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Quatro sessões foram o culminar de um 
trabalho que se iniciou em outubro do ano 
passado. De forma vagarosa, o Teatro Popular 
de Espinho marcou o seu regresso para re-
construir a sua atividade, as suas dinâmicas e  
voltar a  sentir o prazer que os une: a repre- 
sentação. Após o interregno imposto pela 
pandemia, as incertezas, avanços e recuos, 
ou a (ainda) utilização de máscaras foram 
fatores que teimavam em limitar aquilo pelo 
que ansiavam: voltar a pisar um palco.

O momento tão esperado chegou nos dias 
13 e 14 de março. As primeiras duas sessões 
de “Os Impostores” marcaram, então, esse re-
gresso. Já nos dias 3 e 4 de junho realizaram-

nascente

se outras duas sessões. Sara Francisco, do 
Teatro Popular de Espinho (TPE), conta que o 
objetivo principal era o de voltar ao ativo e 
mostrar que “o TPE está aqui”. E essa justa 
intenção fez com que boas surpresas surgis-
sem: “Tivemos duas atrizes que voltaram 
ao grupo e foi bom sentir um pouco desse 
ar fresco” – diz. Além disso, um “momento 
emocionante” tomou conta do Auditório 
Nascente no último sábado. Uma “espécie 
de ode” a este espaço, que acompanha o 
Teatro desde a sua génese, foi declamada 
por alguns intervenientes. “Foi muito emocio-
nante para os atores e diria que se sentiram 
aconchegados com esse momento. É um 
espaço que podemos deixar de usufruir no 
futuro. Não se sabe o quando, mas há essa 
possibilidade” – afirma. 

Quando ainda se falava de fazer teatro com 
máscaras, isso constituía uma dificuldade 
acrescida para a conceção de “Os Impos-
tores”: a “forte componente de expressão 
facial” desaparecia. Ainda que possa ter sido 
um recomeço tímido, com esses “avanços e 
recuos”, a associada do TPE releva, acima de 
tudo, as conquistas e os aspetos positivos. 
“No geral, foi bom e o facto de termos as 
duas atrizes que voltaram foi uma fonte de 
motivação para levar isto avante. No final, 
toda a gente ficou muito satisfeita por 
termos começado devagarinho e, no fim, 
apresentamos um espetáculo com quatro 
sessões” - sustenta.

Ainda que a finalidade desta ação cultural 
não fosse a de criar um “grande espetáculo” 
com muitos figurinos, a associada considera 
que a adesão do público correspondeu às 
expetativas. A “casa” não esgotou, mas o 
grupo não sentiu a falta do quer que fosse. 
“Tivemos uma audiência bem composta e 
mantivemos o nosso “público comum”. Diria 
que o feedback do público foi positivo e foram 
espetáculos consistentes e interessantes. 
Numa próxima vez seria agradável ver caras 
novas” – confessa.

Questionada sobre o que reserva o futuro 
para o Teatro Popular de Espinho, Sara Fran-
cisco diz que é um projeto para continuar. 
Contudo, há “desafios” no horizonte. “Uma 
lufada de ar fresco” e a integração de gente 
jovem são aspetos que não pode deixar 
de mencionar. “O trabalho do TPE vai ser a 
continuidade de um espetáculo anual, mas, 
acima de tudo, terá de existir esforços para 
captar pessoas novas ou projetos novos, 
como workshops, apresentações mais 
pequenas ou promover uma plataforma de 
espetáculos  mais individuais” – elenca a 
afiliada do TPE. 

Diz que o coletivo expressa muita vontade de 
continuar. A própria Sara mostra-se convicta 
que, pelo menos, a realização de uma peça 
por ano manter-se-á. Mas, daqui em diante, o 
desafio está lançado: captar pessoas e ideias 
novas. 

TEATRO POPULAR 
DE ESPINHO: 

UM REGRESSO 
AO PALCO COM 

OS OLHOS 
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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.

 

do Instituto Politécnico de Portalegre. Com-
posta por 23 painéis, a exposição contempla 
ilustrações de 11 dos mais consagrados e 
premiados ilustradores portugueses que 
participaram em muitos dos filmes produzi-
dos pela Animanostra – Cinema, Audiovisual 
e Multimédia. A “Imagines Nostra Animae”, 
produzida pelo CINANIMA, assinala os 30 

No passado sábado à tarde, 4 de junho, foi 
inaugurada a exposição fotográfica “Biodi-
versidade no concelho de Espinho”, na Junta 
de Freguesia de Anta e Guetim. O momento 
inaugural contou com a presença de Tânia 
Araújo, autora das fotografias, que procedeu 
a uma visita guiada aos presentes.

Agora instalada na sala da Assembleia de 

Freguesia, a mostra fotográfica “Biodiversi-
dade no concelho de Espinho” já esteve em 
exibição no átrio da Biblioteca Municipal e 
constitui a exposição organizada pela secção 
da Cooperativa Nascente, “Ambiente na 
Nascente”. Os vinte registos fotográficos pro-
curam retratar a biodiversidade de Espinho e 
dos seus vários habitats.

Nas fotografias constam a representação 
da fauna e flora de vários habitats existentes 
em Espinho, que vão desde as dunas, à cidade 
e até às zonas verdes do concelho. 

Embora não tenha ficado estabelecida uma 
data final, a exposição pode ser visitada no 
espaço supramencionado até ao final do mês 
de junho. 

anos da produtora Animanostra e conta com 
a curadoria de Pedro Serrazina e Humberto 
Santana. Após a edição de 2021 do CINANIMA, 
a itinerância artística arrancou na Escola 
Artística Soares dos Reis, no Porto. Seguiu-se 
a Escola Secundária Manuel Laranjeira, em 
Espinho, e no mês de março esteve presente 
no Monstra – Festival de Animação de Lisboa. 

“Imagines Nostra Animae” está 
em exibição em Portalegre

Exposição de Tânia Araújo patente na 
Junta de Freguesia de Anta e Guetim
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cultura
agenda
9 DE JUNHO (ATÉ 9 DE JULHO) - MÚSICA 
28ª Festival Internacional de Música de Gaia 
Vila Nova de Gaia
O Festival Internacional de Música de Gaia - FIMG 

- é uma iniciativa da Fundação Conservatório 
Regional de Gaia em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, que este ano cumpre 
a sua 28ª edição, com um programa que inclui 
nomes como Pedro Burmester (piano), Jonathan 
Roozeman (violoncelo), Eliane Rodrigues (piano), 
Chiara Opalio (piano) e o Concerto Scirocco 
(ensemble de música antiga). O FIMG decorre de 
9 de junho a 9 de julho, no Auditório Fernanda Cor-
reia, Auditórios Municipais, Igreja de Mafamude e 
Mosteiro de Grijó.

