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“Fomos o primeiro 
executivo a reduzir 

as taxas de IMI, 
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Obras nas linhas
do Norte e do Vouga 

ainda esquecidas

ESSE doa 
equipamento à 
Cerciespinho

Deputados Moisés Ferreira e Isabel Pires em Espinho

Os deputados Moisés Ferreira e Isabel Pires, do Bloco 
de Esquerda, deslocaram-se a Espinho, na tarde sexta, no 
Vouguinha, para constarem os atrasos nas reabilitações das 
linhas ferroviárias do Vouga e do Norte.

Foi no átrio exterior da fachada norte da estação central 
de Espinho que Moisés Ferreira e Isabel Pires assinalaram 
o atraso na obra de requalificação no torço Espinho-Ovar 
da Linha do Norte e na remodelação da Linha do Vouga, 
com extensão até Serenada do Vouga e ainda com ligação à 
Linha do Norte em Espinho.

“São inaceitáveis os atrasos nas obras”, considerou Moi-
sés Ferreira.  “Exige-se que seja apresentada uma calenda-
rização para estas obras de caráter urgente.”

“A proposta do Governo vai “cortar a rede do Vouga em 
Oliveira de Azeméis” quando seria necessário continuar a 

requalificar até Serenada do Vouga”, disse, por seu turno, 
Isabel Pires. “O que o Governo pretende implementar é 
assim insuficiente. O Bloco propõe a ligação da linha do 
Vouga à linha do Norte em Espinho classificando-a como é 
importante para os movimentos pendulares e os milhares 
de pessoas que se deslocam ao Porto todos os dias para 
trabalhar.”

Os deputados manifestaram-se também preocupados 
com estado das composições. “Temos material circulante 
muito antigo, ainda não eletrificado com uma bitola que 
já não existe em nenhuma parte do país”, constatou Isabel 
Pires, enquanto Moisés Ferreira assegurava que o Bloco de 
Esquerda irá pugnar pela concretização das aludidas inter-
venções projetadas e enquadradas no Âmbito europeu do 
Ferrovia 2020. Lúcio Alberto

A ESSE, empresa de estacionamentos a atuar em Espinho, 
decidiu abraçar o verdadeiro espírito solidário desta época 
e ajudar a Cerciespinho – Cooperativa de Solidariedade So-
cial. Nesse sentido, efetuou a doação de um valor monetário 
para que a instituição comprasse um frigorifico para a cozi-
nha do Centro de Formação Profissional. Numa visita às ins-
talações acompanhados +ela diretora-geral da Cerciespinho, 
Rosa Couto e pela coordenadora do Centro de Formação, 
Rita Carvalho, Diogo Rodrigues, presidente do Conselho de 
Administração da ESSE e o administrador daquela empresa, 
César Dias, tiveram a oportunidade de ver, de perto, o traba-
lho desenvolvido pela Cerciespinho naquela área.

“Um dos princípios da empresa é a promoção de ações de 
solidariedade. Este ano a contemplada foi a Cerciespinho, 
uma instituição repleta de atividades e um trabalho digno 
de se louvar. Ficamos muito satisfeitos por podermos doar 
um equipamento que irá ser utilizado em prol da instituição 
Cerciespinho. É bom saber que isso irá ajudar estes jovens 
com deficiência intelectual a melhorarem o seu dia-a-dia e 
a produzirem o trabalho que produzem”, referiu durante a 
visita, o presidente do Conselho de Administração da ESSE.
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Com 87 longos anos de vida, o jornal DEFESA DE ESPINHO está a mudar. 
“A Defesa”, como é popularmente conhecido, vai ressurgir em 2020 com um novo fôlego, energia 

renovada, mudança de imagem e de conteúdos. Verde por fora, maduro q.b. por dentro. 
Livre, afirmativo e popular. Cheio de esperança no tempo que está para vir. 

Em defesa de Espinho, das suas gentes e das suas instituições. 
Ao serviço de todos.

 Jornal Defesa de Espinho  |  www.defesadeespinho.pt  |  Fundado em 27 de março de 1932.

