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PS (TAMBÉM) VENCE POR LARGA MAIORIA EM ESPINHO
43,64%
(Espinho)

PS
41,68%
(Nacional)

32,71%
(Espinho)

PSD
27,80%
(Nacional)

4,51%
(Espinho)

BE
4,46%

(Nacional)

4,34%
(Espinho)

IL
4,98%

(Nacional)

4,02%
(Espinho)

CH
7,15%

(Nacional)

A terceira força mais votada 
pelos espinhenses foi o Bloco 
de Esquerda. O Chega, que 
fechou o top três nacional, foi a 
quinta força mais representada 
no concelho de Espinho.

Pelo Círculo de Aveiro, BE e 
CDS-PP perderam os seus 
deputados enquanto o 
partido de André Ventura 
conseguiu eleger um.

Há três espinhenses eleitos para 
deputados: Pinto Moreira (PSD), 
Ricardo Sousa (PSD) e Carlos 
Guimarães Pinto (IL). Nuno Almeida 
(PS) poderá vir a ser chamado à 
Assembleia da República.
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nacional Espinho (concElho)

Foi o número da 
abstenção no con-

celho de Espinho. Um 
valor inferior à média 

nacional (42%).

38%

É o número de man-
datos eleitos pelos 

Distrito de Aveiro. 8 pelo 
Partido Socialista, 7 pelo 

PSD, e  1 pelo Chega.

16

PS

PPD/PSD

Chega

Iniciativa Liberal

BE

CDU

CDS-PP

PAN

Livre

PPD/PSD.CDS-PP

PPD/PSD.CDS-PP.PPM

R.I.R

JPP

PCTP/MRPP

ADN

41,68%

27,80%

7,15%

4,98% 

4,46% 

4,39%

1,61% 

1,53%

1,28%

0,94% 

0,53% 

0,42% 

0,20% 

0,20% 

0,19% 

MPT
0,12% 

MAS

VOLT

Ergue-te

0,11% 

0,10%

0,09% 

PTP
0,06% 

Votantes: 5.389.705

Inscritos: 9.298.390 

Nós, Cidadãos!
0,06% 

EM BRANCO NULO
1,15% 0,92%
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3,54%

1,68% 

1,37%

0,86%

0,53% 

0,31% 

0,18% 

0,15% 
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0,07% 
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0,05% 
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0,03% 
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Inscritos: 29.662

EM BRANCO
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1,03% 

0,82%

Aliança
0,04% 

PPM
0,00% 
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Mandatos atribuídos a nível nacional:

117

71

5

6 1

resultados no concelho

rui rio já não vai ter direito a um par de 
sapatos novos

a onda rosa também inun-
dou espinho. À semelhan-

ça do resto do País, o Partido 
socialista ficou isolado em pri-
meiro lugar, seguido pelo Psd. 
Mas as semelhanças ficam-se 
por aqui. em espinho o Bloco 
de esquerda foi novamente a 
terceira força mais votada (tal 
como em 2019). o quarto lugar 
f icou ocupado pela iniciativa 
Liberal enquanto o chega ficou 
em quinto lugar. cdU, cds-PP, 
Pan e Livre fecham as contas.

tradicionalmente espinho seg-
ue as tendências nacionais no 
que diz respeito a eleições legis-
lativas. contudo, 2022 marca uma 
diferença substancial nas contas 
“concelho vs país”. ainda assim, 
os números não deixam dúvidas 
da supremacia socialista e da 
vitória de antónio costa no do-
mingo passado. rui rio f ica assim 
sem um par de sapatos grátis, por 
ano, tal como tinha prometido um 
comerciante espinhense aquando 
da visita do líder a espinho na se-
mana passada. 

e o grande Vencedor da 
noite é...

 
em 2019 o partido mais vota-

do a nível nacional foi o Parti -
do socialista.  espinho repetiu 
o mesmo resultado. o segundo 
lugar do pódio foi para o Psd e o 
Bloco f icou em terceiro. uma vez 
mais, espinho repetiu os resulta-
dos nacionais. agora, em 2022, 

1

essa tendência alterou-se signi-
f icativamente. num universo de 
18.206 votantes, 7.945 votos ga-
rantiram a vitória a antónio cos-
ta em espinho (43,64 %). o Psd 
f icou em segundo com 32,71% 
(5.956 votos).

o Be foi uma das forças que 
mais caiu nas eleições de do-
mingo mas, em espinho, volta a 
repetir o terceiro lugar do pódio 
com 4,51% (822 votos) mesmo 
com uma quebra abrupta em re-
lação a 2019.

ainda no que diz respeito aos 
Partidos com representação par-
lamentar, em espinho a Iniciati-
va liberal iguala o quarto lugar 
nacional. o chega, com apenas 
731 votos, sobe ao quinto lugar 
contrastando com o terceiro lu-
gar nacional.

cdu, cds-PP, Pan e livre sur-
gem na cauda dos mais votados, 

resultado igualado se tivermos 
em conta o panorama nacional.

FregUesias seM grandes 
sUrPresas coM esPinho 

seMPre “contra”
 
se analisarmos os resultados 

em termos de freguesias, há um 
dado curioso embora não seja 
propriamente uma novidade. 
das quatro freguesias apenas 
uma regista um vencedor dife-
rente: espinho. a tradição laranja 
continua a manter-se e há uma 
diferença de praticamente 5% 
para o segundo mais votado, o 
Ps.

silvalde, Paramos e anta/Gue-
t im,  sem grandes surpresas , 
equiparam os seus resultados 
dos vencedores ao panorama 
nacional.  destaque ainda para 
Paramos, terra natal do cabeça 

de lista pelo Porto da Iniciativa 
liberal, carlos Pinto Guimarães, 
que atribuiu 66 votos ao parti-
do e lhe garantiu o quarto lugar. 
contudo, na freguesia de espi-
nho o Il somou 377 votos e ocu-
pou o terceiro lugar, o mais alto 
registado nas quatro freguesias. 

Menos Votados
 
eram 14 as forças políticas a 

votos em espinho. contrastan-
do com a vitória socialista surge 
o ergue-te com apenas 6 votos 
sendo que em Paramos não con-
seguiu sequer um. no penúltimo 
lugar da tabela surgiu o JPP com 
apenas 10 votos, piorando o re-
sultado de 2019 (tinha consegui-
do 32 votos). a fechar o top três 
dos menos votados f icou o Mas 
com pouco mais que duas mãos 
cheias de votos (13).  no
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legislativas

Bloco e cDS perDem manDatoS em aveiro

c ds e Be perdem repre -
sentação por aveiro na 

assembleia da república. che-
ga conseguiu eleger um depu-
tado. 

O círculo eleitoral de aveiro 
entra nas contas nacionais com 
a eleição de 16 mandatos. em 
2019,  o Ps,  a  pr imeira força 
mais votada, conseguiu eleger 7 
deputados enquanto o PsD con-
seguiu 6. O Bloco de esquerda, 
em sintonia com os resultados 
nacionais, elegeu dois deputa-
dos enquanto o CDs-PP regis-
tou uma quebra mas ainda as-
sim elegeu um. No domingo, já 
com os resultados fechados, o 
cenário mudou radicalmente. a 
maioria absoluta dos socialistas 
também se sentiu em aveiro e 
conseguiram mais um deputado 
(8). O PsD surgiu logo atrás com 

sete e as semelhanças f icam-se 
por aqui.

