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Quando se fala de 
Associativismo… 

Quando se fala de associativismo, 
lembramo-nos logo de Esmoriz! Uma das 
cidades do concelho de Ovar com mais as-
sociações legalmente constituídas. O que 
nos pode levar a perguntar: “Tantas? Para 
quê? O que fazem? Para que servem? Não 
será mais uma forma das pessoas envolvi-
das ganharem mais algum dinheiro? Que 
fazem elas por lá?”. Podia escrever páginas 
e páginas sobre as mais diversas perguntas 
que vão surgindo a todos aqueles que nunca 
se envolveram afincadamente numa associ-
ação. Mas perguntei-me, tendo sido dirigente 
de algumas, o que me levou a fazê-lo? Quais 
os motivos? Estava tão bem em casa sem ter 
qualquer problema que não me diz respeito… 
Em apenas alguns segundos percebi que a 
resposta é tão simples: o sentir-me envolvida 
na sociedade, o fazer para a melhorar, o 
sentir-me útil, fazendo parte activa da minha 
cidade! Tornar estas associações em algo 
melhor, em algo que ajude a minha freguesia 
a ser diferente, uma freguesia que ajuda os 
mais necessitados, que incite ao desporto, 
que se preocupe com a Educação, enfim, que 
se ajude. Como já diz o ditado: “hoje são os 
outros, amanhã poderei ser eu”.

O que me leva ao dia 29 de Abril de 2022: 
o dia em que recebi o convite, para meu es-
panto, da Cooperativa Nascente, em Espinho, 
para que colaborasse no relançamento 
do jornal “Maré Viva”, uma publicação com 
história, no concelho que me acolheu durante 
vários anos. A minha resposta só podia ser 

Contributos para 
um dicionário espinhense: 
Passear à beira-mar 

Passear à beira-mar é uma instituição em 
Espinho. Ouve-se frequentemente ‘Vamos 
passear à beira-mar?’. Por isso, é útil tentar-
mos perceber bem estes os conceitos.

Beira-mar: Podíamos simplesmente dizer 
‘Vou ali ao Litoral e volto já.’, só que no Litoral 
já está o concelho (“Faixa de terreno junto 
ao mar.”). Como «Beira-mar» significa estar 
“Junto ao mar”, quem pensar em praia não 
está muito longe. Só que «Beira-mar», pelo 
menos em Espinho, é muito mais do que a 
Praia e os seus acessos, é principalmente 

todo o que a antecede quem vem de Nas-
cente. O que apontaria para grande parte do 
centro da cidade, mas acaba por se reduzir 
aos passeios, avenidas e ruas perto da praia. 
Este perto é um eufemismo, porque há quem 
ache que junto à Estação de comboios é 
beira-mar, apesar de não estar junto dele 
e do mesmo não ser nem sequer visto, 
existindo ainda aqueles para quem o recinto 
da Feira é à beira-mar (sobretudo quando 
não encontram lugares em cima da areia). 
Durante muitos anos foi invadida ao domingo 
por hordas oriundas dos concelhos do lado 
de onde nasce o sol. Resumindo, quando 
ouvirem falar da «Beira-mar» em Espinho é 
como está em causa o ‘Passeio da Beira-Mar’, 
que em bom rigor é coisa que ninguém sabe 
muito bem onde começa nem onde acaba, 
mas também não vem grande mal ao mundo 
por causa disso. Há simplesmente quem 
diga: “Vamos lá abaixo?”, esquecendo-se que 
o concelho é bastante plano.

Passear: Parece simples: passear é “Camin-
har a passo e sem pressa, para fazer exercício 
ou para distração.”. É isso o que as pessoas 
fazem quando vão para a «Beira-mar». Mas 
também acontecem os seus sinónimos 
todos: “deambular”, “divagar”, “errar” (como 
os Cavaleiros e não como no tipo da novela), 
e “vaguear”, coisas que se fazem muito na 
«Beira-mar», sítio aonde se vai sem grande 
propósito ou fito e onde a experiência passar 
por seguir sem grande lógica ou destino. 
Passear também é “Ir de um lugar a outro 
por divertimento ou lazer”, e isso fazem todos 
aqueles para quem «passear na beira-mar» 
equivale a chamada “verticalidade líquida”, 
que basicamente é estar na esplanada de 
copo ou garrafa na mão, de pé (se for para 
ficar sentado é «ir à esplanada»). Claro 
que «passear à beira-mar» para muitos é 
simplesmente abancar no muro ou num 
dos bancos da marginal e ficar ali, sentados 
comodamente, horas a fio, especados a olhar, 
não para o horizonte mas para quem passa. 
De onde se pode concluir que «passear à 
beira-mar» tem muito mais de estar parado 
do que andar. 

[Nota do autor: Este texto é 90% de humor, 
10% de boas vindas e desejos de bom trabalho 
à equipa do novo MV, e qualquer semelhança 
com a realidade é pura ficção.] 

CLG

Carlos Gaio
Jurista

uma: vamos arregaçar as mangas e levar o 
projecto para a frente! Parabéns aos homens 
e mulheres que decidiram avançar com este 
projecto, porque é isto que o associativismo 
é: fazer algo melhor, fazer algo em prol da 
sociedade.

Com o exemplo que tenho da minha cidade, 
o associativismo é uma peça fundamental 
para o funcionamento do dia-a-dia. Dou 
como exemplo uma das últimas acções, onde 
um grupo de voluntários totalmente anónimo 
reuniu todo o apoio possível para ajudar 
a Ucrânia (um dia escreverei sobre isto). 
Assim, posso concluir que o caminho faz-se 
caminhando, e para o grupo Nascente está 
lançada a primeira pedra. É com este tipo de 
associativismo que conseguimos fazer algo 
melhor!

Ate já!
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Maria João Monteiro
Técnica de Contabilidade 

Estatuto editorial: 
O Maré Viva, enquanto propriedade de uma Cooperativa de 
Ação Cultual 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 carácter 
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.
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pessimismo é, também ele, característico, 
vincado, nos “Impostores”. “O Mundo está, de 
facto, um sítio muito complicado. Somos um 
grupo pequenino, e talvez o Teatro seja uma 
coisa, também ela, pequenina, para abordar 
os grandes problemas mundiais, mas recor-
rentemente existem dicas que fazem lembrar 
o que se está a passar por esse Mundo fora, 
as angústias, os sonhos, os problemas do dia 
a dia, que nos marcam enquanto indivíduos” 
– acrescentou António Paiva. A trama desen-
volve-se sob um tapete vermelho, que vai 
assumindo várias formas, conforme a cena. A 
luz, grande parte das vezes, baixa, vai guiando 
o olhar de quem assiste, criando contornos e 
realces conforme a vontade. Atores entram e 
saem de um  cenário simples, ora sozinhos, 
ora acompanhados, mas sempre caótico, de 
alguma forma.”Trabalhamos muito em pares, 
com diálogos e também monólogos. Durante 
a pandemia, quantos menos fossemos em 
palco, melhor. E por isso, andamos a trabalhar 
esta peça nessas circunstâncias” – explicou 
António Paiva. “Os Impostores” regressam 
à casa do Auditório Nascente nos próximos 
dias 3 e 4 de Junho, pelas 21h30. A certo mo-
mento, durante a peça, ecoava a frase “Isto 
tem muito que se lhe diga”. E tem, mesmo.

cultura
agenda

cultura
notícias

18 a 20 de Maio - Teatro
Blasted
João Telmo
(FITEI 2022/ Estreia nacional)
Pequeno auditório do Rivoli
21h30
Preço: 9€
Ian, um homem de 40 anos, jornalista, alcoólico, 

enfermo, racista, misógino e homofóbico, e Cate, 
uma rapariga burguesa de 20 e poucos anos, gaga 
e inocente, perpetuam uma relação agonizante e 
moribunda de violência psicológica, sexual e física.

Pelo meio dos diálogos labirínticos, malignos 
e tóxicos entre Ian e Cate, um soldado irrompe, 
subitamente, pelo quarto.

18 a 21 de Maio - Exposições
A Arte Xávega em Espinho
Museu Municipal de Espinho
18 de Maio - 10h00; 19 de Maio - 10h00/14h30; 20 de 

Maio - 10h00/11h00; 21 de Maio - 15h30/17h00/17:30
Entrada livre
O Museu Municipal de Espinho celebra o Dia 

Internacional dos Museus com um conjunto de 
iniciativas que visam a salvaguarda e a promoção 
da Arte-Xávega. As atividades decorrem entre os 
dias 18 e 21 de maio para públicos diversos. Entre 
os vários eventos programados, estão visitas 
orientadas ao Museu e à praia da Arte Xávega; 
roteiros em torno da Arte Xávega; a exibição do 
documentário “Carapau de Espinho”, de André Ro-
seira, e também as “Canções da Beia-mar”, pelas 
vozes do Grupo Ritmar e Rusga de São Pedro.

19 a 20 de Maio - Teatro 
Fecundação e alívio neste chão irredutível 
onde com gozo me insurjo
Hugo Calhim Cristóvão, Joana Von Mayer
(FITEI 2022)
Mosteiro São Bento da Vitória
19h00
Preço: 10€
“Fecundação e Alívio neste Chão Irredutível Onde 

com Gozo me Insurjo” prossegue a pesquisa co-
reográfica de Hugo Calhim Cristóvão e Joana von 
Mayer Trindade. A dupla parte da interrogação do 
conceito filosófico de “irredução” de Bruno Latour, 
confrontando-o com o experimentalismo da obra 
de Ana Hatherly. O palco é o chão onde se ensaia 
uma dança-insurreição que “torce os materiais, 
os refaz e recombina”, libertando o prazer.

20 e 21 de Maio - Teatro
Fábulamãe
Teresa Arcanjo e Grua Crua
(FITEI 2022)
Campo Alegre
21h30
Preço: 9€
“Filha dos dois lados”, esta mãe medita tanto 

com frieza teutónica como com lirismo turco, 
espectadora de si mesma, tão equidistante da 
angústia quanto do absurdo cómico, a ouvir 
contar a sua fábula como quem ouve música: no 
presente poético. Até que a música se cale e não 
sobre mais do que ela. Em silêncio.

20 de Maio - Música
Cantigas de Maio
Orquestra de Jazz de Espinho
Daniel Dias e Paulo Perfeito
Auditório de Espinho - Academia
21h30
Preço normal: 8€
Preço cartão amigo: 4€
As Cantigas de Maio surgem como uma conse-

quência quase natural no trabalho de mais de 30 
anos de Bernardo Moreira na música. Com um 
início marcado pela linguagem do jazz, universo 
em que se move até hoje, cedo enveredou por 
um diálogo com outros géneros musicais, com 
outros compositores e intérpretes, de que são 
testemunho os dois discos editados com o seu 
sexteto e na companhia da cantora Paula Oliveira, 
Ao Paredes Confesso e Lisboa que Adormece, 
respetivamente. As Cantigas de Maio retomam 
esse trajeto, homenageando os grandes autores 
musicais que marcam uma viragem na página da 
história social, política e cultural do nosso país. 
Autores que, entre si, criaram teias musicais e de 
partilha assumindo a referência de José Afonso, 
mas contribuindo, com a sua identidade, para uma 
“marca” na música portuguesa: Fausto Bordalo 
Dias, Vitorino Salomé, Sérgio Godinho, José Mário 
Branco, entre outros. 

reção do Maestro Hélder Tavares. A entrada é livre, 
mediante levantamento de convite obrigatório na 
bilheteira do Centro Multimeios (máximo de 4 
bilhetes por pessoa).