FRESCO E LOCAL
em breve nas bancas
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- O orçamento municipal para 2020 foi 
aprovado sem delongas em sede da As-
sembleia Municipal, ao invés do pretérito. 
Terá sido efeito da celeuma das delibera-
ções sobre o estádio municipal e a contra-
ção de empréstimos para as obras estrutu-
rais no concelho?
“Sim, este ano foi aprovado à primeira. 
Contudo, houve uma Assembleia anterior 
que rejeitou discutir os empréstimos que 
estão inscritos no orçamento para financiar 
algumas obras relevantes, como, por exem-
plo, o estádio, o que atrasou o processo de 
aprovação cerca de um mês.”
 
– Mesmo assim… o orçamento municipal 
foi aprovado por maioria e não por una-
nimidade…
“Pois, mas o importante é que tenha sido 
aprovado, dado que, este orçamento con-
tém o lançamento de muitas obras muito 
relevantes e urgentes. Entretanto, já apro-
vamos em reunião de Câmara na semana 
passada os concursos públicos para a re-
qualificação da Rua 19 a nascente da Rua 
22, da Rua 20, que inclui a Rua 21, da Rua 33 
e para a construção do estádio municipal.”

– O orçamento municipal agora aprovado 
ajusta-se ao desenvolvimento projetado 

para o concelho sem prejuízo da sustenta-
bilidade financeira e na redução do passi-
vo da Câmara?
“É do conhecimento público que temos ge-
rido a autarquia com sentido de responsabi-
lidade, reduzindo sucessivamente a dívida 
do município, não será agora que vamos 
mudar de postura. Temos, contudo, muitos 
investimentos em curso, como a requalifica-
ção do canal ferroviário ou a requalificação 
das escolas que nos absorvem muitos re-
cursos financeiros. Para fazer face a outros 
investimentos igualmente urgentes, como a 
renovação da rede de água e saneamento, a 
requalificação dos arruamentos e passeios, 
ou a construção do estádio, vamos recorrer 
a empréstimos devidamente estruturados 
que equilibram o orçamento plurianual.”

– Elencou a prioridade do orçamento mu-
nicipal no triunvirato da educação, saúde 
e transportes. Mas acrescenta outras prio-
ridades…
“A relevância do investimento municipal 
está intrinsecamente ligada às áreas apoia-
das por fundos comunitários. Sendo inevi-
tável, é essencial que Espinho aproveite o 
mais possível estas verbas, enquanto ain-
da é possível. Mas não descuramos outras 

áreas, como a cultura, a ação social, a ha-
bitação, o turismo ou o desporto. Só assim 
poderemos garantir o desenvolvimento 
sustentado do concelho.”

– Quando declara que “o município de Es-
pinho mantém assim a sua tendência para 
desagravamento fiscal sobre os munícipes, 

reforçando a competitividade do territó-
rio”, como é que de uma forma leiga tra-
duz esta noção aos espinhenses?
“De uma forma simples e clara, saliento que 
fomos o primeiro executivo a reduzir as ta-
xas de IMI e a participação variável de IRS 
e a Derrama. Reduzimos as taxas urbanís-
ticas substancialmente e apostamos no in-
centivo à reabilitação com um conjunto de 
benefícios fiscais e isenções de taxas.”
 
– Vislumbra-se a renovação das redes de 
abastecimento de água e redes de drena-
gem em todo o concelho no primeiro se-
mestre de 2020…
“Decorre atualmente um concurso para 
continuar a renovação da rede de água e sa-
neamento no centro da cidade que, sim, de-
verá ir para o terreno no primeiro semestre. 
Mas, as obras de requalificação das ruas 20, 
19 e 33 agora lançadas a concurso também 
incluem a renovação das redes. Estas obras 
resultam de um estudo técnico que deli-
neou um plano de requalificação das redes 
de água e saneamento, que apresentamos 
publicamente em abril deste ano. Vamos 
cumprir este plano, porque pessoas têm o 
direito a ter estabilidade no fornecimento 
de água, sem os constantes cortes provoca-
dos por ruturas da rede.”