O Chega foi (também) a tercei-
ra força mais votada em aveiro 
e por isso conseguiu um man-
dato pela primeira vez na sua 
curta história. a queda do Be e 
do CDs-PP é estrondosa em rela-
ção a 2019 e por isso f icam de 
fora destas contas. No domingo 
os bloquistas somaram 16.708 
votos em aveiro mas em 2019 
tinham ultrapassado os 35 mil 
votos. O CDs-PP, no dia 30 de 
janeiro, chegou quase aos 9 mil 
votos. Contudo, em 2019, foram 
quase 20 mil os eleitores que vo-
taram nos centristas. 

Foram eleitos, pelo Ps: Pedro 
Nuno santos, Cláudia santos, Fil-
ipe Neto Brandão, Porfírio silva, 
susana Correia, Hugo Oliveira, 
Joana sá Pereira e Bruno aragão.

Pelo PsD: antónio topa gomes, 

Paula Cardoso, Ricardo sousa, 
Helga Correia,  Rui Cruz,  Carla 
Madureira e Rui vilar.

P e l o  C h e g a ,  f o i  e l e i t o 
J o r g e  va l s a s s i n a  g a l v e i a s . 
no

BOas NOtíCias PaRa esPiNHO

(pelo menoS) trêS DeputaDoS 
eSpinhenSeS eleitoS

a o cont rário de 2019 – 
onde nenhum espinhen-

se foi eleito como deputado – 
há agora novidades no futuro 
parlamento. sem grandes sur-
presas, ricardo sousa e Pinto 
Moreira (Psd) foram eleitos 
d e p u t a d o s .  c a r l o s  G u i m a -
rães Pinto (iniciativa Liberal) 
também conseguiu um lugar 
e nuno almeida (Ps) está na 
calha para entrar.

Há pelo menos três espin -
henses eleitos deputados nas 
eleições legislativas de 30 de 
janeiro.

Foram sete os deputados do 
PsD eleitos pelo círculo eleitoral 
de aveiro. Ricardo sousa era o 
terceiro da lista e por isso, sem 
grande surpresas, foi eleito. ain-
da no PsD mas no círculo eleito-
ral do Porto, os sociais democra-

tas elegeram 14 deputados, sen-
do Pinto Moreira o 12.º da lista.

em 2019 Carlos guimarães Pin-
to, da iniciativa liberal,  esteve 
perto de ser eleito pelo círculo 
eleitoral do Porto mas acabou 
por f icar de fora. este ano foi 
mesmo um dos dois deputados 
eleitos por aquele partido.

Nuno almeida, presidente da 
JF anta/guetim, pode ser o quar-
to nome a integrar a assembleia 

de República como deputado 
uma vez que o Partido socialista 
irá formar governo, com maioria 
absoluta. Pedro Nuno santos (ca-
beça de lista do Ps por aveiro) e 
Filipe Neto Brandão (o terceiro 
da lista dos socialistas) deverão 
integrar o próximo governo. se 
tal acontecer, Nuno almeida, o 
10.º da lista dos socialistas de-
verá ser chamado ao Parlamen-
to. no

Chega celebrou em Aveiro a conquista de um mandato.

Ricardo Sousa (PSD) Pinto Moreira (PSD) Carlos Guimarães Pinto (IL) Nuno Almeida (PS)
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covid-19

espinho ultrapassa os 7 mil casos

Pub.

a variante omicron parece 
ainda não dar tréguas e, 

segundo os dados da direção-
Geral da saúde, espinho conti-
nua na lista de concelhos de ris-
co extremo. com um aumento 
de mais de 2000 casos em uma 
semana (por 100 mil habitantes) 
o concelho segue a tendência 
nacional. 

o número de concelhos abaixo 
do nível máximo de incidência 
de infecções pelo coronavírus 
SARS-cov-2 baixou esta sema-
na de cinco para dois, ambos na 
região Autónoma dos Açores. 
o resto do país está muito acima do 
patamar mais alto dos sete definidos 
pelo centro Europeu de Prevenção 

e controlo de doenças (Ecdc) para 
este indicador, que é uma incidência 
cumulativa a 14 dias de 960 casos 
por 100 mil habitantes.

os dados foram divulgados na 
sexta-feira pela direcção-Geral 
da Saúde (dGS) e indicam um au-
mento também no concelho de 
Espinho. Segundo a dGS, Espinho 
permanece na lista de risco extre-
mo. A incidência é agora de 7844, 
ou seja, sofreu um aumento de 
2355 casos.

os concelhos com incidência 
mais alta estão muito acima dos 
960 casos por 100 mil habitantes: 
são cabeceira de basto (11.213), 
câmara de Lobos (10.960), São 
João da Madeira (10.222) e vizela 
(10.030). no
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“apesar de todas 
as contrariedades, 
conseguimos 
cumprir com cerca 
de 90% do nosso 
compromisso 
eleitoral e os 
cidadãos 
reconheceram 
esse mérito” 

José Teixeira, presidenTe da JunTa de Freguesia de silvalde

“No último maNdato e em coNtexto difícil de paNdemia, ficaram por 
cumprir as promessas da câmara”

s e m g rande s ro de ios ,  o 
presidente da Junta de 

Freguesia de silvalde revela 
a re lação di fíc i l  que mant i -
nha com o e xe cut ivo cama -
rário anterior.  José teixeira 
afirma que silvalde foi mesmo 
prejudicado num passado re -
cente mas também mostra-se 
capaz de assumir novos desa-
f ios sempre em prol dos si l -
valdenses. 

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

o país e silvalde, em par ti -
cular,  ainda não saíram da si -
tuação pandémica que se vive 
desde março de 2020. o ba-
lanço destes 100 dias do novo 
mandato tem sido, a contínua 
obrigação de estar per to das 
pessoas e das suas necessida-
des. os cuidados continuam os 
mesmos com os casos de infe -
ção por Covid -19, sintoma dis-
so, foi o facto de termos que 
fechar a secretaria da Junta de 
Freguesia pela imposição de 
isolamento das duas funcioná-
rias.  Quanto ao funcionamen-
to da legislatura, por força da 
maioria ps na assembleia de 
Freguesia,  realço a aprovação 
do plano plurianual e orçamen-

to para 2022 que nos vai permi-
tir,  uma aposta no investimen-
to real da Freguesia e esse é de 
facto o momento mais impor-
tante dos ‘últimos 100 dias’.