21 de Maio - Música
A estranha beleza da vida
Rodrigo Leão
Centro de Arte de Ovar
21h30
Preço: 15€
Este espetáculo, em que Rodrigo Leão se apre-

senta como Rodrigo Leão cinema project, reune 
repertório dos três discos editados em 2020 e 
2021 (O Método, Avis 2020 e A Estranha Beleza da 
Vida), assim como uma seleção de temas clás-
sicos do compositor. É, por isso, bastante eclético, 
com uma grande abrangência de estilos musicais 
que vão do neoclássico à valsa. Em palco, Rodrigo 
Leão (sintetizador e piano e coros) é acompan-
hado pela sua banda habitual: Ângela Silva (voz, 
sintetizador e metalofone), Viviena Tupikova (Voz, 
violino e piano), Carlos Tony Gomes (violoncelo) 
e João Eleutério (guitarra, baixo, sintetizador, 
percussão, harmónio indiano e coros). Junta-se 
à banda um coro interpretando, entre outras, as 
partes corais gravadas no álbum O Método.

26 a 29 de Maio - Artes de Rua
Imaginarius 2022
Festival Internacional de teatro de rua
Centro histórico de Santa Maria da Feira
Entrada livre
Santa Maria da Feira recebe, de 26 a 29 de maio, 

o Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de 
Rua, que, suspenso em 2020 e parcialmente ‘on-
line’ em 2021, estará de regresso pleno ao espaço 
público da cidade com 178 artistas.

Vou sugerir um festival que dispensa a pro-
moção, mas que merece a referência! Se procura 
uma experiência cultural que o surpreenda e 
deslumbre, não perca – ou melhor – perca-se no 
Imaginarius. 

Foi neste festival que tive alguns dos primeiros 
contactos - absolutamente inesquecíveis, muitos 
deles - com as performances de rua mais con-
temporâneas e extasiantes que já tinha visto. 
Concertos suspensos, máquinas voadoras, facha-
das de edifícios que eram palcos, aquele clown 
que se banhou em mel, aquela rede humana em 
que nem percebi como estavam suspensos os 
artistas... ou a parada em que voavam folhas de 
alface para o público! 

Ao longo das várias edições, vi performances que 
não poderia ter visto noutro lugar, apresentadas 
por companhias que passei a seguir e a admirar. 
Ano após ano, os espetáculos eram cada vez mais 
assombrosos e inovadores. Uma programação 
densa, rica, ao ponto de não sabermos por vezes 
que espetáculos escolher, porque o festival tem 
tentáculos e acontece por toda a cidade. 

Para além disto, é um festival que, dada a sua 
solidez, incentivou muitos a criar, fez originar 
novas estruturas culturais, novos projetos e com-
panhias. E integrou todos os anos a comunidade, 
desafiando uns a juntarem-se aos outros e a 
pensar, a experimentar, a contribuir.

Rita Betânia

PUB

21 de Maio - Teatro
(adiado para os dias 3 e 4 de Junho)
Os Impostores
Teatro Popular de Espinho
Auditório Nascente
21h30
Preço para sócios da Cooperativa: 3,50€
Preço para não-sócios: 4,50€
O TPE sobe ao palco para dar vida a um novo 

espetáculo, desafiando o público a descobrir uma 
nova facete de uma trupe itinerante de atores, 
que poderia justamente ser chamada de ’Os 
Impostores’. São estes Impostores que, no meio 
de um inesperado caos, insistem num pequeno 
espetáculo para distrair uma plateia cansada, mas 
expectante. Para isso, lavaram-se umas camisas, 
arranjaram-se umas luzes para dar vida a um 
momento mais ou menos cómico e trágico; uns 
pobres palhaços que tentam fazer rir os amigos 
mesmo que seja com a sua triste condição.

21 de Maio - Teatro
Concerto 183º Aniversário
Banda de Música da Cidade de Espinho
Sala António Gaio - Multimeios
21h30
Entrada livre
O Centro Multimeios é o local escolhido para o 

Concerto de celebração do 183º Aniversário da 
Banda de Música da Cidade de Espinho, com di-

Algures entre o passado e 
o presente, a tragédia e o 
sonho, o TPE estreou 
“Os Impostores”

Na noite da passada sexta-feira, 13 de Maio, 
o Teatro Popular de Espinho (TPE) levou a 
cena,  pela primeira vez, “Os Impostores”, no 
Auditório Nascente. Partindo do incontornável 
título da dramaturgia do século XX “À espera 
de Godot”, a peça desenvolve-se ancorada na 

força e singularidade dos monólogos pre-
parados, intercalados com vários momentos 
de interação entre duplas de atores. O cariz 
dos textos, esse, viaja entre os mundos 
do sonho, da comédia trágica, do belo e do 
horror, da esperança, do sentido da vida, da 
dicotomia passado/presente. Assim explica 
António Paiva, ator e encenador do TPE. “Esta 
é uma peça de momentos diversos, embora 
nós a tentemos montar de forma a que exista 
um fio condutor,. Tentamos imaginar uma 
situação de caos, de confusão. Construímos 
quadros para nós, e para os outros verem, 
e reviverem situações passadas, antes da 
referida situação de caos. Poderemos situar-
nos antes de um cenário de pandemia, antes 
do acontecer de uma guerra, por exemplo” 
– disse. Num momento inicial, que quase fun-
ciona como contexto, os atores dirigem-se 
ao público, e apresentam-se. Falam sobre os 
dissabores e momentos apoteóticos da vida. 
Do que já foram, e ao ponto a que chegaram. 
Daquilo que estavam destinados a ter, mas 
nunca alcançaram. Entre conversas em torno 
dos deuses, vidas que passaram ao lado de 
carreiras de sucesso, e mortes em plena 
televisão, a certeza é uma: o Mundo é com-
plexo, complicado, poucas vezes fácil. E esse 

Sound Waves regressa ao 
areal da praia de Esmoriz 
em Julho

O Sound Waves, um dos festivais de música 
eletrónica mais antigos do país, vai regressar 
à praia de Esmoriz já este verão, para celebrar 
a sua décima quinta edição. O reencontro 
está marcado para o dia 2 de julho, e promete 
ser, de acordo com a organização, “uma das 
maiores edições de todos os tempos”. Entre 

os principais nome do cartaz, está o DJ alemão 
de techno Ben Klock, que tem sido presença 
constante na lista dos dez melhores DJs do 
Resident Advisor ao longo de quase uma 
década. É, também, um símbolo moderno 
do movimento Techno de Berlim, que surgiu 
por entre as vastas paisagens musicais que 
compõe a cidade. Outro dos destaques da 
programação será Boston 168, o duo italiano 
psicadélico composto por Sergio Pace e 
Vincenzo Ferramosca. A parelha chega a 

Portugal com produções que alavancam 
viagens musicais, por entre os universos do 
techno, acid, psicadélico e groove. Também 
o britânico Dave Clarke compõe a paleta de 
nomes já anunciados, reconhecido pelas 
suas composições com os sons do techno e 
também do electro. Mantém-se como uma 
das grandes lendas da indústria musical 
underground. 

Orquestra Clássica de 
Espinho apresenta-se em 
concerto com o cunho da 
juventude

No próximo dia 27 de Maio, a Orquestra 
Clássica de Espinho apresentará o seu já 
tradicional programa/concerto que terá 

como intérpretes e figurais centrais os jov-
ens solistas da Escola Profissional de Música 
de Espinho. O certame está marcado para as 
21h30, no Auditório de Espinho - Academia. 
Entre as principais composições que se farão 
ouvir na data, estão a Sinfonia no.5 (em dó 
menor) de Ludwig van Beethoven, concerto 
para saxofone alto e orquestra (Henri To-
masi) e também concerto para violino em 

orquestra (Aram Khachaturian). A iniciativa 
é encarada como uma oportunidade para 
os novos talentos locais se apresentarem 
no formato concerto, em simbiose com a 
Orquestra, aliando o futuro, a experiência e a 
mestria num só palco. O espetáculo contará 
com a direção musical de Pedro Neves.
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O Supremo Tribunal Administrativo manteve 
a decisão dos tribunais Administrativo e 
Fiscal do Porto e Central Administrativo do 
Norte que, em primeira e segunda instância, 
já tinham considerado inválida a alínea que 
deixa a “porta aberta” à punição de novos 
operadores em situações “de incumprimento 
não tipificadas”. Embora a decisão não inter-
fira com o decorrer do concurso de autocar-
ros da Área Metropolitana do Porto (AMP), o 
procedimento mantém-se, para já, suspenso. 
A Comissão Executiva da AMP já fez saber que 
irá invocar o interesse público, com o intuito 
de levantar o efeito suspensivo. Para Eduardo 
Vítor Rodrigues, presidente do Conselho 
Metropolitano do Porto,  o “expurgar” desta 
cláusula do caderno de encargos foi “o único 

PSD pede “intervenção 
ao Governo” na 
requalificação da Linha do 
Vouga

A Câmara Municipal de Espinho antecipou a 
A deputada do PSD Helga Correia reclamou 
na passada semana intervenção do governo 
na requalificação da Linha do Vale do Vouga. 

Intervindo na discussão, na especialidade, 
do Orçamento do Estado para 2022 (OE), 
a parlamentar social democrata vincou a 
importância estratégica da ferrovia, nome-
adamente quanto à sua interseção com a 
Linha do Norte. 

“Não pode ser esquecido o papel estratégico 

Centro Comunitário de 
Esmoriz volta a dinamizar 
a “Caminhada do Coração”

O Centro Comunitário da freguesia de 
Esmoriz prepara-se para levar a cabo a 
18. edição da “Caminhada do Coração”, que 
acontece já no próximo dia 22 de Maio. A 
concentração será junto à entrada dos pas-

SUPREMO CONSIDERA QUE 
CLÁUSULA DO CONCURSO 
DE AUTOCARROS 
DA AMP É “ILEGAL”

tópico” que a AMP “perdeu”. Admitiu que as 
operadoras, autoras da ação, poderão “utilizar 
esta decisão para o que lhes apetecer, nome-
adamente para voltarem a tentar impugnar 
mais não sei quantas coisas” - referiu, em 
declarações à Agência Lusa. Para o também 
autarca de Gaia, a prova de que este “é um 
assunto menor” é que o processo “não teve 
efeito suspensivo”, e a adjudicação prosseg-
uiu. Lançado em janeiro de 2020, o processo 
que envolve a substituição das concessões 
do transporte público de passageiros na Área 
Metropolitana do Porto (AMP) tem sido mar-
cado por vários altos e baixos. Ao longo dos 
últimos dois anos, por razões distintas, em-
presas operadoras, autarcas e trabalhadores 
do setor manifestaram descontentamento. O 

concurso foi apresentado pela AMP no final 
de 2019 e tem como principal objetivo a sub-
stituição das atuais concessões para a oper-
ação do serviço de transporte rodoviário de 
passageiros a cargo de empresas privadas, 
de modo a regulamentar e distribuir o serviço 
de forma equilibrada pelos vários municípios. 
De acordo com a Autoridade da Mobilidade e 
dos Transportes, num comunicado de janeiro 
de 2020, o concurso responde também à 
necessidade de adaptação a uma reforma 
do Parlamento Europeu (PE) no que toca à 
regulamentação da contratação deste tipo 
de serviços. O Município de Espinho é um dos 
territórios envolvidos na reforma.

desta linha em termos de mobilidade da região 
onde está inserida. Torna-se fundamental 
manter esta estrutura, melhorando cada vez 
mais a sua resposta, nomeadamente com 
uma solução efetiva de ligação da Linha do 
Vouga à Linha do Norte” – referiu, na ocasião, 
a deputada aveirense. Helga Correia recordou 
que se assiste, “com frequência”, à corrida de 
pessoas “pela cidade de Espinho depois de 
saírem da Linha do Norte para não perderem 
o Vouguinha”, situação que a própria disse ter 
experienciado no passado mês de abril, pelo 
que, referindo-se ao facto de o ministro ter 
dito que resolveria esta questão, quis saber 
de que forma e se o governo assumiria os 
compromissos com os autarcas.

sadiços locais, no sítio onde habitualmente é 
dinamizada a feira da revenda. Pelas 08h30 
serão feitos vários rastreios, sendo que meia 
hora depois terão início os primeiros exercí-
cios de aquecimento para a participação no 
percurso. 