“Fomos o primeiro 
executivo a reduzir 
as taxas de IMI e a
participação variável 
de IRS e a Derrama”

No rescaldo da aprovação do 
orçamento municipal em sede da 
Assembleia Municipal, Vicente Pinto 
considera “ter gerido a autarquia 
com sentido de responsabilidade, 
reduzindo sucessivamente a dívida 
do município”, sem descurar 
“muitos investimentos em curso.”
O vice-presidente da Câmara dá 
nota ainda de que “reduzimos as 
taxas urbanísticas substancialmente 
e apostamos no incentivo à 
reabilitação com um conjunto 
de benefícios fiscais e isenções 
de taxas.”

Destaque 
Entrevista

Lúcio Alberto

Vicente Pinto recandidata-se
à Comissão Política da Concelhia do PSD 

Dado que é o atual presidente da Comissão Política do PSD local, que terá eleições já no 
dia 11 de janeiro, vai-se recandidatar ao cargo?
“Sim, com a equipa que me acompanha, vamos apresentar a candidatura esta semana 
para mais um mandato de dois anos. É um mandato relevante, uma vez que haverá elei-
ções autárquicas em 2021.”

Sendo do conhecimento público que existe outra candidatura de oposição à sua, como 
vê essa disputa?
“Tradicionalmente o PSD em Espinho sempre teve listas de oposição, mesmo quando 
conquistamos a Câmara em 2009. Felizmente para o PSD e para o concelho, os militan-
tes têm-nos dado a sua confiança e nós, com muito trabalho, temos correspondido com 
vitórias eleitorais. Queremos que Espinho seja uma terra de progresso, boa para viver. 
Acredito que, no PSD e nesta equipa, temos os melhores, os mais capazes para cumprir 
essa missão de serviço público por Espinho.” • Lúcio Alberto
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Vicente Pinto e o orçamento municipal “aprovado à primeira”
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– O aumento da dotação financeira às fre-
guesias do concelho será correspondido 
com o exercício de limpeza urbana e ma-
nutenção de espaços verdes a iniciar em 
janeiro?
“O aumento é substancial. O montante glo-
bal de transferências de competências para 
ao ano 2020 é de 1,3 milhões de euros. A 
partir do próximo mês de janeiro as juntas 
de freguesia ficam responsáveis pela lim-
peza do espaço público e pela manuten-
ção dos espaços verdes do concelho. Esta 
decisão decorre da Lei, aprovada no âm-
bito do processo de descentralização, que 
implicou uma negociação com vista a um 
acordo com cada uma das freguesias quan-
to aos termos da transferência de compe-
tências.”

– O arranque da requalificação da Escola EB 
2/3 Sá couto será uma referência de excelên-
cia para o parque escolar?
“Esta escola é muito relevante para a nossa 
rede escolar e sistema de ensino. É uma esco-
la de referência que precisa de obras urgente-
mente. Estas obras vão permitir também que 
a atual Escola Básica de Espinho 3 seja inte-
grada na Escola Sá Couto, fazendo-se assim 

uma dupla requalificação numa só obra.”

– Quando perspetiva que “o próximo ano 
ficará marcado por um conjunto de investi-
mentos que tornarão Espinho um concelho 
mais competitivo”, reflete o idealismo do 
político ou o exercício do autarca?
“O investimento no canal ferroviário, com 
parque de estacionamento subterrâneo na 
Rua 8, a renovação das redes de água e sa-
neamento, a requalificação das principais 

artérias de acesso à cidade ou a criação de 
ciclovias nas vias estruturantes são interven-
ções que terão um impacto muito positivo no 
desenvolvimento sustentado de Espinho.”

– Já aludiu à transparência e exortou à co-
ragem do posicionamento político e par-
tidário na Assembleia Municipal, dando 
sinais periclitantes na antecâmara do or-
çamento municipal e outras deliberações 
que contudo foram recentemente ratifica-

das. Como é que preconiza o ano de 2020?
“Neste mandato autárquico temos tido 
muitos obstáculos políticos sem sentido. 
Diria mesmo que desprovidos de razão 
ou de idealismo político. Incompreensível 
para quem quer o melhor para a sua terra… 
Na verdade, gostava que 2020 fosse melhor 
nesse aspeto. Espinho está hoje muito me-
lhor, mas tem grandes oportunidades no 
futuro próximo, que são também bons de-
safios.”