Quanto ao mandato ante -
rior, que foi marcado pela 
pandemia, que projetos con-
seguiram realizar, ainda as-
sim?

o mandato anterior,  para 
além da pandemia, foi também 
marcado pela negativa, pelo 
encerramento da ex tensão de 
saúde da Marinha, concer tado 
entre vontades e interesses do 
executivo da Câmara de então, 
e do atual executivo do aCes 
espinho/gaia,  que, sem qual-
quer critério ou respeito, de -
cidiram de forma concer tada, 
quiçá, favorecer outros inte -
resses ou pactos pré-estabele -
cidos, anteriores ao mandato 
2017/2021 e assim, prejudicar 
irremediavelmente o acesso à 
saúde dos utentes da Marinha 
de silvalde. 

apontou um ponto negati-
vo. e um positivo?

apesar de todas as contra-
riedades, conseguimos cum-
prir com cerca de 90% do nos-
so compromisso eleitoral e os 
cidadãos reconheceram esse 
mérito e essa conf iança foi re -
novada no passado dia 26 de 
setembro de 2021, pelo que o 
balanço acaba por ser bastan-
te positivo. Com investimento 
próprio construímos 50 novos 
ossários e compramos um ter-
reno de 900 m2 para ampliação 
do cemitério,  não descurando 
nunca a sua limpeza e presença 
ativa. requalif icamos a rede vi-
ária e melhoramos as condições 
de mobilidade,  apostamos na 
melhoria da nossa zona bal-
near,  acessos, equipamentos e 
atividades lúdicas,  inter vimos 
na limpeza e desobstrução do 
leito e margens da ribeira de 
silvalde; substituímos a velha 
iluminação por iluminação led 
e requalif icamos o Complexo 
despor tivo da seara; compra-
mos duas novas carrinhas de 
trabalho, inter vencionamos 5 
ruas através de capitais pró -

prios e 20 ruas ao abrigo do 
acordo dos Contratos inter-ad-
ministrativos,  requalif icamos 
todas as rotundas e triângulos 
da Freguesia,  reforçamos a lim-
peza urbana bem como, uma 
melhor manutenção dos espa-
ços verdes e podas de ár vores 
em toda a Freguesia. 

Foi fácil  colocar tudo isso 
em prática?

estes trabalhos foram acom-
panhados por um investimen-
to sem precedentes nos domí-
nios da saúde, proteção civil  e 
ação social .  para além de um 
impor tante apoio à unidade de 

saúde local,  tanto ao nível de 
equipamentos como da logís-
tica interna, tivemos equipas 
de desinfeção dos espaços pú-
blicos no terreno, apoiámos as 
instituições do nosso território, 
reforçámos o apoio social a fa-
mílias carenciadas e afetadas 
pela pandemia e lançámos um 
programa de apoio com o obje-
tivo de escoar os produtos dos 
produtores agrícolas locais e 
reforçar o apoio alimentar.   

Com tanta obra listada, f i -
cou alguma coisa por fazer no 
último mandato? 

no último mandato e em con-
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José Teixeira, presidenTe da JunTa de Freguesia de silvalde

“No último maNdato e em coNtexto difícil de paNdemia, ficaram por 
cumprir as promessas da câmara”

tex to dif ícil  de pandemia, f ica-
ram por cumprir as promessas 
da Câmara, nomeadamente a 
aber tura da ex tensão de saú-
de da Marinha uma ef icaz rede 
de transpor tes públicos e os 70 
mil euros para obras no polo 
de saúde de silvalde, por cum-
prir f icaram também a respos-
ta às solicitações de apoio ao 
Centro social de silvalde, bem 
como a outras entidades que se 
ocupam da área social no nos-
so território e aos pedidos de 
apoio dos pescadores da nossa 
ar te xávega.

e para o futuro, o que po -
dem esperar os silvaldenses?

os silvaldenses sabem que 
sou uma pessoa humilde e de 
trabalho e essa relação de pro -
ximidade que sempre mantive 
com os cidadãos continua a 
dar-me um alento muito grande 
para assumir estes desaf ios da 
vida autárquica com a ambição 
de poder fazer o melhor pela 
minha terra.  os projetos futu-
ros mais impor tantes passam 
também, pelo apoio e interesse 
do novo executivo da Câmara, 
pugnaremos pela aber tura da 
ex tensão de saúde da Marinha 
e pela construção de uma in-
fraestrutura de raiz ,  como sede 

da unidade de saúde Familiar 
“Mar à vista”,  construir uma 
nova centralidade no centro da 
vila de silvalde, projeto apre -
sentado em 2017 e colocado 
na gaveta, a construção de um 
pavilhão gimnodespor tivo que, 
a par do Complexo despor tivo 
da seara, será um alicerce im-
por tante no desenvolvimento e 
sustentabilidade da prática do 
despor to na nossa Freguesia, 
queremos dar nova vida à anti-
ga escola da Marinha 1,  através 
da criação de uma unidade de 
Cuidados na Comunidade (uCC)  
para ser vir a população, estes 
são os projetos mais impor tan-
tes,  mas há muito mais que este 
executivo eleito, deseja con-
cretizar num futuro próximo.

 
a Câmara Municipal mudou 

de cor política. Que impacto 
terá nas relações com a Jun-
ta?

no mandato 2017/21, encon-
trámos uma Câmara Municipal 
pouco colaborativa e pouco 
atenta às necessidades da nos-
sa freguesia e dos silvalden-
ses,  deixando na gaveta in-
vestimentos impor tantes que 
podiam ajudar a alavancar o 
nosso território.

Foram assim tão complica-
das as relações?

Foi um mandato muito desa-
gradável,  direi mesmo, que foi 
um mandato hostil  para os in-
teresses da Freguesia de silval-
de e por essa razão, as relações 
institucionais com o executivo 
da Câmara, tornaram-se dif íceis 
e foram as possíveis,  não guar-
do rancor,  mas também não te -
nho saudade nenhuma, af inal o 
povo soube ler toda essa per-
seguição e falta de respeito in-
telectual pela diferença de opi-
nião, e como povo é soberano, 
decidiu dar uma maioria ao ps, 
foi o que foi. 

Como são agora as relações 
com o novo executivo, tam-
bém ele socialista? 

agora as relações institucio -
nais são completamente dife -
rentes.  somos da mesma cor 

“Foi um mandato 
muito 
desagradável, 
direi mesmo, que 
foi um mandato 
hostil para os 
interesses da 
Freguesia de 
silvalde” 

política,  mas isso não é sinóni-
mo de facilidades. espero que 
agora haja um tratamento justo 
e imparcial do executivo da Câ-
mara com a Junta de Freguesia 
de silvalde, mas também com 
todas as Juntas de Freguesia 
do nosso Concelho, o que não 
houve no passado. obviamente 
que as relações entre a Câma-
ra e a Junta de silvalde serão 
profícuas desde que, haja res-
peito pela diferença de opinião 
e uma recuperação de investi-
mento na Freguesia,  em face ao 
desinvestimento dos últimos 4 
anos, que se traduza por be -
nefícios diretos para os silval-
denses, empresas,  indústrias, 
Comércio e ser viços,  coisa que 
também no mandato anterior 
não existiu.  apesar da grave 
crise de tesouraria que o atual 
executivo da Câmara herdou, 
há que saber dar a volta e tra-
balhar com a convicção de que 
juntos, Câmara e Juntas,  iremos 
contribuir para um futuro me -
lhor do nosso Concelho.    