A caminhada, de seis quilómetros, tem 
início marcado para as 09h30. As inscrições 
poderão ser concretizadas através da página 
de Facebook do Centro Comunitário. A inicia-

tiva esteve parada, por força das restrições 
pandémicas, e volta agora a ser programa 
para uma manhã diferente. A “Caminhada 
do Coração” conta com o apoio da Junta de 
Freguesia de Esmoriz, da Delegação da Cruz 
Vermelha de Ovar, e também dos Bombeiros 
Voluntários de Esmoriz. 
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pela Comissão de Ética do CH. Segundo 
a autora, “as complicações pulmonares 
pós-operatórias são uma causa comum 
de morbilidade e mortalidade em pessoas 
submetidas a cirurgia cardíaca, conduzindo 
ao aumento do tempo de internamento 
hospitalar e custos associados, pelo que esta 
revisão sistemática da literatura tem como 
objetivo determinar se as pessoas a aguardar 
cirurgia cardíaca e que participam numa 
intervenção de exercícios respiratórios, apre-
sentam melhores resultados pós-operatórios 
em relação aos parâmetros respiratórios, 
complicações pulmonares pós-operatórias e 

Soraia Rodrigues foi galardoada com o 
1º prémio da edição de 2022 do Congresso 
Português de Cardiologia, fruto de um artigo 
centrado na reabilitação cardíaca, publicado 
na Revista Portuguesa de Cardiologia. A en-
fermeira é especialista em enfermagem de 
reabilitação do Centro Hospitalar (CH) de Vila 
Nova de Gaia/Espinho na área da reabilitação 
da cirurgia cardiotorácica. “Effectiveness 
of a Preoperative Breathing Exercises 
Intervention on Patients Undergoing Cardiac 
Surgery: a Systematic Review” é o título da 
obra que lhe valeu a distinção. O estudo está 
inserido num outro, anteriormente aprovado 

da terra

tempo de internamento”. Para as conclusões 
apresentadas, foram analisados os dados 
de 1240 participantes. A conclusão principal 
é a de que “uma intervenção baseada em 
exercícios respiratórios aplicada a pessoas 
a aguardar cirurgia cardíaca pode ajudar a 
melhorar o desempenho respiratório após a 
cirurgia, reduzir complicações pulmonares 
pós-operatórias e tempo de internamento”. 
Ainda assim, continuam a ser necessários 
“mais estudos” para fortalecer a evidência 
encontrada. 

ENFERMEIRA DO 
CH GAIA/ESPINHO 
ARRECADOU 1º PRÉMIO DO 
CONGRESSO PORTUGUÊS DE 
CARDIOLOGIA 2022

Há brigadas em Nogueira 
para executar 61 
intervenções urbanas em 
20 dias

Já arrancaram, em Nogueira da Regedoura, 
as intervenções urbanas de proximidade que 
vão percorrer todo o concelho de Santa Maria 
da Feira. O plano contempla obras em 61 em 
arruamentos da freguesia ao longo dos próxi-
mos 20 dias, nomeadamente pavimentação, 
sinalização de trânsito, marcação rodoviária, 
reparação e desobstrução de redes de 
drenagem de águas pluviais e manutenção/
conservação de passeios públicos. Com 

um valor estimado de 100 mil euros, estas 
obras serão executadas na íntegra pelas 
brigadas municipais, rentabilizando meios 
humanos e técnicos da Autarquia para pôr 
termo às intervenções individuais e pontuais. 
Em Nogueira da Regedoura, as brigadas de 
proximidade vão intervir em 61 dos 166 ar-
ruamentos que se encontram sob jurisdição 
municipal, sendo que onze deles serão alvo 
de pavimentação: Avenida da Fábrica, Rua 
da Adelaide, Travessa da Esperança, Rua da 
Cobaixa, Rua dos Reservatórios, Travessa 
Luís de Camões, Rua de acesso ao parque 
das Roulottes; Av. S. Cristóvão (três pontos de 
intervenção), Rua da Barra, Rua Bairro Manuel 
Lima e Rua Parque de Jogos. Serão ainda 

executadas 41 intervenções de sinalização 
vertical de trânsito e pintura rodoviária, cinco 
intervenções em redes de drenagem de 
águas pluviais públicas e duas intervenções 
em passeios públicos. Recorde-se que a 
primeira temporada deste novo modelo de 
intervenções iniciou em abril, em Fornos, 
onde as brigadas municipais intervieram em 
45 das 94 ruas da freguesia, num total de 100 
obras – arranjo de passeios, colocação de 
espelhos, pintura de passadeiras, sinalização 
horizontal e vertical, redes pluviais e pavi-
mentação – com investimento global rondou 
os 60 mil euros.  

Espinho comemorou o 30º 
aniversário de geminação 
com Brunoy

No passado dia 17 de Maio, o Município de 
Espinho celebrou os 30 anos de geminação 
com a cidade francesa de Brunoy. A data foi 
marcada com a dinamização de um concerto 
evocativo, protagonizado pelo Coro do Orfeão 

e dos Amigos da Música, que decorreu no 
Centro Multimeios. A geminação entre os 
dois locais começou em 1989, por iniciativa 
de um grupo de espinhenses que estavam, à 
época, a residir em Brunoy. Integrados numa 
comunidade portuguesa vasta e respeitada, 
conta a história que o casal Maria Ferreira e 
Joaquim Ferreira, emigrantes da freguesia de 
Paramos, foram os grandes impulsionadores 

de todo o processo. Ao longo das passadas 
três décadas, a dupla tem sido a represen-
tação mais visível e próxima de Espinho 
em terras francesas. Através da troca de 
experiências, conhecimentos e saberes, o 
Município pretende “continuar a promover” 
os valores do associativismo, da cultura, do 
desporto e do comércio entre os dois ter-
ritórios - lê-se, em comunicado de imprensa. 
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menor de 16 anos ou “psiquicamente incapaz”, 
o consentimento é prestado pelo represent-
ante legal.

Quantos abortos 
acontecem por ano em 
Portugal? 

A última atualização da PORDATA aponta 
para uma média de 17.845 abortos por ano. 
O último registo destes dados remonta ao 
ano de 2018, uma vez que o relatório das 
interrupções voluntárias de gravidez não é 
publicado desde 2019 pela Direção-Geral da 
Saúde. 

MORADORES DA GRANJA 
E AGUDA CONTINUAM DE 
“COSTAS VOLTADAS” COM A IP

de dois coletivos cívicos (“Cidadãos da Praia 
da Granja” e “Amigos da Aguda”), que uniram 
esforços no sentido de alertar a Câmara 
Municipal de Gaia para a problemática. 
Sugeriram, ainda, que a empresa responsável 
pela obra optasse por colocar uma passagem 
inferior no local. O grupo “Cidadãos da Praia 
da Granja” chegou mesmo a remeter uma 
queixa ao Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto, onde o coletivo alega que das 13 passa-
gens desniveladas previstas, apenas três são 
superiores e pedonais (na Estação da Granja, 
no Apeadeiro da Aguda e nas Moutadas). 
Reforçam também que a IP “alega motivos de 

o explicador

Há 15 anos o dia 17 de abril assinalou a 
despenalização do aborto voluntário, ou 
Interrupção Voluntária da Gravidez, através 
da Lei n. 16/2007, publicada em Diário da 
República. Esse acontecimento decorreu do 
“sim” registado no referendo nacional de 11 de 
fevereiro de 2007 sobre a despenalização do 
aborto induzido. 

Desde então, “não é punível a interrupção 
da gravidez efetuada por médico, ou sob a 
sua direção, em estabelecimento de saúde 
oficial ou oficialmente reconhecido e com 
o consentimento da mulher grávida”, desde 
que:

- Constitua o único meio de remover perigo 
de morte ou de grave e irreversível lesão para 
o corpo ou para a saúde física/psíquica da 
mulher grávida;

- Se mostre indicado para evitar perigo de 
morte ou de grave e duradoura lesão para o 
corpo ou para a saúde física ou psíquica da 
mulher grávida, e seja realizada nas primei-
ras 12 semanas de gravidez;

- Haja seguros motivos para prever que o 
nascituro venha a sofrer, de forma incurável, 
de grave doença ou malformação congénita, 
e for realizada nas primeiras 24 semanas de 
gestação. A exceção incide nas situações de 
fetos inviáveis, o que permite que a inter-
rupção seja praticada em qualquer altura;

- A gravidez tenha resultado de uma violação 
e a interrupção seja realizada nas primeiras 
16 semanas de gravidez;

- Por opção da mulher, nas primeiras 10 
semanas de gravidez sem necessidade de 
justificação. 

Como é que a lei foi 
progredindo até hoje?

O quadro legal, até 1984, proibia o aborto 
em Portugal. A Lei n. 6/84 veio alterar esse 
panorama e permitir a interrupção voluntária 

da gravidez em casos de perigo de vida da 
mulher; de lesão grave e duradoura para 
a saúde física e psíquica da mulher; em 
casos de malformação fetal, ou quando a 
gravidez resultou de uma violação. Já em 
1997, a legislação foi alterada. O prazo para 
interrupção em casos de malformação fetal 
e em situações de “crime contra a liberdade 
e autodeterminação sexual da mulher” foi 
alargado. O primeiro referendo sobre este 
assunto surgiu a 28 de junho de 1998, no 
qual o “não” ganhou com 51% dos votos num 
universo de 3.840.176 votantes.

O que é o aborto?
Um aborto consiste na interrupção de uma 

gravidez num período de tempo inferior 
entre as 20 e as 22 semanas de gestação. 
Existe o aborto espontâneo, que consiste 
na interrupção de uma gravidez devido a 
uma ocorrência acidental ou natural, e o 
aborto induzido (denominado de Interrupção 
Voluntária da Gravidez - IVG) que é o procedi-
mento para interromper uma gravidez.