“Aceitei com prazer e 
convicção ser mandatário da 
candidatura do Vicente Pinto 
à liderança da Comissão Po-
lítica do PSD Espinho”, deu 
nota Pinto Moreira. “Este 
apoio sustenta-se em diver-
sos fatores, sendo o primeiro 
e mais relevante a competên-
cia e o profissionalismo que 
Vicente Pinto tem demons-
trado nas diversas funções 

autárquicas e partidárias que 
tem desempenhado.”

“Nos últimos anos, fui 
testemunha muito próxima 
da capacidade de trabalho, 
espírito de compromisso e 
lealdade à causa pública do 
actual presidente do PSD Es-
pinho, que promoveu uma 
bem-sucedida reestrutura-
ção financeira e organiza-
tiva na Câmara Municipal, 

tornando o nosso município 
numa referência ao nível 
da administração pública 
descentralizada”, consta-
tou ainda Pinto Moreira, 
mandatário da campanha 
de Vicente Pinto. “De resto, 
estou certo que os militantes 
reconhecem estas qualida-
des do Vicente: a sua forma 
empenhada de estar política, 
a capacidade de organização 

que sempre demonstrou 
e uma noção muito clara 
do que representa servir o 
interesse comum, em de-
trimento das ambições pes-
soais. Fê-lo ao longo deste 
mandato como presidente 
da comissão política conce-
lhia, mas também enquanto 
coordenador das campa-
nhas eleitorais, mobilizando 
meios e esforços que resul-
taram, pela primeira vez na 
história do PSD Espinho, em 
três vitórias consecutivas 
nas Eleições Autárquicas. 

Os resultados eleitorais 
e a profunda reabilitação 

financeira do município se-
riam argumentos suficientes 
para justificar o meu apoio à 
candidatura de Vicente Pin-
to. Mas há mais critérios e 
não menos importantes que 
os anteriores: a postura éti-
ca com que tem servido o 
PSD, o espírito de abertura 
que tem mantido na Co-
missão Política – agregando 
diferentes personalidades, 
competências e visões polí-
ticas –, a ligação às bases e 
à sociedade civil ou a mo-
bilização permanente da 
juventude partidária. Ele vê 
no PSD aquilo que o partido 

nunca pode deixar de ser: 
um partido genuinamente 
popular, reformista, promo-
tor dos valores do trabalho 
e da mobilidade social, por 
oposição ao carreirismo 
oportunista que vinga em 
muitos sectores da socieda-
de portuguesa.”

“Vejo, por isso, em Vicente 
Pinto e na equipa que ele lide-
ra a força e as qualidades ne-
cessárias para prosseguir um 
caminho de sucesso no PSD 
Espinho, preparando o im-
portante ciclo autárquico com 
confiança e ambição de vitó-
ria”, rematou Pinto Moreira.

“Neste mandato autárquico 
temos tido muitos 
obstáculos políticos sem 
sentido. Diria mesmo que 
desprovidos de razão 
ou de idealismo político. 
Incompreensível para 
quem quer o melhor 
para a sua terra…”

“Espinho está hoje muito 
melhor, mas tem grandes 
oportunidades no futuro 
próximo, que são também 
bons desafios”
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Pinto Moreira é o mandatário 
da candidatura de Vicente Pinto
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Rua 8, n.º 381 ESPINHO   227 342 718 / 929 074 937
espinho@clinicaspacheco.com                clínicas pacheco

Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial

DR. JORGE PACHECO
* Master em Implantologia
DR. TOMÁS PACHECO
Aberto aos sábados - Cheque-Dentsita - EDP - CGD - SAMS - SAMS Quadros
Saúde Prime - Victoria Seguros  - Future - Healthcare - Salvador Caetano

– IMPLANTOLOGIA
– CIRURGIA ORAL
– ESTÉTIA DENTÁRIA
– REABILITAÇÃO ORAL

– ORTONDONTIA
– ODONTOPEDIATRIA
– OCLUSÃO
– ENDODONTIA

Comédia original sobre 
televisão no Casino Espinho

Monchique no Casino

DOIS BONS 
CONCERTOS

Noite de comédia no primeiro sábado do ano

Luís Aleluia e Vítor Emanuel “saídos da casca”
Luís Aleluia e Vítor Emanuel sobem ao 

palco do Casino Espinho, no terceiro dia 
de janeiro, para a apresentação do seu es-
pectáculo “Saídos da Casca”, uma comédia 
original sobre televisão. 