Quanto à transferência de 
competências por parte da 
Câmara, estão de acordo com 
o que é pretendido?

a lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, estabeleceu o quadro 
da transferência de competên-
cias para as autarquias locais 
e para as entidades intermuni-
cipais,  concretizando os prin-
cípios da subsidiariedade, da 
descentralização administra-
tiva e da autonomia do poder 
local.  neste âmbito, as Juntas 
de Freguesia do Concelho de 
espinho, assumiram as suas 
competências em 2019, através 
de uma negociação, já na altu-
ra,  desajustada sem critério e 
desvantajosa para a Freguesia 
de silvalde, tendo em conta as 
áreas de manutenção de jar-
dins e limpeza urbana que essa 
negociação cobre, entendo que 
está na altura de conversarmos 
com a Câmara, no sentido do 
reajuste do acordo assumido, é 
isso que faremos.  rr

Nuno Almeida, aqui em campanha nas autárquicas, afirmar gostar de estar 
perto da população.
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Pela PsP

detido por 
desobediência
A PSP de Espinho deteve um 

homem, de 40 anos, por deso-
bediência. “O sujeito conduzia 
um veículo automóvel ligeiro de 
passageiros, num arruamento 
do concelho de Espinho, tendo, 
no ato da fiscalização, sido sub-
metido ao teste qualitativo de ar 
expirado, acusando uma taxa de 
alcoolemia de 1,07 g/l., contudo, 
posteriormente, recusou-se a ser 
submetido ao teste quantitativo” 
revela a PSP.

O homem, advertido sobre as 
consequências da recusa na rea-
lização de tal procedimento, não 
alterou a sua intenção, “incorren-
do assim num crime de desobe-
diência, pelo que foi dada voz de 
detenção” destaca aquela força 
de segurança. no

na rua 33

ambulância e carro 
colidiram

Uma pessoa f icou ferida, na 
manhã de quarta-feira passada, 
numa colisão entre uma ambu-
lância de transporte de doentes 
não urgentes e um carro, em Es-
pinho.

O alerta foi dado, cerca das 
9h00, para os bombeiros do 
Concelho de Espinho, para um 
acidente rodoviário, na rotunda 
da rua 33 com a avenida 24.

A vítima foi levada, pelos bom-
beiros locais, para o hospital de 
Gaia.

A PSP de Espinho foi chamada 
e investiga as causas do acidente. 
PJd

operação da PsP

82 infrações
A PSP f iscalizou 334 veículos 

na sua área distrital no âmbito 
da operação “Se conduzir não 
beba, Se beber não conduza”, 
que decorreu nos dias 27 e 28 de 
janeiro. O comunicado dá conta 
de um total de 82 infrações. no

trAbAlhOS Em CUrSO

requalificação da rua 20 
avança para sul

a s máquinas não param e 
os trabalhos de requalifi-

cação da rua 20, a sul da rua 23, 
avançam a bom ritmo.

Segundo explicou a Câmara 
municipal, iniciou-se no passado 
dia 28 de janeiro a colocação da 
primeira camada de betuminoso, 
na rua 20, no troço entre a rua 23 
a rua 27.

A obra em curso envolve a re-
novação da antiga rede de água 
contemplam a criação de novas e 
melhores zonas pedonais e ciclá-
veis, ruas mais inclusivas e aces-
síveis e a valorização ambiental 
e paisagística dos arruamentos 
estruturantes da cidade de Es-
pinho.

Segundo a autarquia, o plano 
inicial foi recentemente alterado 
neste processo de requalif ica-
ção deste troço. A Câmara mu-
nicipal “travou a remoção das 

árvores, arranjando outra solu-
ção para as manter, criando da 
mesma forma, os espaços pre-
vistos para o estacionamento”.  
no
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PElA PSP

detido por furto no interior 
de um supermercado

a Polícia de segurança Pú-
blica de espinho deteve 

um homem, de 36 anos, por 
suspeita da prática do crime 
de furto em estabelecimento 
comercial.

Segundo comunicado da PSP 
o suspeito, após passar a linha 
de caixa sem efetuar qualquer 
pagamento, foi intercetado por 
agentes da PSP na posse de pro-
dutos alimentares, no valor total 
de, aproximadamente, 116 euros, 
que lhe foram apreendidos. 

A PSP revelou que o responsá-
vel pelo estabelecimento comer-
cial “manifestou, de imediato, o 
desejo de procedimento criminal 
contra o suspeito, pelo que lhe 
foi dada voz de detenção”.

No âmbito das diligências de 
investigação efetuadas, foi ainda 
apreendido um telemóvel, ava-
liado em 150 euros, por suspei-
ta de proveniência ilícita. mais 
tarde a PSP apurou que esse te-
lemóvel tinha sido furtado em 
janeiro de 2020, no distrito de 

braga. 
Foram, também, apreendidas 

uma mochila e uma navalha, por 
suspeita de utilização na prática 
daquela atividade ilícita.

 O detido recolheu aos quartos 
de detenção da Esquadra de Es-
pinho, sendo depois presente ao 
tribunal de Espinho.

casal detido Por tráfico
 
A PSP deteve também um ho-

mem e uma mulher, de 36 e 39 
anos, respetivamente, por sus-
peita da prática do crime de trá-
f ico de estupefacientes.

A ação deu-se no âmbito de 
uma investigação levada a cabo 
pela Esquadra de Investigação 
Criminal de Espinho, a qual cul-
minou com a interceção dos sus-
peitos.

O homem e a mulher foram 
intercetados na posse de, apro-
ximadamente, 45 doses de estu-
pefacientes (cocaína e heroína), 
que lhes foram apreendidas.

Após terem sido efetuadas di-

ligências de investigação, e por 
suspeita de utilização na prática 
da atividade ilícita, a PSP pro -
cedeu à apreensão cautelar de: 
quatro telemóveis; um automó-
vel ligeiro de passageiros; E cer-
ca de 139 euros.

O detido recolheu aos quartos 
de detenção da Esquadra de Es-
pinho, a f im de ser presente, ao 
tribunal de Espinho. A detida foi 
libertada e notif icada para com-
parecer no mesmo tribunal. no
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no auditório de espinho

piano ao som de João paulo 
esteves da silva
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J oão Paulo esteves da Silva 
atua dia 4 de fevereiro no 

auditório de espinho e prome-
te um concerto com muito im-
proviso ao piano.

Quem teve já a sorte de se sen-
tar numa sala para ver João paulo 
esteves da silva tocar sabe que a 
viagem é sempre de improvisação 
e assombro. os seus concertos a 
solo são, maioritariamente, im-
provisados, o que signif ica, com-
postos e interpretados no mesmo 
tempo e lugar. nas palavras do 
próprio: “a improvisação pode, 
paradoxalmente, ter origem em 
diferentes fontes. a maior e mais 
desejável é “nada”. Mas como o 
“nada”, às vezes, não está dispo-
nível, o processo tem de assentar 
em memórias, canções, experiên-
cias de vida, quadros e poemas, 
às vezes escondidos dentro do 
piano, como uma oração secre-
ta”. esta será uma oportunidade 
irrecusável para ver atuar, a solo, 
um dos pianistas mais criativos 
da sua geração.