Onde se pode realizar 
um aborto?

Em estabelecimentos de saúde legais, au-
torizados ou oficialmente reconhecidos, após 
uma consulta prévia num centro de saúde, 
maternidade ou hospital que ateste o tempo 
de gestação.

Quem pode solicitar ou 
dar o consentimento para 
uma IVG?

Apenas a própria mulher, independente-
mente da nacionalidade e do estatuto legal 
em que se encontre. Não é necessário 
qualquer outro consentimento. Se for uma 

IVG nos estabelecimentos de saúde 
Ano IVG 
2008 18.607 
2009 19.848 
2010 20.137 
2011 20.480 
2012 19.156 
2013 18.281 
2014 16.762 
2015 16.652 
2016 15.959 
2017 15.492 
2018 14.928 
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As notícias mais recentes do outro lado do 
Atlântico relatam que o direito ao aborto pode 
ser revertido nos Estados Unidos da América. 
Se a resolução for aprovada no Supremo 
Tribunal, cada Estado norte-americano terá 
a autonomia de proibir ou autorizar o aborto 
induzido, que é admitido por lei desde 1973.

Em causa está a construção de uma pas-
sagem pedonal sobre a Linha do Norte, em 
Gaia. O projeto tem vindo a ser desenvolvido 
pelas Infraestruturas de Portugal (IP) entre 
as zonas de Espinho e Vila Nova de Gaia, e 
contempla a implementação de separações 
acústicas, reformulação de apeadeiros 
e construção de passagens pedonais 
superiores, que substituirão as atuais. O 
assunto tem suscitado o aparecimento 
de várias petições públicas e pedidos de 
esclarecimento, que não têm resultado numa 
solução prática. Aliás, no último dia de Abril, o 
assunto suscitou mesmo uma manifestação 

insalubridade e segurança para não executar 
uma passagem inferior pedonal na Estação 
da Granja, mas prevê, incoerentemente, na 
mesma empreitada, a execução de quatro 
passagens inferiores pedonais”. Já em Agosto 
de 2021 o grupo de cidadãos apresentou uma 
solução alternativa, em túnel, descrevendo 
que o mesmo teria “dimensões generosas 
e francas entradas de luz natural”, o que 
incrementaria “substancialmente” o grau de 
segurança e o nível de salubridade previstos 
na solução de 2010 que foi sujeita a discussão 
pública.  

Pinto da Costa de visita 
a Nogueira da Regedoura 
para celebrar 
“40 anos de Glória”

O presidente do Futebol Clube do Porto, 
Jorge Nuno Pinto da Costa, será presença 
confirmada num jantar convívio, que decor-

VII Edição do 
“S. Félix da Bicharada” 
acontece já 
no próximo mês

São Félix da Marinha voltará a dedicar um 
dia à sensibilização para a adoção e para o 
cuidado animal. É já no dia 19 de Junho que 

rerá a 27 de Maio, no Centro Lusovenezolano, 
em Nogueira da Regedoura. A iniciativa está 
a ser organizada por Alvarinho Sílvio Moreira, 
líder da Casa do Futebol Clube do Porto de 
Caracas (Venezuela). Para já, estão também 
confirmadas as presenças de Jaime Pacheco, 
Paulo Futre, Amaral, Juary, Celso, Bandeirinha, 
João Pinto e Fernando Gomes. São espe-
radas 800 pessoas no regresso do evento a 

Nogueira da Regedoura, depois de dois anos 
de paragem, por força da pandemia. Assim, 
serão festejados “40 anos de Orgulho e Glória”, 
remetendo para o tempo que Pinto da Costa 
soma à frente dos “azuis e brancos”. Serão 
ainda assinalados os 35 anos da conquista da 
Taça dos Campeões Europeus, em Viena. 

a Avenida da Liberdade voltará a acolher 
mais uma edição do “S. Félix da Bicharada”, 
onde será dinamizada uma campanha de 
angariação de donativos, tendo em vista a 
ajuda a várias associações do ramo. Durante 
todo o dia decorrerá uma Feira da Adoção, 
onde estarão vários animais de estimação à 
procura de um lar. Pelas 16h00, acontecerá 
a já tradicional “Cãominhada”, cuja inscrição 

terá o custo de três euros (com oferta de 
kit) e deverá ser feita através do endereço 
de correio eletrónico saofelixdabicharada@
gmail.com. A iniciativa é organizada, de forma 
conjunta, pela Junta de Freguesia de São Félix 
da Marinha, e também pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia.

PUB
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facilmente reconhecível”. No entanto, esta 
foi uma “brincadeira” que limitava a sua área 
de ação. Depois disso, começou a recortar 
os cartazes retangulares, até os mesmos 
assumirem a forma de um quadrado. A faixa 
que sobrava, essa, era utilizada para  fazer 
um desdobrável. “Reconheço que o quadrado 
limita. O cartaz deveria ser como o cinema: 
ou ao alto, ou ao baixo” - assumiu.

do centro. “Não sei muito bem falar sobre 
mim. Conheço outras pessoas parecidas 
comigo, que não se sentem confortáveis em 
público. Têm-me ligado para receber hom-
enagens. Recusei, e vou continuar a fazê-lo. 
Tenho algum pudor, alguma vergonha. É algo 
que não consigo superar”. João Machado não 
quer, e talvez nem soubesse, ser uma figura 
pública. Chega-lhe uma certeza. “Sinto que 
cumpri a minha tarefa. Tenho feito o que 
sonhei, e tenho confirmações dadas nesse 
aspeto” - argumentou. Foi convidado pela 
melhor galeria do Mundo, no Japão, para 
expor. “Tive de ir”. Foi-lhe dito que teria de 
apresentar o seu trabalho, no formato de 
palestra, ou visita guiada. Ficou-se pela visita. 
Falar do seu trabalho, ou de si próprio, são 
duas realidades distantes. “Mas, se fosse 
para estar num palco, já não tinha conseg-
uido”. Já recusou várias distinções honoris 
causa. Já recusou prémios que o colocavam 
como o artista do ano. “Há dois ou três anos, 
recebi uma chamada, de uma revista que me 
queria atribuir o prémio de artista do ano. Era 
uma publicação muito atual. Não era de Arte. 
Ainda assim, é um nome importante, que tem 
instalações e edita em Portugal. Acabei por 
não comparecer. No dia seguinte, ao ver a 
televisão, vi que o artista do ano tinha sido o 
Pedro Cabrita Reis”.

a acontecer... O “Yellow Submarine” tocou a 
toda a gente. Os livros de design gráfico eram 
brutais, de tão influenciados pela corrente” - 
descreveu - “Na altura, havia muito trabalho 
gráfico espalhado pela rua: lembro-me dos 
cartazes de publicidade enormes à manteiga, 
por exemplo”. O deslumbre pelo cartaz ficou, 
e é no campo do Design Gráfico que João 
Machado recebe reconhecimento, e se inter-
nacionaliza. Foi docente durante cinco anos 
(1976-1981) na ESBAP, mas “estava mortinho” 
por de lá sair. “A carreira de docente não era 
para mim” - salientou. De 1983 em diante, 
soma já inúmeras exposições coletivas e in-
dividuais, assim como prémios: foi agraciado 
com o Prémio Excelência Icograda em 1999, 
o título de “Design Master” da conceituada 
publicação americana Graphis. É também, 
de forma ininterrupta, o autor de todos os 
cartazes do CINANIMA (que celebra, este ano, 
a sua 46ª edição).

Os primeiros traços da 
imagem do CINANIMA

 Os primeiros que concebeu, tinham 
como destino um simples grupo de amigos, 
“companheiros do Cinema”, que costumavam 
juntar-se uma vez por semana, à noite, na 
Soares dos Reis. Há quase 50 anos. “Enquanto 
eu puder, e assim o desejarem, continuarei a 
desenhar os cartazes do CINANIMA. Estou já 
a pensar na 50ª edição do festival... Contudo, 
quando entra uma nova direção na Coop-
erativa, coloco sempre o meu lugar à con-

João Machado recebeu-nos junto à Foz, no 
Porto. Foi com um olhar pacato, mas também 
com a personalidade que o seu bigode brota, 
que apareceu, atrás da porta. Naquele es-
paço, que é simultaneamente casa e atelier, 
há cartazes, construções tridimensionais e 
livros (muitos livros) a vestirem as paredes. 
Sentou-se, com tempo. 

Sem perguntas, recuou aos seus tempos 
de estudante. Já no liceu, disse, tinha “grande 
interesse” no desenho e na ilustração. Cari-
caturava os professores. Terminou um curso 
que lhe “custou bastante”. Passou grande 
parte do tempo adoentado. A ameaça da 
tuberculose começava a fazer-se sentir em 
Portugal, na altura, mas escapou. Nascido 
em Coimbra, João Machado fez as malas e 
rumou ao Porto, em busca da Arte com a 
qual, diz, “nunca tinha tido contacto próximo”. 
À chegada, foi-lhe pedido que desenhasse 
um busto, a carvão. Uma espécie de exame. 
“Estava em desvantagem. Tinha colegas 
concorrentes da Soares dos Reis que conhe-
ciam todas as técnicas, e eu não sabia nada. 
Acabei por fazer um bom trabalho, mas não 
sabia como apagar um dos riscos que me 
tinha falhado. Disseram-me que era com 
miolo de pão. Algo tão simples” - recordou. 

O pai arranjava-lhe materiais com os quais ia 
construindo figuras tridimensionais. Por isso, 
equacionou ser arquiteto, mas acabou por se 
formar em Escultura pela Escola Superior de 
Belas Artes do Porto. A chegada da Pop Art 
tocou-o com particular afinco. “A Pop Art veio 
dar uma volta grande a tudo o que estava 

na primeira pessoa

A Pop Art veio dar 
uma volta grande a 
tudo o que estava a 
acontecer... O “Yellow 
Submarine” tocou a 
toda a gente.

Enquanto eu puder, 
e assim o desejarem, 
continuarei a desenhar 
os cartazes do 
CINANIMA. Estou já a 
pensar na 50ª edição 
do festival.

Quando o telefone 
toca, e me é pedido 
um determinado 
trabalho, as ideias 
surgem, de imediato.