Com texto original de Guilherme Leite 
e Luís Aleluia, encenação de Luís Aleluia, 
direção de produção de Zita Fravero, ce-
nografia de António Casimiro e música 
original de Ernesto Leite, este espectácu-
lo promete fazer rir durante duas horas e 

surpreender o público, que se questionará 
diversas vezes sobre a intrigante temática 
que é a televisão. 

Em “Saídos da Casca” os dois atores e 
autores inventam personagens e textos 
para o seu programa dizendo aquilo que 
na televisão não podem dizer e responden-
do de forma hilariante a diversas questões 
como “De que falam eles nas reuniões de 
escrita?” ou “Onde se inspiram para criar 
personagens e escrever textos?”. 

Não estou de acordo com o Vasco Pulido 
Valente quando menoriza, no seu habitual 
Diário dos Sábados, no Público, com um 
misto de saudosismo e de crítica, o Natal 
fora de portas.

Estou à vontade para o dizer, porque, sal-
vo numa triste noite de Natal de 67, em que 
comi as rabanadas num quarto do Hospital 
da Ordem do Carmo, acompanhando meu 
Pai na doença que havia de vitimá-lo, sem-
pre, nesta altura do ano, privilegiei a Noite de 

Natal em família e, por sorte, sempre no 
calor aconchegante de uma lareira. 

Mas, porque não havemos também de ce-
lebrar o natal fora de portas, numa sala de 
concertos ou numa igreja, com o calor huma-
no de todos os que também aí comparecem,  
ouvindo música que evoca  o nascimento de 
Cristo, a sua mensagem de paz e igualdade 
entre os homens,  o sacrifício da sua vida  e 
da sua morte,  tal como nos é contada pelos 
evangelho, numa partilha de sons e de emo-
ções que só a música nos pode transmitir?

 E há  na nossa cidade, intra muros, ou 
entre portas, celebrações públicas do Natal 
a que nunca falto e que merecem a atenção 
de todos nós

I – Foi sempre com emoção e interesse que 
compareci “religiosamente” nos Concerto 
de Natal patrocinados pela nossa Camara e 
pela Paróquia de Espinho com o “Coro Ami-
gos da Música de Espinho”, da direção de 
Fausto Neves

Em alguns anos anteriores o concerto ti-
nha lugar na nossa magnífica Igreja Matriz e 
o coro era acompanhado por orquestra e so-
listas convidados. Havia a grandiosidade e o 
brilho daquele espaço e do número de exe-
cutantes e o sincero aplauso dos assistentes.

Este ano o concerto teve lugar  na Capela 
de Nossa Senhora da Ajuda e o coro cantou 
precisamente a cappella, sem o acompanha-
mento de qualquer instrumento ou  orques-
tra. E que bem cantou!

Feliz a cidade que pode ouvir um coro 
com a seriedade, a alegria, a disciplina, o en-
tusiasmo com que canta o Coro Amigos da 
Música de Espinho, dirigido por alguém que 
estimula e exige de cantores, a maioria deles 

amadores, o máximo das suas capacidades, 
numa entrega colectiva e generosa que en-
canta quem os ouve.

No espaço simples, quase íntimo, mas 
digno, da Capela, o Coro doou à cidade um 
momento sublime de celebração do Natal 
entre  portas e muito dentro dos nossos co-
rações.

E a vibrante sonoridade do “Gaudete”, 
(Nasceu) de um autor anónimo do século 
XVI (aliás repetido, e bem, como um encore, 
no fim do concerto) fará inveja e espanto a 
muitos coros profissionais, não o duvido.

Obrigado, Fausto Neves!

II – Não foi menor a emoção que senti com 
o habitual Concerto de Natal que nos deu a 
Orquestra Clássica de Espinho da Academia 
de Música de Espinho, de cujo Concelho Dire-
tivo é Presidente Alexandre Santos

Aliás, os concertos da Orquestra Clássica 
de Espinho emocionam-me sempre pela ju-
ventude dos seus executantes. Se fui bem in-
formado, dela faz parte uma trompista, que, 
aliás, fez um impecável solo, que não terá mais 
que quinze anos! E uma grande parte dos exe-
cutantes ainda não terá atingido os vinte!