Pelo PcP

exposição do 
centenário
no ano de celebração do Cen-

tenário do pCp a Comissão Con-
celhia de espinho do partido 
Comunista português inaugura 
uma exposição alusiva a esta efe-
méride, no sábado, dia 5 de feve-
reiro, pelas 17h00, na Galeria de 
exposições do Centro Multimeios 
de espinho, f icando aberta ao 
público durante duas semanas.

após o ato de inauguração, 
seguir-se-á, pelas 17h30, no pe-
queno auditório do Multimeios, 
uma sessão pública sobre “a Vida 
Clandestina – as Casas de apoio”, 
com a presença de Jaime rocha, 
do sector intelectual de Lisboa 
do pCp.

recorde-se que espinho inte-
grou o conjunto de 100 localida-
des que, em simultâneo, promo-
veram concentrações em todo o 
país, no dia 6 de março de 2021, 
assinalando o início das come-
morações do Centenário. estas 
concluir-se-ão com um Comício-
nacional no Campo pequeno, 
em Lisboa, no dia 6 de março de 
2022. MV

Na Biblioteca

contos e cantos 
para Infantes 

dia 5 de fevereiro, às 11h00, a 
Biblioteca Municipal José Mar-
melo e silva acolhe o evento 
“Contos e Cantos para infantes”, 
uma iniciativa promovida por rui 
ramos, de “o Baú do contador”. 
Com inscrições prévias, a sessão 
é destinada a crianças com ida-
des compreendidas entre os 2 e 
os 5 anos. NO

os bilhetes para o concerto de 
4 de fevereiro, às 21h30, já estão 
à venda online e no auditório de 
espinho. recorde-se que por in-
dicação do Governo, a partir do 
dia 10 de janeiro e até indicação 
contrária, passa a ser obrigató-
ria, para maiores de 12 anos, a 
apresentação de Certif icado di-

gital  válido ou teste negativo 
(pCr, antigénio ou autoteste, 
tendo este último de ser realiza-
do nas instalações do ade) para 
assistir aos eventos do auditório 
de espinho | academia. por favor 
tenha esse fator em atenção an-
tes de efetuar a compra dos seus 
bilhetes. NO

Candidaturas até 6 de Março

fest entra na reta 
final

o período de submissão de f il -
mes para a 18ª edição do Fest 
– novos realizadores | novo Ci-
nema está a chegar à reta f inal.

até dia 6 de março a organi-
zação aceita os seguintes tipos 
de f ilmes: primeiras e segundas 
Longas-Metragens de Ficção e 
documentário;  Cur tas- Metra-
gens de Ficção, documentário, 
animação e Cinema experimen-
tal não-narrativo de autores até 

aos 35 anos de idade (no mo -
mento de f inalização da obra).

os trabalhos podem ser sub-
metidos através do website em 
www.fest.pt.

o f ilmes e autores portugueses 
estão isentos do pagamento de 
qualquer taxa de inscrição.

o Fest 2022 terá lugar na 
cidade de espinho entre os 
dias 20 e 27 de junho de 2022.  
NO

No Museu Municipal

exposição 
“Vilegiatura e jogo 
em espinho

dia 5 de fevereiro, às 16h00, 
será inaugurada a exposição “Vi-
legiatura e jogo em espinho” no 
Museu Municipal de espinho.

a exposição em painéis, com-
plementada com algumas peças 
relacionadas com a temática do 
turismo balnear, retrata a génese 
da praia terapêutica e a vertente 
lúdica associada ao nascimento e 
à prática do jogo de fortuna ou 
azar, uma característica que ain-
da hoje define espinho enquanto 
estância turística.

a mostra estará patente até dia 
26 de março no Museu Municipal 
de espinho. MV
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ténis

dupla de finalistas

Duarte Ferreira e Manuel Mo-
reira foram os grandes destaques 
do f im de semana. O primeiro 
atingiu a f inal do 138º torneio 
AEJ, em s. João da Madeira, nos 
quadros de sub-14, de singula-
res e de pares, mas sucumbiu em 
ambos. 

nos singulares chegou à f inal 
sem perder qualquer set e ain-
da conquistou o primeiro parcial 
por 6-4 acabando por perder os 
seguintes por 5-7 e 8-10 diante de 
santiago Vasco (Oporto Cricket 
LtC). Em pares, fez dupla com o 
amigo de Paços de Brandão, An-
tónio Levi Almeida e só perderam 
na f inal por duplo 5-3 diante dos 
portuenses Afonso Coutinho e 
santiago Vasco.

fazer pela vida

Manuel Moreira fez parte da 
comitiva de 4 “golf inhos” que 
se deslocaram a Guimarães para 
jogarem o Guimarães Cup i  e, 
também ele, atingiu a f inal de 
singulares sub -16, embora te -
nha sido menos feliz perdendo 
por 6 -1 e 6 - 0,  contra Gustavo 

Oliveira ( GC santo tirso). As ir-
mãs França também jogaram em 
Guimarães e ambas caíram nas 
meias-f inais. no quadro sub-12 
Carolina perdeu por 6 -1 e 6 - 0 
depois de ter ultrapassado duas 
rondas e Mariana, nos sub-16, 
também atingiu as meias-f inais 
perdendo por duplo 6 -3 diante 
da número 10 nacional Madalena 
santos. De ralçar que Mariana 
França e Manuel Moreira joga-
ram em quadros acima daqueles 
que são os seus. Manuel Ribeiro 
(sub-12) teve menos sorte per-
dendo na segunda ronda (duplo 
6-0) contra o que viria a ser cam-
peão, Gonçalo Pereira (EtMaia) e 
número 10 nacional. 

equipa sénior acorda do 
sonho

A equipa sénior masculina do 
Clube de ténis de Espinho  f icou 
arredada da luta de acesso ao 
nacional depois da derrota (5-0) 
diante do CtAzemeis.  Meia dú-
zia de anos sem equipa e quase 
todos os jogadores sem compe-
tirem of icialmente desde então, 
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o C tE entrou com espírito de 
ambição e desportivismo para 
o Campeonato Regional sénior 
2022. Colocado num grupo difí-
cil,  com dois “tubarões”, Ovar e 
Azeméis, aos espinhenses resta-
va sonhar por uma escorregadela 
de um deles. Mas acabaram por 
perder contra os dois principais 
adversários que se apuraram 

para as meias-f inais da compe-
tição.

Ao C tE resta agora cumprir 
calendário,  realizando o jogo 
contra CiREs, adiado da 2ª jor-
nada devido ao sur to de co -
vid-19 que assulou praticamen-
te todo o plantel espinhense, 
no pr imeiro f im de semana.  
Mv

CAMPEOnAtO sEGunDA DistRitAL / ZOnA nORtE

justiça ao cair do pano

Jogo no Complexo Desportivo 
de Cassufas

Árbitro : Pedro Ribeiro 

Gd ronda:  Fernando Pais ; An-
dre Dias (Ruben Leite 37’), Helder 
Duarte ,  Bruno Duarte e Bruno 
Borges (Ricardo Oliveira 56’) Da-
niel silva ,  Hugo Pereira (João 
Pedro 71’ ) Paulo Leite e Bruno 
Batata (André silva 46’ / Daniel 
Carvalho 82’) sergio Vieira e Mi-
guel neves .

treinador : Carlos Camarinha. 
Golo: Hélder Duarte (90+3)

a justiça tarda mas não fa-
lha já diz o velho ditado e 

que encaixa que nem uma luva 
nesta vitória do Gd ronda.

três semanas depois, os gueti-
nenses regressaram à competi-
ção e obtiveram diante do tarei 
um triunfo que teve tanto de so-
frido como de merecido.