10 A 12 DE JUNHO - EVENTO
Festival Internacional de Marionetas de Ovar 

(FIMO)
Ovar
Na edição de 2022, o FIMO traz a  Ovar 18  

companhias, que vão  oferecer ao  público  45 
espetáculos ao longo de 3 dias. Dessas, 6 são 
nacionais, 4 chegam de Espanha e 2 da Argentina. 
Polónia, Itália, Perú, Chile, Alemanha e Brasil 
representar-se-ão por 1 companhia cada. 

A maioria das atuações vão acontecer em es-
paços ao ar livre, como o Largo do Tribunal, Nep-
tuno, Parque Urbano, Jardim do Cáster, Largo de 
Santo António, Largo dos Bombeiros Voluntários 
de Ovar, Parque da Senhora da Graça e Rua Dr. 
Nogueira de Almeida.

Haverá também espetáculos a decorrer em 
auditórios, como a Casa do Povo ou a Casa da 
CONTACTO. Todos os espetáculos programados 
serão de acesso gratuito.

“Terminado há cerca de um mês o festival local 
de Marionetas - o Mar-marionetas, que assinalou 
este ano a sua 16.ª edição - e estando as crianças 
prestes a entrar nas férias de verão, uma boa 
proposta para as famílias que continuam com 
energia e interesse para acompanhar a arte da 
Marioneta pode bem ser o FIMO – Festival Inter-
nacional de Marionetas de Ovar. 

‘Com diversas atividades e tipos de espetáculos, 
seja para o público infantojuvenil ou para os 
adultos, o FIMO representa, acima de tudo, a opor-
tunidade das famílias se reunirem a colecionar 
boas memórias.’ 

Uma programação muito variada, com work-
shops e dezenas de espetáculos em vários 
pontos da cidade e para vários públicos. Estarão 
presentes algumas companhias  nacionais  já 
conhecidas do público espinhense - Marionetas 
Rui Sousa, Mãozorra e Historioscópio - assim 
como companhias internacionais, que prometem 
trazer novidade e muita magia e fruição.”

Rita Betânia

9 DE JUNHO - MÚSICA 
NOS Primavera Sound
Parque da Cidade do Porto
17h00
O NOS Primavera Sound está de regresso 

ao Parque da Cidade do Porto, com um cartaz 
recheado de nomes: Tame Impala, Nick Cave and 
The Bad Seeds, Cigarettes After Sex, Pavement, 
Beck, Slowdive, Gorillaz e DIIV são algumas das 
propostas mais apetecíveis do cartaz.

11 DE JUNHO - MÚSICA 
Silvana Estrada - Concerto
Auditório de Espinho - Academia
21h30
De repente, todos estão a despertar para Silvana 

Estrada, cantora mexicana de 24 anos. Filha de dois 
fabricantes de instrumentos de Veracruz, Estrada 
estudou num conservatório de jazz universitário 
perto da sua cidade natal e mais tarde lançou 
alguns projetos colaborativos com o guitarrista 
de renome mundial Charlie Hunter. Em janeiro, o 
destacado selo independente Glassnote lançou 
Marchita, o seu disco de estreia a solo com can-
ções originais em espanhol que misturam o seu 
amor pelo jazz com estilos folclóricos tradicionais 
mexicanos. Os principais meios de comunicação, 
incluindo a Rolling Stone, Billboard, NPR e o New 
York Times, escreveram artigos destacando este 
trabalho, mencionando o seu nome como uma 
das maiores promessas da música atual. 

11 E 12 DE JUNHO - EVENTO
XXIV Encontro Internacional de Estátuas Vivas
Largo da Câmara Municipal de Espinho
Depois de 2 anos de interregno devido à 

pandemia Covid19, o mais antigo Encontro 
Internacional de Estátuas Vivas do Mundo está 
de regresso a Espinho, nos dias 11 e 12 de Junho. 

A XXIV edição do Encontro Internacional de Es-
tátuas Vivas será, de novo, uma festa da Arte da 
Imobilidade Expressiva que contará com a pre-
sença de estátuas  que estabelecem uma relação 
de cumplicidade com os milhares de pessoas que 
habitualmente visitam o Encontro.  

A 11 Junho (sábado), a partir das 21h30, realizar-
se-á o Lu(g)ar de Estátuas, evento que reúne es-
tátuas premiadas pelo júri em edições anteriores. 

As  Estátuas  vão invadir as montras dos  
estabelecimentos comerciais da emblemática 
Rua 19 com magníficas performances que irão 
surpreender o público presente. 

A um ano de completar a 25ª edição, o Encontro 
Internacional de Estátuas Vivas continua a ser o 
principal impulsionador desta arte performativa, 
contribuindo para notoriead e e visibilidade a nível 
nacional e internacional, potenciando o despontar 
de Encontros semelhantes por todo o mundo, 
bem como o aparecimento de novos criadores e 
artistas. 

15 DE JUNHO - EVENTO
Porto Beer Fest 2022
Jardins do Palácio de Cristal
17h00
O Porto Beer Fest é uma viagem à cultura da cer-

veja artesanal.  De 15 a 19 de Junho o Porto recebe 
alguns dos melhores cervejeiros do mundo com 
mais de 300 cervejas diferentes. Degustações, 
gastronomia, provas comentadas, Master Classes 
e Labshops. Animação, concertos, e performances 
dão forma ao evento.

12 DE JUNHO - MUSEUS 
Dia aberto do Museu Marítimo de Ílhavo
Ílhavo
14h00/18h00
No segundo domingo de cada mês as portas 

do Museu Marítimo de Ílhavo abrem-se de forma 
gratuita. Visite o Museu com o Aquário dos Ba-
calhaus a partir das 14h00. O Navio-Museu Santo 
André é um polo do Museu Marítimo de Ílhavo. Fez 
parte da frota portuguesa do bacalhau e pretende 
ilustrar as artes do arrasto. A entrada é gratuita. 
Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de 
ílhavo.

15 DE JUNHO - MÚSICA
Combo de Jazz da Escola Profissional de Música 

de Espinho
Casa da Música
21h30
A Escola Profissional de Música de Espinho 

proporciona uma oferta transversal que abrange 
não só a chamada música clássica, mas também 
outras áreas como o jazz. Sob a direção de 
Eduardo Cardinho, o Combo de Jazz que se apre-
senta no palco da Esplanada percorre os vari-
ados caminhos da história do jazz, passando pelo 
bebop, o blues, o swing e o jazz tradicional. Não 
é necessário o levantamento de bilhete. Entrada 
está limitada à lotação do espaço.
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artes marciais; uma cerimónia do chá; uma 
mostra de comida, e ainda jogos tradicionais 
chineses (como o xadrez chinês, o jogo das 
argolas, o jogo da corda, e o transporte de 
feijões com pauzinhos). O “Festival do Barco-
Dragão” acontece já desde o ano 277 antes 
de Cristo (AC) e realiza-se todos os anos, no 
quinto dia do quinto mês do calendário lunar 
chinês. A efeméride assinala uma importante 
lenda chinesa: a lenda de Qu Yuán. Conta-se 
que o poeta se terá atirado ao rio, depois 
de descobrir que a capital do seu país fora 

cultura
notícias

ESPINHO ACOLHE 
O “FESTIVAL DO 
BARCO-DRAGÃO”, 
UMA MOSTRA DE 
CULTURA CHINESA
A Câmara Municipal de Espinho e o Instituto 

