 96 804 2300 e 91 900 2700

BADMINTON

MOCHOS EM GRANDE 
DESTAQUE

No passado sábado a Secção 
de Badminton da AAE participou 
na 1ª Jornada Não Sénior – Fase 
Zonal – Norte, em Albergaria.

Ana Francisca Costa,  Tomás 
Dias Rodrigues, Vitória Olivei-
ra Ferreira (todos Sub 15), con-
quistaram o primeiros lugar nas 
diversas provas e modalidades.

No dia seguinte disputou-se a 
1ª Jornada Sénior – Fase Zonal – 

Norte com muitos academistas 
em prova.

D es t a qu e  p ar a  os  p ó di os 
conquis t ados  p or  Ana V itó, 
Mar ia  Pimenta ,  Paulo Perei -
ra Soares, Pedro Jesus Soares, 
Ivo Pereira Soares,  Guilherme 
Ínsua Pereira,  Inês Alves Par-
di lhó,  Mariana Neves,  Rodri -
go Almeida e Rui Tremoceiro.   
NO
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NATAÇÃO - XXIX TAÇA VALE DO TEJO 

TRÊS PÓDIOS E QUATRO RECORDES

F rancisco Santos, João Cas-
tro e Rodrigo Rodrigues 

brilharam na XXIX Taça Vale do 
Tejo com a conquista de três 
pódios.

No passado sábado, dia 22 de 
janeiro, os nadadores Francisco 
Santos,  João Castro e Rodrigo 
Rodrigues, nadadores da Secção 
de Natação do Sporting Clube de 
Espinho foram convocados pelo 
Diretor Técnico Regional da As-
sociação de Natação do Centro 
Norte de Portugal,  para repre-
sentar a ANCNP na XXIX Taça Vale 
do Tejo, que se realizou na Pisci-
na Municipal de Abrantes.

Estiveram presentes 269 nada-
dores em representação de 12 As-
sociações Territoriais de Natação, 
de todo o País, onde a ANCNP se 
fez representar com 22 nadado-

res. A seleção da ANCNP obteve 
o 4º lugar com 321 pontos.

Os nadadores  do Sp or t ing 
Clube de Espinho estiveram em 
grande destaque. Rodrigo Rodri-
gues classif icou-se em 2º lugar 
nos 100m Mariposa, onde bateu 
o seu recorde pessoal e estabe-
leceu um novo recorde do clube 
nas categorias Juvenil A e Abso-
luta, obtendo ainda o 3º lugar 
nos 100m Costas, contribuindo 
com um total de 23 pontos para 
a classif icação f inal. João Castro 
também subiu ao pódio em 3º 
lugar,  na prova dos 100m Bru-
ços, onde bateu o seu recorde 
pessoal,  pontuando 11 pontos. 
Francisco Santos classif icou-se 
em 5º lugar na prova dos 100m 
Mariposa, contribuindo com 9 
pontos para a classif icação f inal.

João Castro e Francisco Santos, 
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participaram ainda na estafeta 
de 4x100m Estilos Infantil, alcan-
çando o 4º lugar da classif icação, 
onde pontuaram 10 pontos, sen-

do que o Francisco Santos nadou 
ainda a estafeta de 4x100m Livres, 
onde contribuiu com 9 pontos. 
MV

NATAÇÃO - TORNEIO NADADOR COMPLETO JUNIORES 

MAIS DUAS MEDALHAS PARA ESPINHO

N o Torneio Nadador Com-
pleto de Juniores, Celso 

Pinho e Rodrigo Rocha con -
quistaram dois pódios para o 
Sp. Espinho.

No passado f im- de -semana, 
dias 22 e 23 de janeiro, a Secção 
de Natação do Sporting Clube de 
Espinho esteve presente no Tor-
neio Nadador Completo de Ju-
niores, organizado pela ANCNP - 
Associação de Natação do Centro 
Norte de Portugal e realizado nas 
Piscinas Municipais da Gafanha. 