Em Cassufas, o encontro foi de 
sentido único com a formação da 
casa a criar duas mãos cheias de 
ocasiões para marcar, inclusive 
duas bolas nos postes, um golo 
anulado e dois lances polémicos 
dentro da área dos visitantes.

O intenso assédio á  bal iz a 
forasteira intensif icou-se nos 
derradeiros minutos e foi numa 
reposição lateral da direita que 
surgiu o central Hélder Duarte a 
cabecear ao segundo poste para 
o golo da vitória já em período 
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Gd ronda 1 cd tarei 0

de compensação e que levou á 
euforia geral nas hostes gueti-
nenses.

Com esta vitoria,  o GD Ron-

da  sub iu  a o  te rce i ro  lu gar 
por troca com o Romariz com 
quem joga na próxima jornada.   
Mv
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“temos de pedir 
desculpa aos 
adeptos 
espinhenses por 
aquilo que 
produzimos. 
desde que 
cheguei foi o jogo 
menos 
conseguido.” 
pedro Barroso, treinador 

Jogo no Estádio Marques da 
Silva (Ovar).

ÁRBITRO: Carlos Teixeira; Auxi-
liares: Vítor Silva e André Gomes 
(AF Vila Real).

AO INTERVALO: 0-0 

sp. espiNHo: Diogo Silva; João 
Ricardo, Sandro, Lima Pereira e 
Edu Silva; Guilherme Campos, 
Dani (Nakedi, 60’) e Iko Caetano, 
Kenedy Có (Renteria, 84’), Beti-
nho (Gonzalez, int’) e Chidera.

Treinador: Pedro Barroso. 
Disciplina: cartão amarelo a 

Dani (20’) e Sandro (82’). 

vaLadares: Pedro Carva-
lho, Pedro Silva, Kiko, Pelegrini 
(Vasco Vieira, 5’) e Assis Júnior; 
Zé Gomes (Pedro Sancho, 73’), 
João Barros (Rhainer, 73’) e Dio-
go Cunha; Juan Muriel (Miguel 
Santana, 60’), Rafa Fontes e Pio 
Júnior (Diogo Sousa, 60’).

Treinador: António Oliveira. 
Disciplina: cartão amarelo a 

Vasco Vieira (24’), Diogo Cunha 
(53’) e Rhainer (89’); cartão ver-
melho a Assis Júnior (58’).

U m jogo sem luz em con-
traste com o dia solaren-

go. tigres estiveram a jogar 
durante mais de meia hora com 
mais um elemento mas nem as-
sim conseguiram marcar. sem 
sal e sem emoção, esta foi cla-
ramente uma das piores exibi-
ções da temporada.

A jogar em casa, o Sp. Espinho 
entrou for te e nos dois primei-
ros minutos criou outras tantas 
opor tunidades para inaugurar o 
marcador.  Estavam lançados os 
dados para um desaf io repleto 
de golos e emoção. . .  mas não! 
Puro engano. A magia sentida 
n os  minu tos  in ic ia is  r ap i da -
mente desapareceu e,  pior para 
quem pagou o bilhete, nem o Va-
ladares soube aproveitar.  O en-
contro foi de tal maneira monó -
tono que só per to do inter valo 
é que demos uso ao nosso bloco 
de apontamentos com uma jo -
gada em que Betinho não soube 
fazer melhor. Do outro lado ape -
nas registamos um lance pelos 
forasteiros.

Foto: Flávio A
lberot/arq.

Pedro Barroso deve ter dado 
um valente puxão de orelhas 
aos seus pupilos pois a turma da 
Costa Verde entrou (novamen-
te)  aguerrida e com vontade. 
Chidera apareceu solto na área 
e cabeceou para defesa aper-
tada de Pedro Car valho aos 48’. 
Aos 58’,  Assis Júnior teve uma 
entrada dura sobre João Ricar-
do e viu a car tolina vermelha. 
Era uma opor tunidade de ouro 
para os espinhenses que, visto 
bem, não souberam aproveitar. 

Fechados no último reduto, 
os gaienses não se arriscavam a 
atacar mas, em abono da verda-
de, o Sp. Espinho também não 
fazia muito para atacar.  Aos 67’ 
o desfecho f inal do desaf io po -
deria ter sido outro mas o árbi-
tro anulou o golo de Nakedi por 
fora de jogo.

Nesta espécie de “não ata nem 
desata”,  os tigres permanecem 
na quinta posição. No próximo 
encontro jogam novamente em 
casa, frente ao Ferreira de Aves. 
No

FuTEBOL - CAMPEONATO DE PORTuGAL - SéRIE C

quase que dava para adormecer

sp. espiNHo, 0 – vaLadares, 0
Pos. EquiPa J P

1. Salgueiros 14 37

2. Leça 14 29

3. Gondomar 14 26

4. Castro Daire 13 26

5. sp. espinho 14 19

6. Valadares 13 16

7. Alvarenga 12 12

8. Fereira de Aves 14 11

9. união 1919 12 7

10. CD Gouveia 14 5

resultados 

14.ª Jornada
união 1919 - Alvarenga adiado
Ferreira de Aves - Gouveia 2-1
Salgueiros - Leça 4-2 
sp. espinho - valadares 0-0
Gondomar - Castro Daire 2-1

próxima Jornada
14.ª Jornada
Alvarenga - Gondomar
Leça - Valadares
Castro Daire - Salgueiros 
sp. espinho - Fereira de aves
Gouveia - união 1919

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.

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
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natação - Campeonato naCional de inverno de natação adaptada  

dois recordes batidos

N o passado fim de sema-
na, a secção de desporto 

adaptado do sporting Clube 
de espinho esteve presente no 
Campeonato Nacional de in-
verno de Natação adaptada. 

o campeonato foi organizado 
pela Fpn - Federação portuguesa 
de natação e realizado nas pisci-
nas de Campanhã, no porto.

estiveram presentes 134 nada-
dores em representação de 33 
clubes nacionais. o Sporting Clu-
be de espinho esteve com dois 

nadadores da classe S14 - dio-
go Cruz e João amaral,  acom-
panhados pelo treinador tiago 
marques e pelo dirigente paulo 
Freitas.

diogo Cruz obteve o 5º lugar 
nos 50 e 100m livres e o 8º lu-
gar nos 100m livres. João ama-
ral classif icou-se em 5º lugar nos 
100m Bruços, 6º lugar nos 50m 
Costas e 7º lugar nos 50m livres 
e 100m Bruços.