Confúcio, da Universidade de Aveiro, irão 
promover uma mostra de Cultura chinesa, 
pensada no âmbito do projeto de ensino de 
Mandarim nas escolas do ensino básico do 
concelho. O evento, subordinado à temática 
“Festival do Barco-Dragão”, acontece já no 
próximo dia 11 de Junho, entre as 10h00 e as 
13h00, no Parque João de Deus, e também no 
Largo Dr José Salvador. Entre as várias ativi-
dades planeadas, estão a dança do Dragão; 
a dança do Leão; uma demonstração de 

Ovar abre o palco 
à comunidade 
para construir
nova performance 

Há “Noites em tempos 
inusitados” para apreciar 
no Museu Municipal 
de Espinho 

Estudantes espinhenses 
apelam à paz 
através da Moda

A autarquia de Ovar está a levar a efeito 
uma “open call” com o intuito de construir 
um espetáculo de rua, em fusão com a 
comunidade, e que deverá subir ao palco a 
24 de Julho, no Mercado Municipal, no âmbito 
das comemorações do Dia do Município. O 
espetáculo poderá estender-se aos campos 
do teatro, da performance, do movimento, e 

A exposição de pintura “Noites em tempos 
inusitados”, de Luísa Moreira Monteiro, estará 
patente no Museu Municipal de Espinho, 
entre os dias 18 de Junho e 30 de Julho. “Esta 
exposição pretende ser um modo, como 
qualquer outro, de percecionar a realidade. 
Como dizia Ortega y Gasset: ‘eu sou eu e a 
minha circunstância’, e aqui a circunstância 

Acontece hoje, quarta-feira, pelas 21h30, a 
iniciativa “Make Art! Not War!” - uma passagem 
de modelos temática, no âmbito da disciplina 
de Complemento à Educação Artística. Este 
é um projeto de Design de Moda, da autoria 
da professora Cristina Jorge, e que conta 

também da música. As participações neste 
projeto aberto à comunidade de grande en-
vergadura poderão ser consolidadas através 
do endereço ovarescondido@gmail.com, 
até 13 de Junho. A mensagem deverá conter 
o nome completo, a data de nascimento 
e o contacto telefónico de cada um dos 
proponentes.

representa-se por estruturas que transpor-
tem o outro para uma perceção da realidade 
na qual ao sentido subjaz a estrutura” - ex-
plica a autora. Em tempos “inusitados”, como 
os atuais, é no silêncio das noites que se 
desencadeiam linhas, formas e cores, que 
estruturam a realidade e a ancoram.

com a colaboração dos alunos do oitavo ano 
da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 
Almeida. Será apresentada, de uma forma 
inédita, a reinterpretação original de obras 
de Arte em peças de vestuário. O palco? O 
Largo da Câmara Municipal de Espinho. 

ocupada pelas tropas de um outro reino. Ao 
receber a notícia de que o poeta se havia 
atirado ao rio, a população chinesa, receando 
que os peixes o comessem, percorreu o rio 
em barcos, lançando arroz à água.  Desta 
forma, os peixes saciariam a sua fome, e não 
comeriam o corpo do poeta.  É tradição, nesta 
data, realizar corridas de barcos-dragão e 
comer o tradicional zòngzi - um arroz glu-
tinoso, embrulhado em folhas de bambu. O 
evento contará com a participação de alunos, 
professores, pais e da população em geral. 
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respeito. Este é um prémio com dez anos de 
história, e todos os municípios receberão, da 
parte da Quercus, instruções, para que seja 
produzida a bandeira “Praia com Qualidade de 
Ouro 2022”. A avaliação e atribuição de cada 
uma das distinções está sujeita ao respeito 
de vários parâmetros, entre eles: a qualidade 
da água terá de ter sido excelente nas últimos 
quatro épocas balneares; na última época 
balnear, não poderá ter ocorrido qualquer 

A Quercus - Associação Nacional de Con-
servação da Natureza atribuiu o galardão 
de “Qualidade de Ouro” a duas praias do 
concelho de Espinho: a Praia da Frente 
Azul e a Praia de Paramos. os dois espaços 
espinhenses juntam-se a um total nacional 
de 440 praias distinguidas, o maior número 
de que há registo. A atribuição resulta de um 
reconhecimento público e numa garantia de 
fiabilidade, no que à qualidade das águas diz 

da terra

tipo de ocorrência/aviso de desaconselha-
mento  da prática  balnear,  proibição  da 
prática balnear e/ou interdição temporária 
da praia. Os dados utilizados nesta avaliação 
baseiam-se na informação pública oficial, 
tendo apenas em consideração as análises 
efetuadas nos laboratórios das diferentes 
Administrações Regionais Hidrográficas.

Começa em Julho a 
construção do primeiro 
parque temático de Gaia

No próximo mês, terá início a construção 
do primeiro de doze parques temáticos que 
a Câmara Municipal irá concretizar, baseados 
em histórias infantis. Serão mais de seis 
milhões de euros de investimento em locais 
“seguros, inclusivos, acessíveis, atraentes, 
verdes, e para todas as famílias” - adiantou o 
Município, em comunicado. O objetivo é o de 

estabelecer “um circuito de equipamentos de 
recreio e lazer que se distinguem de outros 
parques infantis pelo seu caráter multigera-
cional e inovador” - completa a Câmara. O 
primeiro espaço a ser edificado terá a no-
menclatura de “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, 
e o investimento ultrapassará os 800 mil 
euros. Entre outros nomes propostos para os 
vários parques a serem concretizados, estão 
“Abelha Maia”, “Peter Pan”, “Pinóquio”, “A Bela 
e o Monstro”, “Alice no País das Maravilhas”, 

e “A Bela Adormecida”. Está previsto que 
todas as obras possam estar concluídas em 
Fevereiro de 2023. Entre as localizações para 
os diferentes parques já avançadas, estão 
os jardins da Soares dos Reis (“Pinóquio”); os 
jardins do Candal (“Abelha Maia”); o jardim 
das Amoreiras (“A Bela e o Monstro”). Este 
último aguarda ainda por parecer favorável 
da Direção Regional de Cultura do Norte, por 
se localizar em área de proteção do Mosteiro 
de Grijó.