O meu gozo é mesmo 
esse: descobrir a 
solução final.

sideração. São muitos anos: eles conhecem 
a minha forma de trabalhar, e eu sei do que 
gostam” - fez questão de sublinhar. À memória 
veio-lhe, também, um episódio, em que se viu 
obrigado a fazer “o cartaz mais rápido” de que 
se recorda. “Certo ano, existia um cartaz que 
não estava concluído. Eu, por motivos vários, 
não tinha forma de o concluir. Fui visitado 
pelo senhor Gaio. Acabei por fazer o cartaz 
numa noite, à mão, de forma livre, sem ajuda 
de qualquer ferramenta. Depois, lá coloquei 
as cores, e enfim, tudo se resolveu num fim 
de tarde” - contou o designer. A união do 
festival com a imagem gráfica trouxe novas 
formas de fazer, à época. “Cortava os cantos 
dos primeiros cartazes do CINANIMA. E isso 
acabou por pegar moda. Existia imensa gente 
a fazer, depois. Na altura, essa era a marca do 
festival. Quem contemplasse o cartaz, mesmo 
que ao longe, sabia que era do CINANIMA. Era 

O DECALQUE 
DA GENIALIDADE TÍMIDA 
DE JOÃO MACHADO

que, noutras alturas, eram desenhados 
manualmente. Mas há limites bem firmados e 
estabelecidos. “Uma das coisas que não faço 
é utilizar os chamados ‘padrões’. Desenho 
os elementos com os quais quero trabalhar, 
por exemplo, e com eles, sim, construo um 
padrão. É um trabalho linha a linha”. Esta 
minuciosidade é transportada para a cor. 
As primeiras ilustrações de João Machado 
eram a preto e branco. “Nunca” gostou de 
lápis de cor ou aguarelas. Ainda assim, hoje, 
é criterioso na mistura de tons que acabarão 
por preencher os seus cartazes, selos ou 
logotipos. Sabe exatamente a nuance de cor 
que cada pedaço deve ter, na sua mente. E 
que simbiose terá de formar, entre tons, 
para a obter. “Tem mais alguma coisa para 
perguntar? Já chega de falar de mim” - disse. 
Depois disso, passeou pelo atelier, de braço 
em riste, enquanto se pronunciava sobre 
os cartazes que lhe preenchem o espaço. 
“Gosto muito deste. É sobre a tolerância. A 
mensagem que quis passar foi a de que ex-
iste tolerância quando duas forças distintas 
se respeitam, na mesma medida. Um deles, 
pobre, magro. O outro, rico, forte. Embora 
estejam em lados opostos da barra que os 
sustenta, ela permanece equilibrada”. Foi a 
mensagem que escolheu para se despedir, e 
regressar ao casulo. 

O design à “velocidade da 
luz”

“Quando o telefone toca, e me é pedido 
um determinado trabalho, as ideias surgem, 
de imediato. Quanto desligo a chamada, já 
tenho claros, na minha cabeça, os principais 
elementos gráficos que vou ter de utilizar 
naquela peça. E o resultado final nunca é 
muito diferente daquilo que inicialmente 
imaginei”. De ideias que têm tanto de rápidas, 
como de fixas, João Machado é irredutível. 
“Quando há interferência exterior, censura, 
a coisa não vai sair bem. Deve-se avançar 
com aquilo que rapidamente se pensou. É o 
meu método. E não altero nada, por muito 
que peçam. Não há cá choradinhos” - asse-
gurou.  O formato de cartaz é pensado como 
uma tela, um suporte que deve e tem de 
ser preenchido com os pormenores certos, 
para não comprometer a mensagem que o 
sustenta. “Para passarmos uma mensagem 
através do nosso trabalho, terão de existir o 
mínimo de elementos para o fazer. Para que 
ela possa existir e funcionar. Dá-me muito 
gosto quando as pessoas param em frente 
a um cartaz e o contemplam. De alguma 
forma, à maneira delas, estão a tentar ler o 
meu trabalho. O meu gozo é mesmo esse: 
descobrir a solução final. Descobrir a melhor 
forma de despertar emoções e alertar para 
soluções em vários campos, como o do 
Ambiente” - refletiu.

“Têm-me ligado para 
receber homenagens. 
Recusei, e vou continuar a 
fazê-lo”

Há um certo conforto no anonimato, no 
saber estar à margem. Parece ser este o 
lugar onde João Machado habita, longe dos 
olhares públicos, dos palcos, dos destaques, 

A relação de complemento 
entre o Homem e a 
máquina

O tempo passou. As formas de fazer antigas, 
em grande parte dos ofícios, foram desvane-
cendo. E no grafismo a história não é difer-
ente. João Machado viveu a era do manual. 
O tempo em que o resultado final dependia 
da destreza das mãos. Hoje, numa sociedade 
movida a dados, muito mudou. E outro tanto 
teimou em ficar. “A minha forma de pensar 
é a mesma, assim como o meu processo de 
conceção. E qualquer suporte serve para 
registar ideias. O difícil, grande parte das 
vezes, é arranjá-las. Mas não dependo da má-
quina para isso. A máquina serve, principal-
mente, para otimizar a velocidade dos meus 
processos” - referiu o designer, encarando o 
ecrã desligado que se levantava diante dele, 
e apontando. Outro dos aspetos positivos 
do computador diz respeito à tipografia, e 
à facilidade com que se inserem caracteres 
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culturais em particular, se confrontam na 
prossecução dos seus objetivos estatutários. 
O estado não tem capacidade de assegurar 
aos cidadãos as fontes culturais necessárias 
ao seu desenvolvimento pessoal, intelectual 
e relacional; as autarquias, mais preocupadas 
com a satisfação das necessidades mais 
básicas e movidas por lógicas eleitoralistas, 
relegam para segundo plano o apoio às ativi-
dades do conhecimento  porque… a Cultura 
não dá votos!

Não obstante as dificuldades, a Nascente 
continua a desenvolver as suas atividades em 
prol dos seus associados e da comunidade, 
na dança, no teatro, no ambiente, no cinema 
de animação, em conferências, debates, 
sendo, hoje, uma referência cultural e cívica, 
e alcandorando-se, por isso, a ser uma das 
maiores associações culturais do concelho.

Por aquilo que fez e que vai, estamos certos, 
continuar a fazer, a Nascente é hoje também 
um motor de desenvolvimento de Espinho. A 
Nascente precisa de Espinho, e Espinho pre-
cisa da Nascente. A Cooperativa precisa de 
estímulo, apoio, envolvimento da comunidade, 
dos cidadãos, empresas e autarquias; e dará, 
com vem dando ao longo dos seus 46 anos, 
trabalho, dedicação, prestígio levando, desta 
forma, o nome e a marca Espinho ao país e es-
trangeiro e transformando a cidade num polo 
de atração turístico e cultural. Parafraseando 
o lema adotado pela Direção cessante “se na 
ação cultural não há magia nem milagres, há 
de haver sempre vontades e ambições, e é 
com esses valores que a Cooperativa sempre 
se pode municiar, em quaisquer tempos e 
marés”. Parabéns Nascente!

Rui Abrantes,
Presidente da mesa da 
Assembleia Geral da 
Cooperativa Nascente

aniversário
nascente

No próximo dia 21 de Maio, a Nascente 
- Cooperativa de Ação Cultural celebrará 
o seu 46. aniversário. Tendo em vista a 
comemoração da data, está a ser delineado 
um conjunto de atividades que visa o convívio 
entre os sócios e amigos da Cooperativa, e 
também a celebração da dedicação à Cultura 
e maneirismos das gentes de Espinho. O 
programa festivo arranca no dia 21 de Maio, 
com a última sessão de “Os Impostores”, 
uma peça teatral com selo do Teatro Popular 
de Espinho (TPE), pelas 21h30, no Auditório 
Nascente. Existirá ainda espaço para a 
inauguração de uma exposição em torno da 
Biodiversidade no concelho de Espinho, que 
poderá visitar entre os dias 23 de Maio a 1 
de Junho, na Biblioteca Municipal. Já no dia 26 
de Maio, será dinamizado o jantar e convívio, 
marcado para as 20h00, no Restaurante Luso 
Venezolano, em Nogueira da Regedoura. A 
27, poderá acompanhar a projeção do filme 
“A Ria, a Água, o Homem”, de Manuel Matos 
Barbosa, pelas 21h30, no Auditório Nascente. 
Nele, a Ria de Aveiro surge reinventada num 
desenho animado a preto e branco, que tem 
como pano de fundo as paisagens e gentes 
das zonas de Ovar e da Torreira. O programa 
festivo findará com a tertúlia “De Nascente a 
Poente”, a 28 de Maio, no Auditório Nascente 
(pelas 21h30).

“A Nascente precisa de 
Espinho, e Espinho precisa 
da Nascente”

No próximo dia 21 de Maio completam-se 46 
anos de existência da Nascente – Cooperativa 
de ação cultural. Motivo para reflexão sobre 
o passado, olhar o presente e perspetivar o 
futuro. 

No ano de 1976, dois anos depois da 
revolução de Abril, um grupo de cidadãos 
espinhenses, motivados pela recém conquis-

NASCENTE PERTO DE 
CELEBRAR O MEIO SÉCULO DE 

ATIVIDADE ININTERRUPTA

NASCENTE COOPERATIVA DE ACÇÃO CULTURAL, C.R.L.
ELEIÇÃO DOS NOVOS CORPOS SOCIAIS
Ao abrigo do disposto no art. 26., al. a) dos seus 
Estatutos, a Cooperativa de Acção Cultural C. R. L., 
realizou no Auditório Nascente, Rua 16, n. 1200, (Espinho), 
no dia 25 de março de 2022, uma reunião ordinária da 
Assembleia Geral dos sócios cooperadores
para eleição dos novos Corpos Sociais - biénio 
2022/2023. Os sócios presentes votaram na lista A 
(única), por unanimidade, com 28 votos a favor, zero 
abstenções e zero votos contra.
Composição dos órgãos sociais:
Assembleia Geral
Presidente - Rui Manuel Figueiredo Abrantes
Vice-presidente – Mário Eduardo Gandra do Amaral
Secretário – Daniel Ferreira Dias
Suplente – Anabela da Silva Lourenço
Suplente – António José Borges Regedor
Conselho Fiscal
Presidente - Albertino de Oliveira Pinheiro
Secretário – Maria do Rosário Moreira Campos Pinto
Relator – Eduardo Alberto Gonzaga Mendes
Suplente – Carlos Proença de Carvalho Couceiro
Suplente – Rita Betânia Ribeiro Ferreira
Direção
Presidente - Henrique Florentino Pacheco Neves
Vice-presidente – Ana Maria Correia da Costa Vizeu
Tesoureiro – Carolina Garcia da Silva Letra
Secretário – Diana Maria Rodrigues Alves de Oliveira 
Devezas
Vogal – Maria Hermínia Ferreira Milheiro Nunes Lima
Vogal – Johnny Amadeu de Oliveira Malta Marques
Vogal – Pedro Miguel de Oliveira Perez
Vogal – Ricardo Monteiro Gouveia
Vogal – Sara Isabel Moreira Francisco
Vogal suplente – Catarina de Oliveira Ferreira
Vogal suplente – Idalina Maria da Silva e Sousa

Uma cooperativa 
aos 46 anos
Nascente: crescer na 
diversidade e na ambição

Da Nascente, bem pode dizer-se que antes 
de o ser já o era.  E por duas boas razões.  

Porque entre o grupo alargado de pessoas 
que a fundaram não faltava quem já tivesse 
adquirido o gosto pela ação cultural e cívica 
noutros contextos da vida local. Mas também 
porque o momento histórico estava a pedi-la, 
em pleno período da enorme e tão esperada 
explosão do 25 de Abril. 

Se os anos de 1974 a 1976 foram o tempo em 
que tudo era possível, necessário e urgente, 
criar a Nascente foi um contributo inadiável 
para responder ao desafio do cantor de 
“Liberdade”, quando proclamou que “a sede 
de uma espera só se estanca na torrente”. 