no f inal da competição foram 
batidos 2  recordes pessoais . 
Mv

pUB.
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natação - 1º eStágio de CapaCitação téCniCa

estágio com nota positiva

d ecorreu no passado dia 
29 de janeiro,  o 1º es-

tágio de Capacitação técnica 
-  iNFaNtis da aNCNp - asso -
ciação 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 
Francisca Branco, João Castro e 
manuel oliveira e a treinadora 
rita Freitas. 

o nadador João Castro não 

esteve presente por motivos de 
saúde.

os critérios de seleção foram 
os resultados no os resultados do 
torneio nadador Completo atra-
vés do somatório de pontos Fina 
nas provas de 400m livres, 200m 
estilos e 100m mariposa, Costas 
ou Bruços e uma prova de 200m 
diferente da prova de 100m, en-
tre outros.  neste estágio, os na-
dadores foram avaliados ao nível 
antropométrico e ao nível  téc-
nico do nado, salto e viragens. 
Mv Fo
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Farmácias

FEVEREIRO

H I A B C D E F

2 3 4 5 6 7 8 9

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 24 de março
FACE 
Exposição “Frente e Verso 
de uma vida doméstica” 

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

5 de fevereiro
11h00
Biblioteca Municipal
Contos e Cantos para 
Infantes
15h00
Biblioteca Municipal
Art&Yoga
16h00
FACE
Inauguração da exposição 
“Vilegiatura e jogo em 
Espinho”

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

12 de fevereiro
11h00
Biblioteca Municipal
1, 2, 3, Read &Play with me
15h00
Biblioteca Municipal
Art&Yoga
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
a Filha Perdida

3 a 9 de Fevereiro
Sessões:
Quinta-feira a domingo 
(16:00, 21:30), terça e 
quarta-feira (16:00)

Centro Multmeios

ConvoCATóRiA

NASCENTE
COOPERATIVA DE ACÇÃO CULTURAL, C.R.L.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Convoco, ao abrigo do disposto no art. 26º, al. b) dos 
Estatutos, a Assembleia Geral da Nascente – Cooperativa de 
Acção Cultural C.R.L., para uma reunião ordinária a realizar 
no Auditório Nascente, sito na Rua 16, nº 1200, em Espinho, 
na sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, às 20h30, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apresentação, apreciação e votação do Relatório e Contas 
da atividade da Cooperativa em 2021
2. Apresentação, apreciação e votação de uma proposta de 
atualização da relação de cooperadores e do capital social da 
Cooperativa         
3. Outros assuntos de interesse para a Cooperativa

De acordo com o disposto no art. 25º, nº 2 dos Estatutos, se à 
hora marcada na convocatória não estiverem presentes mais 
de metade dos sócios com direito a voto, a Assembleia reunirá 
com qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

Espinho, 1 de fevereiro de 2022
O Presidente da Assembleia Geral
(Rui Abrantes)

Restaurante 

O Padrinho
 Refeições económicas. Take-away

Av. 24 nº 697 - tlf 22 734 0665 - 4500-201 Espinho

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

PUB.
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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.

MOTiVOs&PRETExTOs: 

ViVer o passado em espinho

Tenho-me deparado, recente-
mente nas redes sociais, com um 
estranho fascínio por parte de 
uma certa geração de espinhen-
ses relativamente a fotos de um 
Espinho (demasiado) antigo, que, 
infelizmente, persiste no mesmo 
de sempre: o de inícios do século 
xx, entre poetas da bruma e cafés 
de mitologia.

Nada contra sonharmos com o 
passado ou suspirarmos ao en-
contrar fotograf ias de tempos 
que não vivemos, mas, custa-me 
perceber as vantagens de insis-
tirmos num Espinho intangível e 
cujo interesse se esboroa a cada 
nova linha que sobre ele se es-
creve, a cada novo livro em que 
se repetem ideias e visões sobre 
esses tempo tantas vezes, e a 
cada publicação de especialistas 
e saudosistas que se esqueceram 
do seu próprio tempo vivido e se 
perderam a olhar para glórias de 
antanho, cegos a todo o passado 
que veio depois e que podia estar 
muito mais presente. há, parece-
me, um certo elitismo nesse sau-

“prefiro continuar a 

acreditar que a 

história não se faz 

na academia e em 

teses, mas sim nas 

ruas e nas casas das 

pessoas (...)” 

dosismo persistente que se mara-
vilha com o Espinho das primeiras 
décadas do século passado.

A mim interessa-me uma histó-
ria local que se faça de memórias 
de cada década (especialmente 
aquelas sobre que menos se fala 
e escreve, as de 60/70/80/90), es-
tribada na vivência popular da 
cidade e do concelho em cada um 
desses tempos, das suas dinâmi-
cas sociais e comunais, particu-
larmente do sentir o quotidiano: 
como era o comércio local, quais 
os anúncios e tendências, como 
eram as ruas, que casas e prédios 
foram dando lugares a outros, 
que espaços de Espinho deixa-
ram de servir o seu propósito 
ou atrair as pessoas e para onde 
foram os novos movimentos de 
fruição coletiva. Que música se 
ouvia? O que preenchia os pratos 
nos restaurantes e cafés? Onde 
sair e o que fazer? A dinâmica do 
associativismo e o entusiasmo 
dos seus rostos. Como cresceu a 
cidade? Qual a geografia do es-
paço público de convivialidade e 
fruição? Os matizes das diferentes 
identidades das ruas em quadrí-
cula, das freguesias e das praias.

Partir de lembranças e explorar 
o tecido comunitário e a identi-
dade f luída da cidade ao longo 
dos anos. De que adianta falar 
de teatros e comboios se, depois, 
não se diz sobre o que dentro de-
les se vivia e como aconteciam 
esses pedaços de história local, 
com o seu colorido e sonoridade. 
A vida quotidiana de uma comu-
nidade é mais do que listagens 
de nomes e lugares, de datas e 

números: falta uma história local 
que vá para além deles, que par-
ta de um diálogo intergeracional 
e construa registos vívidos que 
nos transportem verdadeiramen-
te para esses tempos e que nos 
põem a refletir sobre eles.

Um bom exemplo disto é o ex-
celente trabalho que Mário Au-
gusto fez nos livros que escre-
veu sobre as suas referências de 
juventude no Portugal dos anos 
70 e 80, e que sinto que poderia 
ser aproveitada e replicada a uma 
escala local. 

Este conceito tem demasiado 
potencial e merece uma maior 
aposta nesse diálogo intergera-
cional e num registo que atra-
vesse as várias décadas e avance 
para além das mesmas de sem-
pre, ganhando ressonância com 
os testemunhos vivenciais dos 
seus autores, que não enchem as 
páginas como se impunha. 

Pref iro continuar a acreditar 
que a história não se faz na aca-
demia e em teses, mas sim nas 
ruas e nas casas das pessoas, par-
tindo do que se viu e se sentia e 
pensava em cada era.