Município e agrupamentos 
escolares em sintonia 
na delegação de 
competências

 No decorrer da passada semana, foram 
assinados os contratos interadministrativos 
de delegação de competências, no domínio 
da Educação, entre o Município de Espinho, o 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 

de Almeida e o Agrupamento de Escolas 
Dr Manuel Laranjeira. Com a rúbrica do 
documento, os agrupamentos ficam agora 
responsáveis por gerir e assegurar recursos 
humanos, ação social escolar, os refeitórios, 
o regime escolar (fruta e leite), o transporte 
escolar e ainda o fornecimento de serviços 
externos (água, luz, material). Já o Município 
ficará encarregue pelo acompanhamento do 
processo de execução e cumprimento das 

competências delegadas, bem como pela 
transferência das verbas necessárias para 
a concretização das várias tarefas elenca-
das. No caso concreto do Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, os 
recursos financeiros destinados à execução 
do contrato atingem os 176 mil euros. No 
caso do Agrupamento de Escolas Dr Manuel 
Laranjeira, a verba situa-se na ordem dos 210 
mil euros.
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Entre os dias 3 e 5 de Junho, o Consulado 
da Venezuela entregou a documentação 
legal necessária à permanência em Portugal 
a aproximadamente 450 cidadãos venezuela-
nos, residentes no Norte e Centro. A iniciativa 
decorreu no Europarque, em Santa Maria da 
Feira, sendo que os trabalhos foram con-
duzidos pelo Consulado General da República 
Bolivariana da Venezuela, que já antes havia 
utilizado aquele espaço para uma primeira 
sessão idêntica (na altura, com a partici-
pação de 350 migrantes). A prorrogação de 
passaportes que tenha sido solicitada até 28 
de Março, a emissão de passaportes requeri-
dos até 14 de Dezembro de 2021, a verificação 

de cartas de condução, a emissão de provas 
de vida para manutenção de benefícios e 
registos de nascimento e casamento foram 
alguns dos processos legais tratados ao 
longo dos três dias. O concelho de Santa 
Maria da Feira alberga, atualmente, 244 
cidadãos venezuelanos e luso-venezuelanos. 
De acordo com os dados da autarquia, 
recolhidos em 2020, estes representam a 
segunda maior comunidade estrangeira a lá 
residir, ultrapassada apenas pela brasileira, 
num universo total de 1 820 cidadãos de 66 
nacionalidades, dos quais 637 com registo de 
cidadãos da União Europeia.

Projeto de São João 
de Ver quer dignificar 
a alimentação 
de pessoas 
com dependência

O projeto “Comida e Dignidade”, do Abrigo 
- Centro de Solidariedade Social de São João 
de Ver, foi um dos vencedores das Bolsas de 
Cidadania Roche 2022, anunciados na pas-
sada quarta-feira. 

O objetivo é o de proporcionar às pessoas 
com dependência uma alimentação assistida 
digna. Foram submetidas 42 candidaturas às 
Bolsas de Cidadania, que têm como principal 
mote o fomento da participação dos ci-
dadãos nos processos de decisão em saúde 
e a informação dos doentes sobre os seus 
direitos, assim como a sua participação nas 
decisões individuais de tratamento. 

Do total, foram distinguidos seis, que rece-
berão um total de 60 mil euros de apoio. No 
caso concreto do projeto do Abrigo, receberá 
um apoio na ordem dos 15 mil euros, para mel-
horar o estado nutricional das pessoas que 
necessitam de alimentação assistida e ainda 
para apostar na formação de cuidadores 
informais, famílias e cuidadores profissionais 
em torno das práticas de alimentação as-
sistida, baseadas na humanidade e dignidade. 

Entre os vários jurados que compuseram o 
painel da ação, estiveram nomes como Graça 
Freitas (diretora geral da Saúde), Maria de 
Belém Roseira (ex-ministra da Saúde) e Maria 
do Céu Machado (médica e ex-presidente do 
Infarmed).

Câmara de Ovar rejeitou 
proposta de UA, mas 
segue de olhos postos 
no Ensino Superior 

A proposta da Universidade de Aveiro (UA), 
que visava a instalação do ensino superior em 
Ovar, não reuniu consenso entre a vereação. 
Ainda assim, e em contexto de Reunião de 

Ultrapassados 
os entraves 
da pandemia, 
está de regresso 
a Esmoriz o “Arraial 
da Barrinha”

Depois de não ter acontecido, nos últimos 
dois anos, por força dos entraves pandémi-
cos, o Arraial da Barrinha regressará à 
Praia de Esmoriz, entre os dias 23 de Junho 

Câmara, Salvador Malheiro, presidente da 
autarquia, lembrou que o Ensino Superior 
em Ovar “continua a ser uma prioridade”, que 
espera ver concretizada ainda no decorrer do 
presente mandato. A proposta da UA passaria 
pela criação de um curso de um Curso de 
Especialização Tecnológica (CET). O mesmo, 
teria um “custo elevado” para o Município. 
Por isso, depois de uma “análise custo/

e 3 de Julho. Esta é uma festividade popular 
com memórias enraizadas na região, tendo 
estado suspensa durante meio século, e 
sendo recuperada pela Junta de Freguesia, 
em 2014. A festividade acontecerá na Praça 
das Companhas, junto ao Bairro Piscatório, 
e será este o cenário da programação de 
animação balnear da cidade. De acordo com 
informações avançadas pela comunicação 
social, nomes como Clã e a fadista Sara Cor-
reia poderão estar em cima da mesa para 
animar as noites de Verão.

benefício”, foi chumbada. De lembrar que na 
apresentação da sua recandidatura à Câmara 
Municipal de Ovar, na Arena Dolce Vita, em 
2021, Salvador Malheiro disse-se “motivado” 
para “dar continuidade a um projeto de valor, 
que traga desenvolvimento ao concelho de 
Ovar”. Por entre as pretensões enunciadas 
pelo autarca, estava a instalação do Ensino 
Superior no concelho vareiro.

Perto de 450 cidadãos
Venezuelanos do Norte e Centro
estiveram no Europarque
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Costa compromete-se 
a ouvir Montenegro 
no próximo mês sobre 
o novo aeroporto

Na passada sexta-feira, o Primeiro Ministro, 
António Costa, comprometeu-se a discutir 
com o recém-eleito líder do PSD, Luís Mon-
tenegro, a localização do novo aeroporto 
de Lisboa e a alta velocidade ferroviária. 