E a cooperativa cultural espinhense veio 
para ser uma viva e duradoura torrente. Em 
21 de maio de 1976, apresentou-se no “velho” 
Salão Nobre da Piscina, repleto de gente para 
assistir à primeira sessão do Cineclube Nas-
cente, que se manteve ativo durante mais de 
20 anos, e para acompanhar o lançamento do 
número zero do agora quarentão Maré Viva.

Mas isso foi apenas o sinal de partida para 
o muito que estava para acontecer. E o que 
aconteceu nos meses e anos imediatos foi 
o desabrochar de uma atividade fervilhante, 
tornada possível pelo aparecimento de 
sucessivos núcleos de trabalho cultural 
voluntário.   

Nada menos do que um Centro de Estudos 
para trabalhadores-estudantes, um Clube 
de Fotografia, um Centro Livreiro, um grupo 
de Animação com Crianças, o Coro Popular 
de Espinho, o Teatro Popular de Espinho, o 
Cinanima… Em menos de meia de dúzia de 
anos, duas centenas de ativistas e dois mil 
associados ergueram um projeto cultural 
inédito em Espinho e na região. Uma “escola” 
de dinamização social, cultural e cívica para 
uma jovem geração de espinhenses.

Os espetáculos “totais” 
do Coro e os grandes 
sucessos do Teatro

Graças a um arranque tão produtivo, os 
tempos que se seguiram foram de notável 
afirmação, com as novidades do Clube Juvenil 
Tubo de Ensaio, do Ateliê ArtPim, do ciclo 
Noites de Allen, ou do projeto À esquina do 
Moderno, memórias fortes de intervenções 
culturais continuadas, durante anos, que 
tiveram grande impacto desde meados dos 
anos 80 aos 90.

Foi neste período que o Coro e o Teatro ex-
pandiram as suas atividades, com o primeiro 
a avançar para novas experiências artísticas, 
a partir da tão bem acolhida recuperação da 
tradição das Janeiras nas ruas, logo em 1976. 

A aposta depois feita na montagem de 
espetáculos “totais”, com música, canto, 

texto, dança, representação, performance, 
imagem, resultou num número significativo 
de encenações muito criativas, algumas em 
conjunto com o Teatro, e que tiveram o seu 
apogeu no espetáculo “Cor de Abril”, já na 
década de 90. 

Este foi igualmente um período de ouro 
para o Teatro Popular de Espinho, com sinal 
de partida dado pelo espetáculo “Almada Etc. 
& Tudo”, grande sucesso de público nas suas 
vinte apresentações. Revitalizado com a che-
gada de um conjunto de atores muito jovens, 
o grupo cresceu em ambição e alargou muito 
o reportório, que culminou na montagem de 
três espetáculos criados para o espaço do 
Auditório de Espinho, em parceria com outros 
coletivos artísticos da cidade. O resultado foi 
retumbante, a adesão enorme, e o TPE atingiu 
um patamar de exceção no seu percurso de 
quase meio século.

Por invulgar que possa parecer, uma 
dinâmica tão forte não era exclusiva dentro 
da cooperativa. O Cineclube não falhava com 
as sessões no Cineteatro S. Pedro, o Maré Viva 
mantinha a publicação semanal, o Centro de 
Estudos continuava a apoiar a formação de 
trabalhadores, o Centro Livreiro insistia na 
promoção do livro e da leitura e o Clube de 
Fotografia registava toda a atividade, fazia o 
trabalho de laboratório e dava formação.

Um festival de cinema de 
animação à conquista do 
mundo 

E, claro, o Cinanima evoluía da voluntariosa 
experiência inicial, em 1976, com uma mos-
tra de banda desenhada e de cinema de 
animação, para um festival anual sem pau-
sas, crescentemente presente no contexto 
nacional e internacional. 

Sustentado em equipas cada vez mais 
alargadas e numa ambição que não con-
hecia limites, estes foram anos de grandes 
adesões de públicos, graças a programações 
aliciantes e às presenças de nomes cimeiros 
da animação portuguesa e mundial. 

O reconhecimento da Academia de Holly-
wood, o apoio de associações internacionais 
de animação e de  importantes realizadores, 
a constituição de júris com profissionais de 
relevo, as participações de muitos jovens 
e estudantes nos ateliês de formação de 
onde iriam surgir muitos dos novos autores 
portugueses, as sessões para as crianças 
do concelho, os cartazes icónicos de João 
Machado e a direção informada e atenta de 
António Gaio à frente de equipas entusiastas, 
repletas de jovens e menos jovens, foram fa-
tores de grandes sucessos para este festival 
“de Espinho para o Mundo”, que soube assim 
encontrar a certeza do seu imenso futuro.

Novos projetos para 
reinventar uma cooperativa

Com todo este passado, e após um período 
de notório apagamento em que não faltou 
quem visse sinais de uma decadência ir-

reversível da cooperativa, eis que a Nascente 
conseguiu reinventar-se e lançar-se numa 
década de iniciativas ao nível do melhor do 
seu longo historial.

A partir de 2012, foi possível requalificar 
as condições dos dois espaços de trabalho 
– sede e auditório -, estabelecer novas 
ambições e rever objetivos, mobilizar mais 
ativistas voluntários, lançar novos projetos, 
multiplicar as iniciativas públicas, captar mais 
de um milhar de novos associados e garantir 
uma gestão financeira bem-sucedida.  

Os resultados mais visíveis foram, entre 
outros, os projetos NascenteJazz, Encontro de 
Pintores ao Ar Livre, Pensar nas Freguesias, 
ComViver, Mostra de Artes Performativas do 
Concelho, Fórum Nascente, Amigos da Ribeira 
do Mocho, Outros Palcos e Animartes.

Graças a estes projetos e a uma pro-
gramação mensal de atividades muito 
variadas, no seu auditório e outros espaços, 
a Nascente regressou ao meio local e ao en-
contro dos espinhenses, que não recusaram 
o convite, como se confirmou com as mais de 
400 presenças no jantar dos 40 anos. 

Ultrapassadas agora, espera-se, as 
limitações impostas pela pandemia e com 
renovadas expetativas e planos, abre-se a 
perspetiva de um novo ciclo que possa dar 
sequência ao que de melhor a Nascente foi 
capaz nestas mais de quatro décadas de 
ação e que permita vir a festejar em pleno 
os 50 anos de um projeto maior, que sempre 
soube viver das pessoas e das suas melhores 
ideias e mais justas ambições.

António Santos,
ex-presidente da Direção
da Cooperativa Nascente 

tada democracia e da liberdade e no uso dos 
direitos que lhe são inerentes, levou a cabo a 
tarefa de constituir uma cooperativa de ação 
cultural. O objetivo era - como ainda é - a 
promoção cultural, cívica e social dos seus 
associados e da população em geral.

Constituída no rescaldo da revolução e 
imbuída dos princípios que enformaram 
Abril, a cooperativa sempre defendeu a 
perspetiva de uma sociedade democrática 
em que os valores da liberdade e da justiça 
seriam alcançados pela democracia política, 
económica, social mas também cultural, 
segmento em que se insere.

46 anos é muito tempo de vida para uma 
pessoa coletiva, tanto mais tratando-se de 
uma cooperativa de ação cultural… Mas a 
Nascente, trilhando, por vezes, vias estreitas 
e de vez em quando com muitos escolhos, 
vem, respeitando a sua matriz identitária, 
resistindo e fazendo o seu caminho até hoje. 
Razão para que, se outros motivos não hou-
vesse – e há – se comemore a sua já provecta 
e profícua idade.

A ação da cooperativa vem-se desenvol-
vendo em vários domínios, sobretudo na 
vertentes cultural, cívica mas também ambi-
ental. Nos anos mais recentes, a pandemia 
Covid- 19 limitou enormemente a atividade da 
cooperativa não só ao nível das realizações 
mas ainda no impacto negativo provocado 
pela redução significativa de receitas. Os 
eixos fundamentais de atuação distribuem-
se pela dança (Animartes), teatro (Teatro 
popular de Espinho), ação ambientalista, 
este mesmo jornal e cinema de Animação 
(Cinanima). Merece este particular destaque: 
ex libris da cooperativa, o festival de cinema 
de animação de renome internacional eleva 
bem alto e leva bem longe o nome de Espinho 
e do país.

São conhecidas as dificuldades, designada-
mente financeiras, com que as associações, 
de um modo geral, e as que prosseguem fins 
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o outro 
lado

À semelhança do que acontece no resto do 
país, a temática da Habitação no concelho 
de Espinho está na ordem do dia. Ao longo 
dos próximos dois anos, é expectável que a 
construção de imóveis continue a decor-
rer “a todo gás”. Além de Espinho ser visto 
como uma “cidade apetecível” para se viver, 
a desproporção da oferta face à procura de 
imóveis, o elevado custo dos materiais de 
construção, a carência de mão-de-obra e 
a falta de formação de alguns consultores 
imobiliários são os fatores - apontados por 
duas agências imobiliárias espinhenses - que 
justificam o “aumento brutal” do preço dos 

imóveis. 
No decorrer da semana transata, a Câmara 

Municipal de Espinho promoveu a primeira 
edição da “Espinho Habita | Jornadas da 
Habitação”. O debate e a partilha de visões 
teve como objetivo “agregar contributos para 
a construção do Programa Municipal Espinho 
Casa Acessível”. Esse programa pretende 
garantir, a médio prazo, o acesso a habitação 
digna para todos os munícipes, na senda do 
preconizado pela “Nova Geração de Políticas 
de Habitação”, lançada pelo Governo, em 2017.  
Em cima da mesa estiveram também a ma-
terialização do Programa 1.º Direito e a con-
solidação da Estratégia Local de Habitação.

Miguel Oliveira, coordenador na empresa 
Projeto Perfeito, começa por indicar que o 
mercado imobiliário no concelho tem vindo 
a aumentar em dois espectros desde o 
início da pandemia: nas vendas e no valor dos 
imóveis disponíveis no mercado. “Diria que é 
um mercado bastante dinâmico e que 
se mantém ativo. Vende-se bastante, 
os clientes continuam a querer 
comprar e veem Espinho como 
uma ótima cidade ótima investir 
em habitação própria. É um 
mercado bastante aliciante, 
tanto para quem compra, 
como para quem vende” 
- defende.

apontar a comparação que os vendedores 
fazem dos seus imóveis com novos – algo 
que diz ser incomparável e que conduz à 
acentuação dos preços. Além disso, reflete 
sobre o estado atual dos seus “parceiros de 
negócio”: “A mim o que me choca um pouco 
é estas imobiliárias em Espinho, que estão a 
abrir como pipocas. Contratam todo o tipo 
de pessoal, sem darem qualquer formação, e 
mandam-nos para a rua fazer angariações. 
Isso mata o ramo imobiliário em Espinho. 
Para toda a profissão temos que ter aptidão, 
mas também formação. É algo que não está 
a acontecer” - refere.  

A procura que se sobrepõe 
à oferta

Os dois consultores imobiliários não 
hesitam em reconhecer que há uma “enorme 
procura” de uma casa para se viver. Existe 
um desequilíbrio da procura face à oferta e 
essa pressão, que se reflete nos preços na 
cidade de Espinho, começa já a alastrar-se a 
outras freguesias. “Espinho é o principal foco 
de procura, mas já se vê um investimento 
grande, por exemplo, nas freguesias de 
Paramos e Silvalde, dada a falta de oferta de 
imóveis e o preço dos mesmos. Essas fregue-
sias começam a ser vistas como uma alter-
nativa, apesar de não serem tão procuradas 
como Espinho” – afirma Miguel Oliveira.  