Por isso, defendo que os jornais 
locais têm um papel fundamen-
tal: em primeiro lugar, porque 
são guardiões de um arquivo 
fotográfico e documental único, 
onde esse passado vive, não só 
nas notícias e reportagens, mas 
no que está anunciado e relata-
do; por outro lado, porque são o 
lugar privilegiado para que essas 
memórias do cidadão comum, do 
seu arquivo familiar e sentir das 
épocas, possam ganhar espaço e 

eternizar-se, para no futuro novos 
cadernos se façam e dessa vez se 
honrem as vivências da cidade, 
pois não basta falar delas ao cor-
rer das linhas, há que explorá-las 
e mostrá-las. 

Este era um dos desaf ios que 
queria propor à direção do MV 
como projeto de longo curso nes-
te ano. Foi por mero acaso que 
me calhou escrever a crónica no 
último número do meu amigo 
Nuno Oliveira como diretor do 
Maré Viva. 

Assim, e desconhecendo o que 
o futuro reserva para estas cola-
borações, deixo o desaf io para 
quem vier a seguir: de fazer histó-
ria local a cada edição semanal do 
MV, como registo e voz do que se 
vive, pensa e sente no concelho.

CLG

Carlos Luís Gaio
Jurista
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PONTO FINAL

Há dez anos que ocupo o car-
go de diretor  no jornal  Maré 
V iva mas,  tal  como as  marés 
vão mudando, os ciclos da vida 
também. Por isso, este número 
assinala o f im de um ciclo pois 
será o último em que ocuparei 
este cargo. Está na hora de dar 
o lugar a outro após um período 
longo em que tive a honra de 
dirigir  este jornal.  E que honra 
ter estado por aqui.

Foram tantos os jornais  em 
que escrevi notícias boas como 
também, infe l izmente,  foram 
muitos os que dei notícias más. 
Foi sempre um turbilhão e uma 
roda-viva planear e fazer um jor-
nal  semanal capaz de r ivalizar 
com os meus antecessores.

MARÉ VIVA INTERROMPE PUBLICAÇÃO PARA 
RENOVAÇÃO DE CONTEÚDOS E IMAGEM

A Direção da Cooperativa Nas-
cente informa os seus associados 
e todos os leitores, anunciantes 
e colaboradores do Jornal Maré 
Viva de que decidiu suspender 
temporariamente a publicação 
deste jornal, propriedade da coo-
perativa desde 1976, a partir des-
te número e durante um período 
que se pretende seja o mais curto 
possível.

Esta suspensão vai permitir a 
reformulação de um jornal que, 
a exemplo de outros setores e 
atividades da Nascente, precisa 

de evoluir e ajustar-se aos novos 
desafios que se colocam à ação 
cultural e cívica desta coopera-
tiva espinhense, em particular 
num tempo de grandes mudan-
ças e claras exigências de atua-
lização permanente na área da 
comunicação.

Com esta decisão, a Direção da 
cooperativa pretende ir ao en-
contro das necessidades de in-
formação e de participação cívica 
dos seus associados e dos leito-
res do Maré Viva em geral, para o 
que procurará criar as condições 

que garantam a concretização 
de melhorias signif icativas num 
jornal fundado há 46 anos com o 
objetivo de “defender os interes-
ses das populações que pretende 
servir”.

Para isso, está já em curso um 
processo de atualização da ima-
gem do Maré Viva e dos seus con-
teúdos jornalísticos, bem como 
das lógicas informativas globais 
que deverão orientar a nova fase 
do jornal, que passará por uma 
equipa redatorial reforçada e por 
uma nova direção.

Estamos certos de que, após 
esta desejavelmente curta in-
terrupção, os associados da Co-
operativa Nascente, os leitores 
em geral, os colaboradores, e os 
anunciantes - a quem agradece-
mos o apoio prestado -, serão 
compensados com um Maré Viva 
renovado e melhorado na sua 
prática informativa.    

A Direção da Cooperativa 
Nascente

A Cooperativa Nascente é uma 
casa que se aprende a gostar. 
As pessoas que por aqui pas-
sam carregam o pesado fardo 
de continuar com a “ação” quase 
sempre de uma forma voluntá-
ria.  E isso,  goste -se ou não da 
gestão, é algo que tem de ser 
validado e reconhecido.

E porque este é o último nú-
mero da minha autoria,  quero 
deixar um agradecimento muito 
especial à Lí lia Marques, Joana 
Amorim, Joana Ribeiro e Rita 
Ribeiro por terem sido o meu 
braço direito nas mais  diver-
sas fases.  Na área da fotogra-
f ia ,  obrigado ao Fil ipe Couto, 
ao Flávio Alber to e ao Francisco 
Azevedo por nunca me negarem 
uma chapa sempre de forma 
graciosa.  Obrigado aos enor-
mes jornalistas Abí lio Adriano, 
António Fernandes e Filipe Frei-
xo do Bancada Central,  ao Lúcio 
Alber to da Defesa de Espinho, 
ao Paulo Jorge Duar te do Cor-
reio da Manhã, ao Salomão Ro -
drigues do Jornal de Notícias e 
à Alexandra Couto da Agência 
Lusa pelo apoio e colaboração 
sem medos e receios.

Obrigado ao senhor Godinho 
pelo seu trabalho de formiga 

noutros tempos, aos saudosos 
sr.  Eduardo e ao mestre Antó -
nio Gaio. E por falar em trabalho 
de formiga,  nunca esquecerei 
o amor à causa e ao Maré Viva 
dos amigos Fernando Meneses 
e Daniel  Dias.  São homens de 
outros tempos com uma capa-
cidade fantástica de abraçar um 
projeto, trabalhar nele…e sem 
nunca quererem créditos por 
nada.

À “equipa Cinanima” perma-
nente, obrigado pela ajuda nas 
par tes mais “ f ísicas” do jornal 
e pelos bons momentos passa-
dos com muitos sorrisos e boa 
disposição.

O agrade cimento es tende -
se também aos meus grandes 
amigos Nelson Soares e Antero 
Eduardo Monteiro pelo apoio 
incontestável ao meu trabalho.

Obrigado aos muitos cronis-
tas que semanalmente tiveram 
a opor tunidade de escrever sem 
amarras.

Às direções que foram pas-
sando pela Nascente, obrigado 
por me terem permitido crescer 
quer como pessoa quer a nível 
prof issional.

Por f im, à minha família,  com 
destaque natural para a minha 

esposa,  Patr íc ia  Mar t ins ,  por 
nunca ter duvidado das minhas 
capacidades e me ter apoiado 
em todas as etapas.

Entrei  nesta casa solteiro e 
saio daqui  casado e com um 
f i lho.  Aprendi  muito e t ive a 
opor tunidade de conhecer mui-
ta gente. Lamento se por algu-
ma vez falhei  mas uma coisa 
podem acreditar :  dei sempre o 
melhor de mim. E isso é o que 
me permite sair daqui de cabeça 
erguida e orgulhoso do trabalho 
desenvolvido no Maré Viva.

Obrigado a todos os leitores 
que me acompanharam nesta 
e x traordinár ia  v iagem e que 
cer t amente i rão continuar  a 
apoiar os passos seguintes do 
Maré V iva .  Vemo - nos p or  aí , 
pela magníf ica cidade que me 
viu crescer e que não abando -
narei:  Espinho!

31 de janeiro de 2022
Nuno Oliveira, diretor
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