Vivo com a música clássica desde a minha 
meninice e fazem parte das minhas memó-
rias mais queridas o som do violino Capela 
que meu Pai tocava aos domingos de manhã 
numa sala que o Sol iluminava, da casa onde 
então vivíamos, sita na Rua 7 nº 549 ( porque 
será que nunca  mais esqueci esse número?) 
entretanto demolida para dar lugar a um 
prédio novo.

Foi a primeira vez que ouvi o coro infantil 
que dá pelo nome de Coro Crescendo (mais 
uma aposta da Academia) e a primeira vez  
que vi a Orquestra dirigida pelo maestro Jan 
Wierzba.

À juventude dos instrumentistas aliou-se 
a juventude do coro e da sua Diretora Ra-
quel Couto e o aspeto jovem do Maestro.

Para além de alguns trechos de música 
alusiva ao Natal, a orquestra e o coro pre-
sentearam-nos com números, alguns bem 
conhecidos, de harmoniosa música que nes-
ta época se costuma ouvir.

E claro que acompanhei, com a voz rouca 
que agora tenho, mas cantei com entusias-
mo, e de certeza que não desafinei, o conhe-
cido Adeste Fideles com que o maestro nos 
quis presentear à despedida, em uníssimo 
com as vozes frescas do coro.

Obrigado Alexandre Santos e todos os 
que o acompanham nessa magnífica institui-
ção que é a Academia de Música de Espinho, 
orgulho da nossa terra!

OPINIÃO
Ferreira de Campos

Joaquim Monchique está de regresso ao 
Casino Espinho com “GOD”, uma comé-
dia divinal que promete tornar o primeiro 
sábado de janeiro muito mais divertido. 

Com um extraordinário sentido de hu-
mor, a comédia que fez furor na Broadway 
em 2015 e em Portugal em 2016 foi escri-
ta por David Javerbaum, (vencedor de 13 
Emmys e 2 Grammys) e tenta responder às 

questões existenciais que têm atormentado 
os homens desde a Criação. 

“A peça, protagonizada pelo ator, relata 
a descida à terra de Deus para que o pú-
blico O possa ver e ouvir e para anunciar 
o estado das coisas na terra. A par com os 
seus dois anjos Miguel e Gabriel, Deus ten-
ta mudar o rumo da humanidade e tornar 
a vida terrena mais aprazível.” 
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JANEIRO

Muitos espinhenses e outros oriun-
dos de concelhos limítrofes foram 
ao banho na Praia da Baía na ma-
nhã do primeiro dia de 2019.

A Solverde, através do Diretor de 
Alimentação e Bebidas, Bruno Ne-
ves, esteve presente no programa 
de televisão da RTP1, “Aqui Portu-
gal”, em transmissão em direto da 
cidade de Espinho. Bruno Neves 
levou aos ecrãs da televisão públi-
ca a gastronomia das unidades da 
Solverde, nomeadamente do Casi-
no Espinho e do Hotel Solverde. Os 
“Sabores do Mar” e os “Sabores da 
Terra”, caraterísticos de Espinho, 
estiveram expostos ao grande pú-
blico da televisão.

Atenta às questões de segurança 
dos peões, a Câmara de Espinho 
instalou numa das passadeiras da 
cidade com maior afluxo pedonal e 
rodoviário, na Avenida 32, um sis-
tema que torna as passadeiras inte-
ligentes e seguras.

Tiveram início as obras para o par-
que de estacionamento subterrâneo 
paralelo ao túnel da ferrovia, na 
Alameda 8. As máquinas come-
çaram por ‘rasgar’ o buraco entre 
as ruas 15 e 19, encontrando mais 
dificuldades na zona de betão do 
antigo túnel de atravessamento da 
via-férrea.