Estarão presentes 57 nadado-
res em representação de 12 clu-
bes. O Sporting Clube de Espinho 
esteve presente com 2 nadadores 

masculinos.
Os nadadores convocados para 

esta prova competiram nas pro-
vas de 200m Estilos, 100m Mari-
posa, 100m Costas, 100m Bruços 
e 100m Livres:

Rodrigo Rocha classif icou-se 
em 1º lugar nos 100m Bruços, 7º 
lugar nos 200m Estilos, 8º lugar 
nos 100m Mariposa, 10 º lugar 
nos 100m Costas e 12º lugar nos 
100m Livres, classif icando-se em 
5º lugar na classif icação geral.

Celso Pinho obteve o 3º lugar 
nos 100m Bruços, 4º lugar nos 
100m Costas, 5º lugar nos 200m 
Estilos, 7º lugar nos 100m Mari-
posa e 9º lugar nos 100m Livres, 
classif icando-se em 4º lugar na 

classif icação geral.
No f inal da competição foram 

alcançados 2 pódios individuais 
e 6 recordes pessoais. MV
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“o resultado cheira 
a injustiça. Fomos 
dominadores, 
fomos a equipa 
que mais procurou 
o golo de forma 
mais organizada” 
pedro Barroso, treinador 

Jogo no Estádio Marques da 
Silva (Ovar).

ÁRBITRO: João Veríssimo; 
Auxiliares: Nuno Martins e Vasco 
Pinhão (AF Santarém).

AO INTERVALO: 0.1

SP. ESPINHO: Diogo Silva; João 
Ricardo (Camelo, 84’), Sandro, 
Duarte e Edu Silva (Rúben Sal-
danha, 84’); Guilherme Campos, 
Ministro e Dani; Iko Caetano 
(Amílcar, 76’), Renteria (Betinho, 
58’) e Chidera (Gonzalez, 76’).

Treinador: Pedro Barroso.
Disciplina: cartão amarelo a 

Guilherme Campos (44’) e Duarte 
(90+2’); duplo amarelo a Ministro 
(37 e 52’).

                                            
SALGUEIROS: José Chastre; 

Rafael Viegas, Emmanuel (Ama-
du Turé, 81’), Nélson Agra e Mica 
(João Paulino, 69’); Yannick Se-
medo, Ivo Lemos e Braga (Miguel 
Ângelo, 60’); Diogo Valente (Nel-
sinho, 69’), Tanko e Cícero (Álvaro 
Dias, 81’).

Treinador: Rui Amorim.
Disciplina: cartão amarelo a 

Mica (32’), Emanuel (46’), Tanko 
(65’) e Ivo Lemos (71’).

Marcadores: 0-1 Cícero (30’) e 
0-2 Ivo Lemos (90+4’ g. p.). 

J á se sabe que no desporto 
a justiça é algo muito re -

lativo. depois de uma barriga-
da de golos, o sp. espinho fez 
de tudo para vencer em casa 
o l íder salgueiros. Contudo, 
a sorte não quis nada com a 
turma de pedro Barroso e o re-
sultado final (0 -2) é uma dura 
prova que nem sempre a sorte 
protege os mais audazes.

O Salgueiros sabia que o Sp. 
Espinho vinha motivado depois 
de ter goleado na última jornada. 
Assim, a turma forasteira optou 
por reforçar o meio-campo ten-
tando mostrar quem mandava. 
Os vareiros sentiram algumas di-
f iculdades em sair dessa teia e, 
ironia do destino, quando pare-
ciam estar a f icar por cima, os vi-
sitantes chegaram ao golo. Tanko 
surgiu solto pela direita e rema-
tou para a defesa de Diogo Silva. 

Foto: Flávio A
lberot/arq.

O avançado portuuense aprovei-
tou a defesa incompleta e serviu 
Cícero para o golo. Os da casa 
não acusaram o golo sofrido e 
foram imediatamente atrás de 
um resultado mais justo. Aos 32’ 
Chidera cabeceou rente ao pos-
te e, seis minutos volvidos, Dani 
esteve muito perto de empatar a 
toada mas errou o alvo.

O tempo complementar trouxe 
ainda mais equilíbrio ao desaf io 
mas, aos 58’, Ministro foi expul-
so e o desaf io f icou ainda mais 
complicado. Ainda assim, aos 63’ 
Betinho teve nos pés, ou melhor, 
na cabeça, a oportunidade de 
fazer o 1-1 mas a pontaria não 
foi a melhor. O Salgueiros estava 
confiante no seu último reduto e 
foram anulando as oportunida-
des espinhenses. Já em período 
de compensação, novo balde 
de água fria.  Duarte derrubou 
Tanko dentro da grande área e 
Ivo Lemos, de grande penalida-
de, fez o 0 -2 f inal.