Comemorações 
do Dia da Criança 
em Espinho adiadas 
para 9 de Junho

Marcelo Rebelo de Sousa 
convidado a visitar 
a obra da IP na Granja

O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, foi convidado pelo movimento 
cívico “Praia da Granja, Cidadãos” a visitar as 
obras que decorrem no local, da autoria da 
Infraestruturas de Portugal (IP). Como já foi 

Esta posição de António Costa sobre a 
necessidade de acordo com o PSD em 
matérias como o novo aeroporto de Lisboa 
e as linhas de alta velocidade ferroviária foi 
transmitida no final de um almoço na Câmara 
do Comércio Luso Espanhola e depois por si 
globalmente repetida em declarações aos 
jornalistas. Na sua intervenção em resposta a 
uma pergunta formulada por um empresário 
espanhol, o líder do executivo português 
referiu que a direção cessante do PSD, de 

Rui Rio, evoluiu na sua posição relativamente 
à decisão apontada pelo executivo de Pedro 
Passos Coelho, tendo exigido a realização de 
uma avaliação ambiental estratégica entre 
as opções do Montijo e de Alcochete. “Como 
é sabido, agora, a liderança da oposição está 
em alteração e, neste momento, aguardo que 
no próximo mês tenhamos um novo líder da 
oposição para saber se o acordo é Montijo, se 
é Alcochete, ou qual é o acordo”, disse.

e é considerado um dos trabalhos de refer-
ência da cinematografia brasileira. A sinopse 
conta a história de Eurídice, uma senhora 
de 80 anos, que é surpreendida pelas cartas 
antigas da sua irmã Guida. No Rio de Janeiro 
dos anos 1950, as duas irmãs são cruelmente 
separadas, impedidas de viver todos os 
sonhos que alimentam juntas. Invisíveis, 
numa sociedade paternalista e conservadora, 

“A Vida Invisível” será o último filme do Ciclo 
de Cinema Brasileiro do FEST - Cineclube 
de Espinho, e é exibido hoje, dia 8 de Junho, 
pelas 21h30, no Auditório do Casino de 
Espinho. A obra de Karim Ainouz atenta no 
papel da mulher na sociedade brasileira, um 
debate que encontra raízes no seu passado 
histórico. É nesse contexto que surge o filme, 
que convida ao repensar desta problemática, 

desdobram-se para conseguirem seguir em 
frente. A exibição deste Drama tem entrada 
gratuita, estando a mesma limitada aos 
lugares de sala existentes. Os bilhetes reser-
vados deverão ser levantados no Auditório do 
Casino de Espinho, hoje. Se não tiver reserva, 
o bilhete poderá ser levantado a partir das 
21h00.

FEST 
ENCERRA 

O CICLO 
DE CINEMA 

BRASILEIRO 

As comemorações do Dia Mundial da 
Criança, celebrado a 1 de Junho, foram 
adiadas para amanhã, quinta-feira. A decisão 
partiu do Município de Espinho, depois das 
“condições climatéricas desfavoráveis” que 
se fizeram sentir - explicou a autarquia, em 
comunicado. A Câmara quer igualmente 
“promover” os espaços públicos e ao ar livre 
nas várias atividades elencadas, fator que 

também pesou na decisão do adiamento. 
“Para uma data tão importante, o Município 
tem preparado um programa alargado de 
animação que vai surpreender os mais 
novos, conciliando as atividades lúdicas com 
mensagens de sensibilização para temas 
importantes, contribuindo assim para o seu 
saudável crescimento e desenvolvimento 
pessoal” - reitera o Município, em comunicado. 

noticiado noutras edições do Maré Viva, em 
causa está o projeto que tem vindo a ser 
implementado no troço ferroviário da Linha 
do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia. 
Os trabalhos contemplam a reformulação de 
apeadeiros e também a construção de pas-
sagens pedonais superiores, que substituirão 
as atuais. Na missiva remetida ao Chefe de 

Estado, o movimento cívico sublinha que o 
objetivo “não é o de parar a obra da IP”, mas 
sim “conseguir que os impactos brutais da 
obra nos lugares da Praia da Granja e Praia 
da Aguda sejam minimizados”. A obra já 
motivou uma queixa ao Ministério Público e 
ao Provedor da Justiça Europeu, alegando 
incorreta utilização de fundos comunitários.
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o explicador

O QUE É SER 
ECOLÓGICO?

pode ser relacionada, por exemplo, com as 
taxas de utilização de um produto renovável 
ou as taxas de esgotamento de recursos 
finitos. Além disso, a durabilidade desses 
produtos assume um papel relevante para a 
sustentabilidade e preservação de recursos 
naturais. 

Apesar dos seus significados serem 
distintos, estes são dois conceitos que, 
frequentemente, andam de “mão dada”. Se 
a Sustentabilidade é pensar na durabilidade 
dos produtos de forma a preservar recursos 
renováveis e finitos para as gerações futuras, 
então isso é também a Ecologia, uma vez 
que se promove a preservação e proteção 
dos ecossistemas. Ser ecologicamente 
sustentável é também participar no desen-
volvimento de iniciativas de cariz cultural e 
social ligadas à preservação do Ambiente, 
tais como o plogging, a utilização de sacos 
de pano, a separação do lixo nos ecopontos, 
entre outras. 

Fontes: www.lexico.pt ; Internet Para Todos; 
www.vidaativa.pt; Ecogranito 

Ecologia, sustentabilidade e futuro.  Todos 
estes conceitos são indissociáveis uns dos 
outros, mas com particularidades distintas. 

O Explicador desta semana aborda uma 
das temáticas mais determinantes para 
o presente e futuro da casa comum da 
Humanidade: a sustentabilidade ecológica do 
planeta Terra. Além disso, o tema proposto 
enquadra-se também no Dia Mundial do 
Meio-Ambiente, que se assinalou no passado 
dia 5 de junho. Portanto, impõe-se a questão: 
o que é ser ecológico(a)?

A lógica “eco” 
Ser ecológico é viver dentro da lógica eco 

- palavra que provém do grego “Oikos” e que 
significa casa ou habitação. Nesse sentido, 
para ser ecológico, é pressuposta a necessi-
dade de viver dentro de uma lógica da casa 
que é comum a todos: o planeta Terra. 

Aqui coabitam milhares de organismos 
vivos que se relacionam entre si. Portanto, 
essa relação deveria acontecer de forma 
organizada e com respeito pelo equilíbrio 
natural. No entanto, nós, seres humanos, 
para satisfazer necessidades, provocamos 
impactos significativos nesse equilíbrio e 
respeito pela Natureza. O que, muitas vezes, 
sucede é que a aplicação de certos recursos 
para satisfazer necessidades não são re-
postos. Assim, o equilíbrio dos sistemas que 
organizam o planeta (os ecossistemas) ficam 
comprometidos.

Como posso ser 
ecológico?

Para seguir a lógica eco, há algumas ideias-
chave a registar: apenas consumir o que pre-
cisamos; reciclar e reaproveitar tudo quanto  
possível e assumir  uma postura  responsável  

e consciente do impacto que o uso de deter-
minados produtos podem constituir para o 
meio-ambiente.

E o que posso fazer para 
seguir essa lógica? 

São várias as dicas e recomendações que 
podemos encontrar pela Internet. Nesse 
sentido, compilamos aquelas que parecem 
as mais fáceis de implementar no dia-a-dia. 
Desde logo, deveríamos evitar o uso do ar 
condicionado ou aquecimento central e optar 
por soluções naturais (abrir janelas e descer 
as persianas nos dias mais quentes, ou optar 
por uma manta quente nos dias mais frios). 

Comprar produtos sazonais e no comércio 
local; não desperdiçar água; manter as luzes 
desligadas e substituir pelas de baixo con-
sumo energético (LED, por exemplo); encher 
bem a máquina de lavar roupa ou aproveitar 
o calor do forno para aquecer o ambiente de 
casa nos dias mais frios do ano, são exemplos 
simples a aplicar no quotidiano. 