A gerente da “Onda Lar” adianta que os con-
strutores estão já a abranger a parte Sul de 
Espinho, mas que isso não deverá levar a uma 
oscilação nos preços. Olhando às restantes 
freguesias, Albertina Duarte considera que o 
cenário de acentuação dos preços é idêntico. 
“Independentemente da freguesia, se for 
um construtor reputado, os preços não irão 
variar muito. Poderão baixar, em média, entre 
quatro a cinco mil euros, mas os preços vão-
se igualar”, explica. É a lei da oferta e da 
procura, diz. 

Os entraves a uma solução
Além da desproporção da oferta face à 

procura, o coordenador na Projeto Perfeito 
destaca também o aumento do custo dos 
materiais e a falta de mão-de-obra no setor 
da construção como razões que podem 
justificar o “aumento imediato” do preço nos 
imóveis novos e, consequentemente, nos 
usados. 

Por outro lado, a gerente da Onda Lar 
discorda desses fatores, embora reconheça 
a carência de mão-de-obra no setor da con-
strução. Diz antes que há “um aproveitamento 
geral” de outros agentes para inflacionar os 
preços. “Existe muita matéria-prima usada 
na construção que está a ser influenciada 
e inflacionada pela pandemia e pela guerra, 
mas que não tem razão de ser” – afirma. 

Questionados sobre que soluções podem ser 
encontradas para reverter este cenário, não 
houve imediatismo, certeza ou simplicidade 
nas respostas. Albertina Duarte considera 
que se existisse mais oferta ou, pelo menos, 
equiparada à procura, talvez os valores 
não fossem tão exagerados. Num cenário 
hipotético, caso um imóvel demorasse mais 
tempo a ser vendido, talvez o preço também 
diminuísse. No entanto, as pessoas continuam 
a comprar e os empreendimentos são quase 
todos vendidos na altura da construção, diz. 
“Enquanto não houver uma estabilização 
entre a oferta e a procura, os preços vão 
continuar a ser assim – independentemente 
de pandemias ou guerras” – aponta.

Já o coordenador na “Projeto Perfeito” refere 
que, para contrariar esta subida, a solução 
talvez passe pela perda de poder de compra 
da população. Ou seja, quem vende teria de 
ajustar os preços para escoar os imóveis e 
continuar a vender. “Se a procura continuar 
como está, a perspetiva é que os preços 
continuem a aumentar. Há a especulação de 
que os preços irão baixar, mas já se espera 
isso há dois anos e os preços continuam a 
subir…  Acho que chegará a uma altura em 
que terá de estagnar, pois é incomportável 
que os imóveis continuem a aumentar como 
até agora”, esclarece o coordenador na 
Projeto Perfeito.

  

“Espinho Habita | 
Jornadas da Habitação”

Alguns dos fatores acima mencio-
nados são vistos pela autarquia 
como “um entrave para a fixação 
de jovens no concelho” e para 
“a ausência de soluções de 
habitação digna para as 
classes médias”, que conduz 
a um êxodo populacional 
para municípios limítrofes e 
consequente envelhecimento 

da população. A primeira 
edição do “Espinho Habita 2022 
| Jornadas da Habitação” teve 

início a 11 de maio e a sessão 
de abertura ficou marcada pela 

assinatura do o contrato de fi-

NA PROCURA DE UM 
LUGAR PARA VIVER

nanciamento entre o Município de Espinho e o 
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana-
IHRU. O objetivo passa pela reabilitação de 12 
fogos no Bloco F do Bairro da Ponte d’Anta, a 
celebrar no âmbito do Programa de Apoio ao 
Acesso à Habitação do Plano de Recuperação 
e Resiliência.

Sobre a iniciativa, Miguel Oliveira considera 
que poderá ser “uma das melhores medidas” 
para contrariar a situação do ramo imo-
biliário em Espinho. Relembra ainda o “Porta 
65 Jovem” (um apoio estatal no arrendamento 
direcionado a jovens, até 35 anos, por um 
período máximo de cinco anos) e sublinha 
a importância do investimento nesse 
projeto. “Quando começou quase 80 a 90% 
dos jovens candidatos conseguiam o apoio 
do arrendamento. Nesses primeiros anos 
tinham um grande apoio, que constituía um 
folgo para se começar a construir uma vida e 
constituir família. Neste momento, penso que 
o orçamento está em um décimo do que era. 
Tecnicamente, oito em cada 10 candidatos 
conseguiam. Hoje, apenas três ou quatro em 
10 é que o conseguem” – destaca. 

Já Albertina Duarte não vê grande solução 
para o atual cenário. “Não estou a ver a Câ-
mara Municipal de Espinho a comprar imóveis 
usados para depois os arrendar a baixo-valor. 
Acho que será difícil. Temos bairros sociais 
em alguns pontos do concelho e sei que têm 
algumas casas fechadas, mas acho que não 
vai dar para tanta gente” - refere.

Em suma, ambos os profissionais do setor 
imobiliário reconhecem a pressão que se faz 
sentir na cidade de Espinho. Miguel Oliveira 
diz ainda que, caso o mercado imobiliário 
passe por uma crise, os preços baixem e se 
comece a vender menos, esses fatores não 
irão impactar tanto Espinho. “É um nicho 
de mercado. É uma cidade muito específica 
e muito procurada, até por estrangeiros” – 
explica. Considera que isso é “bom” para o 
negócio, mas, por outro lado, lamenta que 
hajam cada vez menos espinhenses a morar 
em Espinho. “Essa é a parte má. Nós somos 
uma imobiliária de Espinho e as pessoas da 
nossa equipa são de Espinho. Gostaríamos 
que as pessoas de Espinho vivessem aqui, 
mas infelizmente os preços do mercado 
tornam isso difícil” – conclui.

Já a gerente da “Onda Lar”, Albertina Duarte, 
diz que “toda a gente quer viver em Espinho”. 
Considera que os preços dos imóveis – sejam 
novos ou usados - estão “um pouco exagera-
dos” e que o mesmo cenário se verifica no 
arrendamento. Justifica esse “exagero” ao 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | CONVOCATÓRIA 
Pedro Nélson Gonçalves Sousa, Sócio nº 105, Presidente da Assembleia Geral do 

Sporting Clube de Espinho, nos termos do artigo 55º dos Estatutos do Clube, convoca 

os Associados para uma Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, a realizar no dia 

7 junho 2022, pelas 21:15 horas, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho, Rua 

23 - Espinho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
Ponto único  Eleição dos Órgãos Sociais do Clube, para o período 2022/2025: 

a) Assembleia Geral 

b) Direção 

c) Conselho Fiscal 
Se à hora marcada para o início dos trabalhos não se encontrar presente a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia 

Geral funcionará em segunda convocatória quinze minutos após, (21h30m) com os sócios presentes (Artigo 58º dos 

Estatutos do Clube). 
 

Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios com as quotas em dia e que satisfaçam os requisitos do Artigo 

22º dos Estatutos do Clube. 

 

Entregas das listas dos Órgãos Sociais candidatas a sufrágio, deverão cumprir na sua 

formação os Estatutos do Clube, nomeadamente, o estipulado no seu Artigo 36º e tendo 

de ser entregues na Loja Tigre (Rua 18, nº 738 | Espinho) até às 17h30m, do dia 27 
maio 2022. 

 

Ato eleitoral: 
1. Sendo apresentada mais do que uma lista a sufrágio, o ato eleitoral será por 

escrutínio secreto na Loja Tigre (Rua 18, nº 738 | Espinho), no horário compreendido 

entre as 10h e 20h, no mesmo dia da Assembleia Geral. O ato será presidido pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo estar presente Representante 

das listas a sufrágio. 

 

Espinho, 3 maio 2022 

Assembleia Geral | Presidente 

Dr. Pedro Nelson Gonçalves Sousa | Sócio nº 105 

António Canelas 
conquistou 4 medalhas 
para o SC Espinho em 
competição internacional

Entre os dias 11 e 15 de Maio, a secção 
de natação do Sporting Clube de Espinho, 
representada pelo nadador António Canelas, 
conquistou mais quatro medalhas, desta feita 
numa competição internacional, organizada 
pela Federação Tunisiana de Natação. 

Nos Tunisian Open Masters, o veterano 
venceu as provas de cem e duzentos metros 
de bruços, alcançou o segundo lugar nos 
cinquenta e cem metros de mariposa, e ainda 
a quarta posição nos cinquenta metros de 
costas. 

A competição, no Cité Olympique de Rades, 
estiveram 163 nadadores, em representação 
de 68 clubes de todo o Mundo. 

SC Espinho a um lugar do 
pódio no Torneio Regional 
de Clubes 

A secção de Natação do SC Espinho par-
ticipou ainda no Campeonato Regional de 
Clubes, nos dias 14 e 15 de Maio. 

O emblema classificou-se em quarto lugar, 
com 235 pontos. O nadador que mais pontuou 
foi Rodrigo Rodrigues (Juvenil A), com um total 
de 59 pontos, alcançados com um primeiro 
lugar nos cem metros livres; um segundo 
lugar nos cem metros de costas; um terceiro 
lugar nos cinquenta metros livres, e ainda um 
quarto lugar nos duzentos metros de costas. 

O SC Espinho esteve presente na competição 
com dezoito nadadores (dez masculinos, e 
oito femininos). No final, foram alcançados 
cinco pódios absolutos (um de ouro, dois de 
prata e dois de bronze) e ainda batidos seis 
recordes do clube. 

No dia 14 de Maio, a seção de natação do 
SC de Espinho participou no ANNP de Masters 
2022, um torneio organizado pela Associação 
de Natação do Norte de Portugal (ANNP). O 
nadador espinhense, Domingos Ferreira, 
esteve em destaque, tendo vencido todas as 
provas em que participou - cem e quatrocen-
tos metros livres, e cem metros de estilos. 
Em bom plano esteve também Manuela 
Oliveira (Escalão E), ao sair vitoriosa dos cin-
quenta metros de costas. Alcançou ainda a 

Domingos Ferreira esteve imparável 
no Torneio ANNP Masters

segunda posição nos cem metros de estilos, 
e completou o pódio nos cinquenta metros 
de bruços. De realçar ainda a prestação de 
Yolanda Rienderhoff (Escalão D), que chegou 
ao primeiro lugar nos cem metros de costas, 
e ao terceiro nos cem metros livres. No final 
da competição, foram batidos dois recordes 
pessoas e obtidas oito medalhas para o SC 
Espinho. Estiveram presentes 151 nadadores, 
em representação de 16 emblemas.

Juniores do SC Espinho 
garantem a subida às 
competições nacionais

Após a vitória forasteira conquistada por 
duas bolas a zero frente à formação fian-
ense, o Sporting Clube de Espinho carimbou 
o seu regresso às competições nacionais no 
escalão de juniores. 

Para ajudar à festa do passado sábado, a 
formação espinhense garantiu também o 
título de campeão distrital de Sub-19.