Com esta derrota, os tigres 
permanecem na quinta posição. 
No

FUTEBOL - CAMPEONATO DE PORTUGAL - SéRIE C

no melhor pano cai a nódoa

sp. espiNHo, 0 – saLGUeiros, 2   
Pos. EquiPa J P

1. Salgueiros 13 34

2. Leça 13 29

3. Castro Daire 12 26

4. Gondomar 13 23

5. sp. espinho 13 18

6. Valadares 12 15

7. Alvarenga 12 12

8. Fereira de Aves 13 8

9. União 1919 12 7

10. CD Gouveia 13 5

resultados 

13.ª Jornada
União 1919 - Ferreira de Aves  0-0
Gouveia - Valadares 1-3
 Leça - Gondomar 0-0
sp. espinho - salgueiros 0-2
Alvarenga - Castro Daire adiado

próxima Jornada
14.ª Jornada
União 1919 - Alvarenga
Ferreira de Aves - Gouveia 
 Salgueiros - Leça 
sp. espinho - valadares
Gondomar - 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.

de formadores

Clubes com 
certificados
O Sporting Clube de Espinho, 

Academia MarFoot e a Nova-
semente Grupo Desportivo re-
ceberam o certif icado de Enti-
dades Formadoras, referente à 

época 2020/2021.
A Associação de Futebol de 

Aveiro distinguiu a Academia 
Marfoot com 2 estrelas, o Spor-
ting Clube de Espinho com 4 es-
trelas e a Novasemente Grupo 
Desportivo com a distinção de 
Centro Básico de formação em 
futsal.

A cerimónia, que decorreu 
na Aldeia do Futebol de Aveiro 

no passado dia 15 de janeiro, 
contou com a presença de Fer-
nando Gomes, presidente da 
Federação Portuguesa de Fute-
bol, Arménio Pinho, presidente 
da Associação de Futebol de 
Aveiro e representantes dos 50 
clubes do distrito distinguidos 
como Entidades Formadoras. 
No
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Farmácias

janeiro e FeVereiro

i a B C D e F G

25 26 27 28 29 30 31 1

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

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

Cinema
Nightmare alley – Beco das 
almas Perdidas

27 Janeiro a 2 Fevereiro
Sessões:
Quinta-feira a dominho 
(16:00, 21:30), terça e 
quarta-feira (16:00)

Centro Multmeios

Dia 31 de janeiro

Coro “amigos da Música” 
em assembleia
A Associação Coral Amicitia (Coro “Amigos da Música” de Espinho) 

realiza no dia 31 de Janeiro, pelas 21h00, no Auditório do F.A.C.E. - 
Fórum de Arte e Cultura de Espinho, uma Assembleia Geral para os 
seus sócios. MV

Pela arquitetura do Hotel Casino Chaves

rDlM arquitetos e Solverde 
premiados
A arquitetura do Hotel Casino Chaves foi distinguida pelo comité 

organizativo dos Luxury Lifestyle Awards 2021 na categoria “Best 
Luxury Hotel Architecture”. O prémio coube ao atelier de arquitetos 
RDML, responsável pelo projeto da unidade do grupo Solverde.

Estes prémios globais, que vão já na sua 13.ª edição anual, selecio-
nam e promovem os melhores produtos e serviços de luxo em todo 
o mundo.

A organização dos Luxury Lifestyle Awards avaliou mais de 10 mil 
produtos e serviços diferentes, em 400 categorias de 60 países.

O Hotel Casino de Chaves é uma estrutura que não se reduz ao espa-
ço de jogo, mas a outras condições que se complementam, formando 
um todo, onde o estar e a diversão se misturam. Situa-se numa das 
entradas da cidade de Chaves, como se de uma porta de entrada se 
tratasse. implantado no ponto mais alto do terreno, desenvolve-se 
em vários níveis, alguns enterrados, abrindo em diferentes sentidos, 
assumindo-se como muros definidores de espaços e de contenção 
de terras. O conjunto molda-se ao terreno, fundindo-se com a pai-
sagem. MV
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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 

OutrOs janeirOs

Janeiro é a segunda feira do 
ano, dizem. Janeiro é um mês 
sem f im à vista e este, de certa 
forma, parece ainda mais longo 
do que outros janeiros.  Talvez 
seja porque parece um janeiro 
que começou há dois anos. é um 
janeiro com interregnos nos idos 
de agosto. Mas de que ano?