O espinhense Luís Montenegro de-
safiou Rui Rio à marcação de elei-
ções antecipadas e diretas no PSD, 
apresentando-se disponível para 
candidato à liderança do partido e, 
por conseguinte, a primeiro-minis-
tro. “Não pedi licença a ninguém 
para ser candidato. Sou um homem 
totalmente livre, de bem com a vida. 
Estou aqui porque quero estar e 
porque sinto que devo estar.” Entre-
tanto, o Conselho Nacional do PSD 

aprovou uma moção de confiança à 
comissão política presidida por Rui 
Rio. O espinhense Luís Montenegro 
disse que acordou o partido e pro-
mete reserva quanto a divergências 
com Rui Rio até eleições.

O secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, José Luís Car-
neiro, e o presidente da, na Câmara 
Municipal, Pinto Moreira, forma-
lizaram um protocolo de coopera-
ção para a criação do Gabinete de 
Apoio ao Emigrante (GAE) de 2.ª 
Geração em Espinho.

A Secretária de Estado do Ordena-
mento do Território e da Conserva-
ção da Natureza visitou a obra de 
reforço do esporão norte da Praia 
da Baía, em Espinho. A intervenção 
confere maior segurança a pessoas 
e bens na época balnear e ao longo 
do ano, sobretudo em temporais, 
agitação marítima e erosão costeira.

Foi iniciada a obra de reabilitação 
da Escola EB 2 de Espinho. O es-
tabelecimento de ensino vai ficar 
dotado das valências de um Centro 
Escolar.

Um homem, de 31 anos e uma mu-
lher de 24 anos, ambos sem profis-
são, ficaram em prisão preventiva 
por suspeita de tráfico de estupe-
facientes. A Polícia de Segurança 
Pública de Espinho, através da sua 
Esquadra de Investigação Criminal, 
apreendeu-lhes cerca de 110 doses 
de heroína, 132,5 de cocaína e 55 de 
haxixe; e 99,17 Euros (por suspeita 
de proveniência ilícita).

Um jovem de 20 anos foi colhido, 
mortalmente, por um comboio In-
tercidades, no sentido
norte-sul, no apeadeiro de Silvalde.

Um casal com cerca de 60 anos que 
vivia há mais de dois anos num car-
ro estacionado em Espinho entrou 
em acordo para recuperar a sua 
casa em Esmoriz, alegadamente 
arrendada a inquilinos com rendas 
em atraso.

“Não é fácil atingirmos a dimensão 
que atingimos no primeiro ano e, 
por isso, se estão gratos à Solverde, 
nós também vos estamos gratos”, 
disse o Administrador do Grupo 
Solverde, Manuel da Silva Carva-
lho, na Gala do Padel que decorreu 
no Casino Espinho. Aquele ele-
mento da Administração do Grupo 
Solverde, sublinhou, ainda que “a 
Solverde não é hoje um patrocina-
dor do Padel, mas é um parceiro do 

Padel. E, por isso mesmo vamos es-
tar em 2019 e tenho quase a certeza 
de que iremos estar em 2020, 2021 e, 
seguramente, nessa altura teremos 
de passar para o Salão Atlântico 
onde cabem o triplo das pessoas 
que estão aqui hoje”, afirmou Ma-
nuel da Silva Carvalho.

Vítor Santos, do Peraltafil Running, 
foi o vencedor da 5.ª São Silvestre de 
Espinho, ao concluir os 10 quilóme-
tros da prova com o tempo oficial 
de 32m09s. O Sporting Clube de 
Espinho/ Atletismo António Leitão 
esteve em grande destaque na S. 
Silvestre da cidade ao alcançar o ter-
ceiro lugar coletivo e o terceiro lugar 
da classificação feminina através da 
atleta Maria Coelho.

O Sporting Clube de Espinho anun-
ciou a saída do técnico principal da 
equipa de voleibol sénior masculi-
na, Alexandre Afonso, na sequência 
do afastamento dos tigres da Taça 
de Portugal, diante o Voleibol Clu-
be de Viana. Também o treinador 
da equipa de voleibol de seniores 
masculinos da Associação Acadé-
mica de Espinho, Ricardo Teixeira, 
deixou o cargo que ocupava desde 
a temporada anterior.

A equipa de futsal de seniores femi-
ninos do Novasemente Cavalinho 
apurou-se para a final four da Taça 
de Portugal, depois de derrotar o 
Arneiros, equipa do Campeonato 
Distrital de Lisboa.