Por último, o método transversal a esta 
lógica é a aplicação da regra dos três R’s: 
reduzir, reutilizar e reciclar.

Há diferenças entre ser 
sustentável e ecológico?

São palavras com que nos vemos con-
frontados (quase) todos os dias. E sim, são 
distintas. Além disso, são termos cada vez 
mais aproveitados no marketing ou relações 
públicas de empresas, sobretudo do setor 
da Moda. Mas, o que as distingue? Conforme 
vimos, a Ecologia está intimamente relacio-
nada com a biodiversidade e as ações que 
podem constituir alterações a aos sistemas 
naturais do planeta. Já a Sustentabilidade 
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Em cada feira, uma montra; 
em cada cliente, um amigo

Estava longe de imaginar aquilo que se 
seguiria, até porque os primeiros tempos 
do negócio não faziam antever o sucesso 
que hoje lhe é devido. “Quando comecei, em 
casa, era muito difícil vender... É aí que tomo 
a decisão de começar a ir para as feiras. Esse 
é o momento em que o negócio se começa 
realmente a desenvolver. 

Comecei pela feira de Esmoriz, e depois, 
na de Estarreja” - contou. Beatriz Almeida 
deslocava-se num carro ligeiro, do pai, e na 
mala levava uma trouxa: um pano grande, 
que servia de embrulho a outros tantos mais 
pequenos. Chegada à feira, o “embrulho” era 
aberto, e deixado à disposição dos clientes. 
Estávamos em 1974. Falamos de um tempo 
em que os tecidos sofriam de uma procura 
“particular”, e as matérias-primas eram bem 
mais escassas do que nos dias de hoje. 

“Comecei a fazer lençóis, emendados em 
três. Vinham da fábrica, ou da costureira, num 
dia, e no dia seguinte já os estava a vender na 
feira. Vendia também almofadas, as chama-
das ‘fronhas’ de fora. Estas, eram às cente-
nas”.  Aqui, entra a sua primeira ‘aventura’ 
pela feira de Espinho. A “mais importante” 
montra para o negócio. Onde, através da 
sua personalidade e carisma, ia angariando 
clientes, amigos por saber. Entretanto, o 
lugar que tanto a tinha visto prosperar, em 

Beatriz Madalena é a personificação da 
fusão equilibrada entre o humano, e uma 
marca: não se vislumbram os limites de cada 
um deles. Mas sabe-se que ambos se tocam; 
que, feitas as contas, os pontos comuns vão 
ser bem mais do que os que se afastam. 

Começou a percorrer os meandros da 
sua vida com um tom sereno, como se 
caminhasse por caminhos repletos de boas 
memórias. Antes de se tornar na “Beatriz dos 
Panos”, era telefonista. No entanto, a certa 
altura, com o atendimento automático, viu-se 
obrigada a partir para o Porto, para poder 
continuar a estar do outro lado da linha. 

Já nesses tempos, sentia uma certa 
admiração pelo negócio, e por isso decidiu 
assumir o controlo de uma mercearia. Fê-lo 
durante oito meses. Tinha o marido no Ul-
tramar, e uma filha ao seu encargo. “Quando 
ele veio cá a Portugal, de férias, disse que a 
mercearia era uma prisão... Não queria aquilo 
para mim”. Por isso, acabou por deixar o 
negócio. 

É neste impasse que os panos e tecidos 
entram na sua vida, por intermédio de uma 
irmã. “Tinha uma irmã, cujo marido estava 
na força aérea. Ela vendia uns panos... Então, 
disse-lhe para irmos juntas, comprar. Ficou 
combinado que, se eu não os conseguisse 
vender, ela daria conta do recado” - relembra.

na primeira pessoa

Comecei a fazer 
lençóis, emendados 
em três. Vinham 
da fábrica, ou da 
costureira, num dia, 
e no dia seguinte 
já os estava a vender 
na feira.

Espinho, foi-lhe retirado. “Tinha o meu pai ao 
meu encargo, tinha os meus filhos, e por isso 
chegava à feira um bocadinho mais tarde, e 
queria vir cedo embora. Primeiro, mudaram-
me de lugar: lá para o meio... Tinha de entrar 
muito cedo, e sair também muito cedo. Caso 
contrário, outros feirantes passariam à minha 
frente. Então, acabei por desistir” - explicou.

O “adeus” à vida de feirante 
e a consolidação da marca

Assim, de trouxas aviadas, o destino passa a 
ser a cave de sua casa. Era uma zona recôn-
dita, como tantas outras casas a têm. As suas 
características não pareciam próprias ao 
acolhimento de um qualquer negócio. Ainda 
assim, houve que saber coser certo com as 
linhas algo tortas. “Era uma cave normal, 

BEATRIZ MADALENA: 
A CAVE, EM PARAMOS, 
DE ONDE SE ABRIRAM 

AS PORTAS DO MUNDO



118 de Junho de 2022

A régua e esquadro: 
ser o “alfaiate” da casa 
de cada cliente

“Não somos como o ‘Espaço Casa’, ou como 
o ‘IKEA’. Lá, basta percorrer as prateleiras, 
escolher o que mais se gosta, pegar, e levar. 
Aqui não”. A “Beatriz dos Panos” funciona 
numa lógica mais pessoal, próxima. “Nós 
preocupamo-nos com o ‘personalizar’. O 
nosso objetivo principal é o de, de uma forma 
crescente, criar um produto à medida de 
cada cliente. Como se fôssemos o alfaiate 
da casa de cada um” - completou António 
Sá. Hoje, o selo “Beatriz dos Panos” viaja pelo 
Mundo. 

A marca colabora também em eventos de 
grande porte, como a Viagem Medieval, em 
Santa Maria da Feira, ou o Carnaval de Ovar. 
Com instituições, como hospitais, escolas, 
certas indústrias. Conhece admiradores 
além-fronteiras, sem esquecer os primeiros 
passos. Até porque, quem os testemunhou, 
também se recusa a apagar tais memórias. 
“Ainda hoje tenho clientes que cá vêm à loja, 
dos meus tempos de feira, e grande parte 
delas, nem reconheço... Elas ficam felizes 
quando cá me apanham. Mas os anos vão 
passando, nós mudamos... E por cima disso 
tudo, ainda utilizamos máscaras... Tudo isso 
faz com que me seja difícil recordar algumas 
delas. Mas continuo a recebê-las com muito 
carinho” - confessou a fundadora. 

transformada num negócio, que foi evoluindo 
conforme o crescimento da empresa. Con-
seguimos arranjar ainda espaço para, no piso 
de cima, introduzirmos aquela que hoje é uma 
das nossas grandes mais valias: a decoração 
e os cortinados. Mas estamos a falar de um 
crescimento que não se deu do ‘dia para a 
noite’: demorou décadas” - contou António Sá, 
sócio-gerente da “Beatriz dos Pianos”, e filho 
de Beatriz Madalena. 