Nesse mesmo dia o SC Espinho, através de 
uma publicação nas redes sociais, congratu-
lou a formação pela conquista alcançada na 
penúltima jornada do campeonato. 

Lê-se ainda que o clube terá todos os 
escalões de formação de futebol de 11 nos 
campeonatos nacionais na próxima época. 

O último jogo do campeonato decorre a 28 
de maio, às 17h00, no qual a formação espin-
hense recebe o SC S. João de Ver.

Badminton da AA Espinho 
conquista posições de 
pódio no escalão sénior

No passado domingo, 15 de maio, a secção 
de badminton da Associação Académica de 
Espinho participou na terceira jornada sénior, 
fase zonal – Norte. 
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A jornada, que decorreu em Maceda, 
contou com a participação de vários atletas, 
destacando-se as conquistas individuais e 
em pares. Na categoria D - prova de pares 
femininos - Ana Rezende Vitó e Maria Pimenta 
classificaram-se em primeiro lugar. Já em 
pares mistos, Ana Rezende Vitó e Nuno Magal-
hães (AAE) foram eliminados nos quartos-de-
final. Na mesma categoria (D), Maria Baptista 
Pimenta classificou-se em primeiro lugar na 
prova de singulares femininos, face a Julyane 
Marubayashi (IBC). Em pares, com Ana Vitó, 
alcançaram a primeira posição da prova. Já 
na categoria Absoluta, Inês Alves Pardilhó 
classificou-se em segundo lugar. Em pares, 
com Mariana Pinto Leite (CFBG), conseguiu 
o segundo lugar. Já Ivo Soares foi eliminado 
nos quartos-de-final face a Rui Tremoceiro 
(AAE). No entanto, o atleta – em pares com 
Daniel Costa (SCB) – chegou a classificar-se 
em segundo lugar. Por último, na categoria 
Absoluta, Rui Tremoceiro classificou-se em 
primeiro lugar no encontro face a Simão 
Oliveira (FAC).

mailto:tesouraria@nascente.org.pt
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GD Ronda não conseguiu 
desfazer o nulo frente ao 
Beira Vouga

Na última jornada da fase regular do 
campeonato da 2ª Divisão distrital - Zona 
Norte, o GD Ronda ficou em branco. O técnico 
Carlos Camarinha optou por poupar alguns 
dos titulares no embate do passado fim de 
semana. No jogo, disputado em Albergaria a 
Velha, fizeram-se sentir as várias ausências 
do lado da formação guetinense, devido a 
castigos e lesões. O empate a zeros acabou 
por ser o resultado final, num momento em 
que a equipa se prepara para  disputar o 
decisivo jogo do playoff de subida. 

Leões Bairristas não conquistavam o troféu. 
Da jornada do passado fim de semana, 
destaque ainda para a vitória do Magos (1-2) 
frente ao Águias de Paramos, um adversário 
direto. O triunfo fez com que a turma de 
Anta subisse à terceira posição. De realçar 
também a exibição inspirada do Rio Largo 
frente à Associação de Esmojães (1-5). A 
Novasemente conquistou três pontos impor-
tantes, ao vencer o Cantinho da Rambóia por 
0-2, ascendendo na tabela.

espaço
do leitor

Uma maré que vive, 
e viverá 

Enquanto o tempo continuar a correr, a 
comunicação social terá de se atualizar. 
Escrevo-a, porque esta me parece uma prem-
issa essencial no trabalho de preparação que 
tem vindo a ser desenvolvido ao longo de 
meses pela equipa que agora compõe o Maré 
Viva. Temos (comunicação social, leia-se) de 
saber encarar a metamorfose das coisas; até 
porque necessitamos dela para continuar-
mos vivos. E o compromisso que firmamos é 
este: o de trazer uma roupagem diferente, o 
de fazer diferente, o de existir segundo difer-
entes critérios e prioridades. Existem linhas 
às quais o nosso respeito será, logicamente, 
devido; como se de ensinamentos ancestrais 
se tratassem. Primaremos pelo cultivo de 
um pensamento crítico, plural, sem amarras 
ou pêndulos enviesados. Estando inseridos 
no universo Nascente, uma Cooperativa 
que dispensa apresentações e menções do 
trabalho desenvolvido, seremos um veículo 
para todo e qualquer agente ao serviço da 
Cultura, das tradições e da vida das gentes 
do concelho de Espinho, e também das suas 
zonas vizinhas, cuja simbiose é irrefutável. 
Empenharemos sérios esforços no sentido 
de estendermos aquela que é, atualmente, 
a mancha de leitores do Maré Viva. Esta 
ambição não pretende descurar, ou colocar 
num algum plano secundário, aquela que 
é a grande base existencial da publicação: 
os sócios da Cooperativa Nascente, leitores 
assíduos do Maré Viva, e que em tanto con-
tribuíram, de forma criteriosa, para que ele 
apresente os contornos que hoje exibe. 

A “Maré” será a mesma. As “ondas”, no 
entanto, far-se-ão sentir de maneira distinta. 
Permita-me, caro leitor, que reserve alguma 
porção desta página ao elogio sincero, 
merecido e devido a todos quantos têm 
participado, de forma ativa e desprovida de 
interesses, nesta descoberta. Aquilo que 
inicialmente começou como um conceito, 

foi ganhando forma, e esta será a sua 
primeira expressão física. Daí a pertinência 
e a tentativa de fazer o que deve ser feito 
no sítio certo, no tempo certo. Na pessoa do 
diretor do jornal, estimado Henrique Neves, 
sintam-se todos acarinhados. O meu mais 
sincero obrigado. Este é um projeto de (e 
para) pessoas, e passar-lhes ao lado, numa 
fase como esta, não seria justo. Repetidas 
vezes, a tónica é colocada na mensagem. 
Desta vez, pareceu-me da mais elementar 
justiça relevar os mensageiros.

 Não será novidade apontar, com a natu-
ralidade que o tópico oferece, que a comu-
nicação social regional vive dias cinzentos. 
Embora continue a ser precisa, central e 

leia o que escreve

agenda.mareviva@gmail.com
ESPAÇO DO LEITOR

preponderante para o desenvolvimento de 
uma comunidade mais atenta, expressiva, 
rigorosa e informada, os meios são poucos. 
Mas os fins, esses, são bastantes. Ousaria 
dizer, até, demasiado importantes. Existirão 
tempos em que a vontade será muita, e os 
recursos continuarão estanques, escassos. 
Será esse o nosso maior compromisso: o 
de não baixar os braços, por muito que, por 
vezes, nos doam. E assim trilharemos mais 
um capítulo, que começa agora. Continue 
a estar desse lado. Faremos tudo para que 
valha a pena.  

Joel de Oliveira,
Chefe de Redação
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EDITAL 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

 

----- José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho: --  

----- Faz público, de acordo com o artigo 28º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

(regime jurídico das autarquias locais - RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro; na redação em vigor), e em conformidade com o Regimento Interno que, no 

próximo dia 25 de maio de 2022, pelas 21.00 horas, no Centro Multimeios de 

Espinho, realizar-se-á uma sessão extraordinária desta Assembleia Municipal, que versará 

a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------  

1.Deliberar sobre o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no 

Domínio da Educação do Município de Espinho no Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Gomes de Almeida;  

2.Deliberar sobre o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no 

Domínio da Educação do Município de Espinho no Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Laranjeira 

3.Eleger o presidente da junta de freguesia em representação das freguesias do 

concelho para integrar o Conselho Municipal de Educação de Espinho para o 

quadriénio 2021-2025 e consequente nomeação do Conselho Municipal de Educação 

de Espinho 

-----Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

do estilo do Município. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Espinho, 13 de maio de 2022. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(José Carvalhinho, Dr.) 
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Foi no passado fim de semana, frente ao 
Quinta de Paramos, que os Leões Bairristas 
levantaram a taça que lhes confere o título 
de campeões da 1ª Divisão da Liga R Star, da 
Associação de Futebol Popular do Concelho 
de Espinho (AFPCE). A formação do Bairro Pis-
catório já tinha o título assegurado, estando 
em disputa ainda a possibilidade de o Quinta 
de Paramos alcançar o pódio da tabela. O 
encontro terminou com divisão de pontos, e 
um golo para cada uma das formações. Os 
Leões entraram melhor, e aos 38 minutos 

Académica de Espinho 
cai na final da Taça da 
Federação de Voleibol 

Não foi feliz a prestação da Associação 
Académica de Espinho nas duas partidas 
que ditaram o resultado da final da Taça da 
Federação de Voleibol. 

O conjunto espinhense não conseguiu 
segurar a ofensiva do Fonte Bastardo, que 
venceu, sem contestação, os dois jogos, 
por esclarecedores 3-0. No primeiro jogo, 

Pos. Clube J V E D P 

1 Leões Bairristas 17 14 3 0 45 

2 C. Rambóia 17 11 1 5 34 

3 Magos Anta 17 8 2 7 26 

4 Águias Paramos 17 7 4 6 25 

5 Quinta Paramos 17 7 4 6 25 

6 Novasemente 17 6 5 6 23 

7 Ass. Esmojães 17 7 1 9 22 

8 GD Outeiros 17 4 5 8 17 

9 GD Regresso 17 2 5 10 11 

10 Rio Largo 17 2 4 11 10 

 

Pos. Clube J V E D P 

1 Juv. Estrada 17 15 2 0 47 

2 Desp. P. Anta 17 10 4 3 34 

3 Estrelas P. Anta 17 8 3 6 27 

4 Império Anta 16 7 5 4 26 

5 Est. Vermelhas 17 5 7 5 22 

6 A.D. Guetim 17 6 3 8 21 

7 G.D. Idanha 16 5 6 5 21 

8 Cruzeiro Silvalde 17 5 2 10 17 

9 Morg. Paramos 17 3 1 13 10 

10 Lomba Paramos 17 1 5 11 8 

 

Classificação - 1ª Divisão - AFPCE Classificação - 2ª Divisão - AFPCE

LEÕES BAIRRISTAS LEVAM A 
TAÇA: 17 JOGOS SEM PERDER 
PARA O CONJUNTO DE 
LEANDRO SANTOS

inauguraram o marcador por intermédio de 
Eduardo Pinhal. A reação do coletivo para-
mense chegou na segunda metade, pouco 
depois dos 60 minutos, por Eduardo Oliveira. 
No final do encontro, os Leões receberam a 
taça, e embora não tenham conseguido sair 
da partida com a vitória, mantiveram intacto 
o seu registo: continuam sem perder, para 
o campeonato, na presente temporada. A 
façanha  poderá ser desfeita na 18ª e última 
jornada, fora de portas, frente ao Rio Largo 
(último classificado). Há seis anos que os 

disputado no início da semana anterior, a 
Académica apresentou-se em campo com 
vários atletas da equipa de sub-21, que assim 
aproveitaram para fazer a sua estreia no 
principal palco do voleibol nacional. Já no 
último embate, que decorreu no sábado, na 
Ilha Terceira, a Académica parecia querer 
adiar a decisão final para um terceiro jogo, 
mas que, ainda assim, não foi suficiente. O 
Fonte Bastardo levou a Taça da Federação, 
com os parciais: 25-22; 25-16 e 25-20.

AFPCE

mailto:jornal@mare-viva.pt
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