A perceção do tempo adulte-
rou-se. A ideia que tenho é que, 
desde o início de 2020, os anos, 
em vez de meses, estão a organi-
zar-se em amálgamas temporais 
que ref letem as ondas (vagas, 
vá) da pandemia.  Começamos 
em crescendo, atingimos o pico, 
prolongamos os dias pelo planal-
to e retomamos a descida até ao 
período de acalmia. O quotidiano 
organiza-se ao sabor dessa ondu-
lação, adaptando os nossos com-

“não sabemos quase 

nada e as previsões 

vão caindo por 

terra umas atrás 

das outras. Lembro-

me de, quando em 

março de 2020 

iniciámos o 

primeiro 

confinamento, 

acreditar que no 

verão estaria tudo 

bem.” 

portamentos, um pouco mais ou 
menos restringidos, às normas 
da DgS e aos estados decretados 
pelo Estado.

Arrisco dizer que já quase nin-
guém sabe, com a devida certe-
za, em que pé andam as normas 
porque, a contrário de outros 
decretos que tardam em atua-
lizar, estas sucedem-se a ritmo 
estonteante. Não é uma critica, 
longe disso, é apenas a constata-
ção de como toda esta realidade 
insólita nos nega a capacidade 
de antecipação. 

Resta saber quando se vai in-
terromper o ciclo. Se acreditar-
mos num movimento similar ao 
das ondas do mar, tememos a 
possibilidade de que possa ser 
eterno. Pelo menos até à próxi-
ma catástrofe. 

Não sabemos quase nada e as 
previsões vão caindo por terra 
umas atrás das outras. Lembro-
me de,  quando em março de 
2020 iniciámos o primeiro conf i-
namento, acreditar que no verão 
estaria tudo bem. O inverno que 
se seguiu foi terrível e o janeiro 
de 2021 trouxe novo conf ina-
mento, muito mais desgastante. 
Af inal, apesar de nos termos con-
vencido do contrário, o mundo 
fechava, mais uma vez. 

Quando nos informaram, no 
mês passado, que voltaríamos 
uns dias para casa, já não estra-
nhámos. De certa forma, sinto, e 
arrisco dizer que não sou a única, 

uma certa apatia em relação às 
medidas e à pandemia, propria-
mente dita. A minha capacidade 
de reagir está dormente e limi-
to-me a aguardar os desenvol-
vimentos. Espero que me digam 
“é assim. Faz assado. Não faças 
isso.” Cansei-me de debater se 
há normas melhores que outras, 
se o processo de vacinação cor-
re bem, se faz sentido vacinar 
crianças, ou inocular mais do -
ses, se esta variante é menos ou 
mais agressiva. guardo para mim 
aquilo que penso, quando não 
consigo não pensar, agradeço a 
sorte que tenho e sigo as orien-
tações que gente, muito mais ha-
bilitada do que eu, tem para dar. 
Evito especular e evito, a todo o 
custo, perspetivar futuros que 
redundam em desilusões.

Tento gerir as rotinas, da me-
lhor maneira, entre ilusões de se-
gurança e necessidade de afetos. 
Procuro o equilíbrio entre a saú-
de física e a emocional.

Acredito em quem estuda, em 
quem trabalha, em quem dedica 
o seu tempo à tentativa de nos 
devolver a normalidade, e aguar-
do. Sonho com a normalidade 
sem certeza de que, quando ela 
chegar, vou ser capaz de a reco-
nhecer. Anseio por um janeiro 
que saiba a novidade e que te-
nha 31 dias normais e compridos, 
sem vagas, nem correntes. 

No meio da apatia que esta in-
consistência temporal provoca, 

na minha cabeça, no nosso léxi-
co, uma nova palavra teima em 
alimentar esperanças: endemia, 
o princípio do f im.

Centro Multmeios

Cláudia Quaresma
Arquiteta
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