O imperdoável passar do tempo fez com que 
o pai lhe pedisse para ajudar a mãe, como 
se de uma jura de amor se tratasse. E disse 
“sim”. “Ele era professor de Educação Física... 
O meu marido, a certa altura, disse-lhe: ‘ se 
gostas de tua mãe, como dizes, vai ajudá-la, 
que ela agora pode pouco’. Então, ele deixou 
o Ensino, e veio para cá trabalhar. Aí sim: isto 
cresceu e modernizou” - relatou Beatriz, de 
orgulho em riste. 

Não só o negócio cresceu no seio de uma 
família, como também a família foi crescendo 
em redor dos panos. “Há um período, por volta 
de 1980, em que começam a surgir novos 
tecidos: como a flanela, ou a ganga. Lembro-
me de a minha mãe me comprar calças de 
fazenda... Até picavam nas pernas! E a ganga 
foi uma matéria prima que veio revolucionar 
tudo isto. Recordo-me de a minha mãe 
comprar, levar e vender ganga. Ao quilo. 
Aqui, mais uma vez, ela soube aproveitar as 
oportunidades que a vida lhe deu” - explanou 
o filho. De braços abertos à oportunidade, 
“Beatriz dos Panos” começou a ser presença 
comum no ‘boca a boca’, no ‘passa a palavra’. 
E todas essas vozes, repetidas aqui e ali, 
traziam novos olhos para Paramos.

Era uma cave normal, 
transformada 
num negócio, 
que foi evoluindo 
conforme 
o crescimento 
da empresa.

Ainda hoje 
tenho clientes 
que cá vêm à loja, 
dos meus tempos 
de feira, e grande 
parte delas, 
nem reconheço.

A pandemia e o capítulo 
por escrever

Servindo-se da autonomia e da força que 
sempre a  acompanhou ao longo da vida,  
Beatriz Madalena ainda cozinha, aos domin-
gos, para toda a família. “É uma coisa incrível” 
- provou António Sá. Vida, força e garra são 
alguns dos objetivos que caminham a seu 
lado. Daqueles que, por muito que se teime 
em perdê-los, eles teimam em não largar  

Assim sendo, não é admirar que, confrontada 
com o contexto pandémico, a “Beatriz dos 
Panos” tenha sabido contornar a situação. 
Como? Muito por culpa da certificação de 
máscaras (feitas em tecido). “Procurei desde 
logo certificar máscaras” - relatou António Sá 
- “Através disso, conseguimos até melhorar 

as nossas vendas. Recordo que, pelo menos 
na primeira fase da pandemia, muita gente 
teve a iniciativa de confecionar máscaras em 
casa, para familiares e amigos, e portanto, foi 
algo que também nos permitiu escoar algum 
do material que tínhamos em stock”. 

Extrair o melhor de cada cenário parece 
ser hereditário. O tempo em casa permitiu, 
também, às pessoas, atentarem mais naquilo 
que as rodeia. Nos vários elementos que vão 
compondo um cenário em seu torno. “Ao 
passarem mais tempo em casa, as pessoas 
passaram a olhar com mais atenção para o 
sofá, para a janela, para a casa. Começaram 
a ter em melhor conta o seu próprio con-
forto: por isso, foi tempo de estofar sofás; de 
recuperar o cadeirão; de substituir a cortina” 
- completou. 

Como em toda e qualquer história que se 
vai escrevendo, conhecem-se as marcas das 
ações que o pretérito escreveu, mas o futuro 
continua à espera de tinta sobre a folha 
branca. “Poderíamos dar o passo: criar novos 
segmentos, puxar mais pela vertente da 
internacionalização, ou criar uma outra loja 
em Lisboa ou no Algarve. Não tenho dúvidas 
de que seríamos bem-sucedidos. Mas, neste 
momento: preferimos estar assim: a servir 
bem o cliente, e a dormir, pelo menos, cinco 
horas por dia. A vida é muito curta, e neste 
momento o nosso foco é esse” - traçou o 
sócio-gerente. 

Beatriz Madalena vai, paulatinamente, pas-
sando pela loja. Como um jardineiro, que não 
gosta de ver os seus canteiros ao longe. Um 
bocadinho de manhã, e outro bocadinho à 
tarde. E, aos filhos, pede-lhes que aproveitem 
o bom da vida. Isso sim, dá ‘pano para 
mangas’. 

“Quando era nova, os meus pais só falavam 
em trabalhar, trabalhar, trabalhar... Têm de 
existir momentos para descansar, para estar 
com a família, ir de férias, sair. Há dois anos 
ainda fui para o Algarve, mas o meu marido 
agora já não quer ir... Quando chegamos a 
esta idade, já não queremos nada. O que digo 
aos meus filhos, é que eles devem aproveitar 
o lado bom da vida. O tempo passa demasiado 
rápido. Quando damos por ela...” - terminou.

Ele era professor 
de Educação Física... 
O meu marido, a certa 
altura, disse-lhe: 
‘se gostas de tua mãe, 
como dizes, vai ajudá-la, 
que ela agora 
pode pouco’.
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desporto

O complexo desportivo da Seara voltou 
a ser palco de um embate de renome na 
esfera do Futebol Popular: a Novasemente e 
os Leões Bairristas mediram forças no pas-
sado domingo, em torno da conquista da Taça 
Cidade de Espinho. Frente a frente, estiveram 
o vencedor do campeonato, e o emblema 
que havia conquistado a Taça Associação. A 
turma de Silvalde era considerada favorita, 
e confirmou esse favoritismo, apesar do 
desempenho nobre do emblema de Anta. 

Leões Bairristas fizeram a festa, 
ao conquistarem a Taça Cidade de Espinho

Natação do SC Espinho 
conquistou três finais no 
37º Meeting Internacional 
do Porto

No decorrer do último fim de semana, a 
secção de natação do SC Espinho participou 
no no 37º Metting Internacional do Porto, 
organizado pela Associação de Natação 
do Norte de Portugal, em parceria com a 
Federação Portuguesa de Natação. A prova 
decorreu nas Piscinas de Campanha, no 

Natação espinhense 
bateu 72 recordes 
pessoais no III Torregri 

Nos dias 4 e 5 de Junho, a equipa de Cadetes 
da Secção de Natação do Sporting Clube de 
Espinho esteve presente no III Torregri de 
Cadetes. Este torneio foi organizado pela 
Associação de Natação do Centro Norte de 
Portugal e realizado no Complexo Desportivo 
e de Lazer de Estarreja. 

Estarão presentes 130 nadadores em repre-
sentação de 14 clubes. O Sporting Clube de 
Espinho esteve presente com 17 nadadores 
(5 femininos e 12 masculinos). Em destaque 
estiveram os nadadores António Neves, 
Marcelo Nouari, Nadír Rosário e Noah Braga, 
por terem alcançado pódios nas provas em 
que participaram. Ao todo, foram batidos 72 
recordes pessoais, e alcançados 11 pódios na 
competição (quatro de ouro, cinco de prata e 
três de bronze).

Dois golos sem resposta ditaram a vitória 
dos Leões Bairristas, num jogo que não 
teve grandes mexidas, pelo menos até ao 
intervalo. Na segunda metade do encontro, 
os golos de Pipa e Tiago Moleiro acabariam 
por ditar a vitória dos Leões. As duas equipas 
preparam-se agora para disputar a final da 
Supertaça, já no próximo fim de semana, 
naquela que será a última partida da atual 
temporada da AFPCE.

Porto, tendo o emblema espinhense conquis-
tado três finais, três recordes pessoais e três 
recordes do clube. Rodrigo Rodrigues (Juvenil 
A) foi um dos atletas em destaque, depois de 
ter conquistado o apuramento para as finais 
A (oito melhores tempos das eliminatórias) 
nas provas de cinquenta e cem metros de 
costas. Em bom plano esteve ainda Rodrigo 
Rocha, que alcançou a final B na prova dos 
duzentos metros de bruços, com um quarto 
lugar final. 

Iniciados da Novasemente  
venceram a Taça Distrital 
de Futsal

O passado fim de semana foi de grandes 
emoções para os iniciados da Novasemente, 
que disputaram vários encontros e trouxeram 
para casa a Taça Distrital de Futsal, depois de 
uma vitória suada, por 3-2, frente ao Palhaça. 
Na meia-final, o emblema de Anta levou a 
melhor, nos penalties, perante a formação de 
Couto Mineiro Pejão.  Já diante de um Palhaça 
que, no dia anterior, tinha batido  e deixado 
pelo caminho o Gafanha, por a Novasemente 
foi superior e, num jogo apertado, por apenas 
um golo de diferença,  saiu  vitoriosa do  
Pavilhão Municipal de São João de Ver. 

AFPCE

PUB
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Miguel Maia é a nova 
aposta para chefiar 
a turma de voleibol 
da Académica 
de Espinho

Foi na passada quarta-feira que a Académica 
de Espinho tornou pública a contratação 
de Miguel Maia como o novo treinador de 
voleibol do emblema. O novo técnico far-se-á 
acompanhar pelos adjuntos Ricardo Teixeira 
e Tiago Silva, e também por Eduardo Pina, no 
papel de preparador físico. 

Miguel Maia havia regressado à Académica 
na época transata, ainda no papel de jogador. 
Foi precisamente na Académica que se iniciou 
nas lides do voleibol, em 1977, e conquistou os 
primeiros troféus: o da segunda divisão, em 
1987/1988, e o da primeira, em 1989/1990. 

A Académica soma, assim, um técnico, cujo 
palmarés é irrefutável: competiu ao mais alto 
nível durante 33 anos, conquistou 16 campeo-
natos nacionais na primeira divisão, uma 
dezena de Taças de Portugal, seis Supertaças 
e uma taça europeia (na altura, ao serviço 
do rival Sporting Clube de Espinho). É ainda 
detentor de oito títulos de voleibol de praia, 
e esteve presente em 162 etapas do Circuito 
Mundial. 

Na sua página oficial, Miguel Maia diz-se 
consciente da “responsabilidade do cargo”, 
por vários fatores: “pela história do clube”, 
pela “ligação” à cidade e à instituição”, e por 
assumir um conjunto de jogadores “que 
teve resultados fantásticos nos últimos dois 
anos” - lê-se.  Aos 51 anos, o mais titulado 
voleibolista português garante empenho para 
ajudar o clube “a desenvolver um bom tra-
balho, a praticar um bom voleibol e a cativar 
cada vez mais jovens a praticar a modalidade, 
a ter ambição em chegar aos seniores”. 

 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
EDITAL 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022 
 

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

 ----- Faz público, de acordo com o artigo 27º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (na 

redação em vigor) e em conformidade com o artigo 29º Regimento Interno, que no próximo 

dia 14 de junho de 2022, pelas 21.00 horas, no Centro Multimeios de Espinho, 

iniciar-se-á a 3ª sessão ordinária de 2022 desta Assembleia Municipal. -----------------------  

 ----- Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido na Ordem do Dia, conforme as regras 

contempladas no nº 1 do artigo 53.º da referida Lei, bem como no nº 2 do artigo 32º do 

Regimento Interno, prevê-se a inclusão dos seguintes assuntos: ------------------------------  

1. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia; 

2. Deliberar sobre a 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022; 

3. Designação de Cidadão Eleitor para representação da Assembleia Municipal na 

CPCJ de Espinho 

4. Tomar conhecimento da atividade levada a cabo pela CPCJ de Espinho em 2021; 

5. Deliberar sobre propostas que visam prosseguir as atribuições da Autarquia; 

6. Aprovar as atas;  

7. Aprovar o Regimento da Assembleia Municipal de Espinho; 

8. Apreciar a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade Municipal     

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

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

 
Espinho, 30 de maio de 2022. 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(José Carvalhinho, Dr.) 

Também na sua página oficial, a Académica 
definiu o novo treinador como “uma aposta 
na solidificação do clube na primeira divisão, 
com o objetivo de integrar ainda mais jovens 
da formação na equipa de seniores”, um de-
sejo partilhado pelo técnico, que fez questão 
de sublinhar que “haverá sempre lugar para 
os talentos da formação”. “Acreditamos que 
o Miguel é a pessoa indicada para transmitir 
os valores do clube às novas gerações, e que 
com a sua competência técnica, poderá levar 
a equipa a novos patamares de rendimento” 
- anseia o emblema. Miguel Maia, em parelha 
com João Brenha, alcançou dois quartos lu-
gares no voleibol de praia dos Jogos Olímpicos 
de Atlanta, em 1996, e em Sydney, em 2000.

Em Maio, quando se despediu da atual tem-
porada, Miguel Maia disse estar na altura de 
saber o que poderia “acrescentar” ao projeto 
da Académica de Espinho. Disse-se também 
“feliz” por ter tido a oportunidade de jogar ao 
lado do filho e de um sobrinho. “Agora, A hora 
é de pensar com calma no futuro e saber o 
que poderei acrescentar neste projecto da 
Académica de Espinho.Um abraço forte tam-
bém para toda a formação da Académica que 
se tem tornado num exemplo ano após ano e 
que se vai consolidando a olhos vistos, como 
se tem visto semana após semana. Mais 
competência nos treinadores, mais atletas, 
mais equipas e um grande suporte de pais a 
apoiar” - escreveu, na altura.

PUB INST

 tesouraria@nascente.org.pt
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mailto:tesouraria%40nascente.org.pt?subject=


14 8 de Junho de 2022
PUB INST
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4/30 junho
Exposição de fotografias
Tânia Araújo
“Biodiversidade no concelho  de Espinho”
Junta de freguesia de Anta e Guetim

29 de junho
14:00 às 15.30
Limpeza de dunas de Silvalde
CerciEspinho e Junta de freguesia de Silvalde
Bairro piscatório, na entrada do passadiço para sul