FEVEREIRO

No âmbito do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano-PEDU, 
foram aprovadas duas operações 
no âmbito da componente da mo-
bilidade urbana sustentável (PA-
MUS): a beneficiação das paragens 
de autocarro e a rede de ciclovias 
no concelho de Espinho. Refere-se 
a duas operações inseridas na estra-
tégia da mobilidade do Município, 
que integra dois projetos previstos 
no quadro de compromissos do 
contrato do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU/
PAMUS).

O Executivo da Câmara deu nota, 
em conferencia de imprensa, que o 
concelho de Espinho tem em curso 
um conjunto de investimentos pú-
blicos estruturantes e estratégicos 
para o seu desenvolvimento econó-
mico e social.

A Assembleia Municipal aprovou, 
por maioria, os Documentos Pre-

visionais para o Ano 2019, em ver-
são dois, onde figura o Orçamento 
para 2019 de 36,7 milhões de euros. 
Uma sessão agitada, controversa e 
que terminou com a votação, ape-
nas com a presença do Executivo, 
membros da Assembleia Municipal 
e comunicação social. A presidente 
da Assembleia Municipal, Filome-
na Maia Gomes, pediu à Polícia de 
Segurança Pública que retirasse to-
das as pessoas da sala para que se 
procedesse, tranquilamente, à vota-
ção. E à saída, um grupo de mani-
festantes de apoio à construção do 
estádio municipal, surpreendeu os 
elementos da Assembleia Munici-
pal, sob o atento olhar da Polícia. 
Dois elementos do PS acabaram 
por sair dos Paços do Município 
por uma das portas laterais e foram 
conduzidos às suas residências pela 
PSP.

O Parque infantil junto ao Parque 
da Cidade foi inaugurado com 
a presença de cinco turmas do 
pré-escolar do Centro Escolar de 
Anta. O presidente da Câmara 

Municipal de Espinho, Pinto Mo-
reira, e o vice-presidente Vicente 
Pinto inauguraram o novo parque 
infantil situado junto do Parque 
da Cidade e da Nave Desportiva 
Municipal.

Após uma viagem no comboio da 
Linha do Vouga, de São João de Ver 
até Espinho, o Bloco de Esquerda 
visitou com Catarina Martins a feira 
semanal e a Cerciespinho. A visita 
a Espinho integrou o programa das 
jornadas parlamentares do Bloco de 
Esquerda no distrito de Aveiro.

O Tribunal de Contas indeferiu o 
acordo de pagamento da dívida 
à EDP pela Câmara Municipal de 
Espinho. A Autarquia apresentou 
recurso da decisão do Tribunal de 
Contas.

Uma embarcação de pesca tradicio-
nal de redes de fundo naufragou na 
zona de Silvalde. Os três ocupantes 
saíram ilesos. O barco foi depois 
puxado para o areal, sem estragos 
de monta. A embarcação virou a 

O desenvolvimento do proces-
so do Estádio Municipal teve 
vários episódios ao longo do 
ano de 2019, culminando com a 
aprovação de um empréstimo de 
1,8 milhões de euros e com o lan-
çamento do respetivo concurso 
público. Este foi um dos muitos 
acontecimentos que marcaram o 
ano de 2019. Num balanço anual, 
procuramos sintetizar alguns dos 
temas que mais marcaram o ano 
que agora finda.

Manuel Proença

Ano revisto
Do processo do estádio ao temporal que afetou o País 

O emblemático edifício da antiga sede do Sporting Clube de Espinho 
antes da demolição em 2019
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poucos metros da costa, depois de 
alegadamente as redes se terem 
prendido no motor. Os pescadores 
nadaram para o areal, não sofrendo 
qualquer ferimento.

Um jovem estudante de 16 anos 
da Escola Básica e Secundária Dr. 
Manuel Laranjeira teve uma para-
gem cardiorrespiratória durante 
uma aula de Educação Física. Wes-
ley Carvalhal, acabou por se sentir 
mal quando jogava futebol, caindo 
inanimado no campo. Os próprios 
colegas e professores tentaram so-
corrê-lo, de imediato e o INEM aca-
bou por chegar muito pouco tem-
po depois, procedendo, no local, a 
manobras de reanimação durante 
cerca de 20 minutos. Wesley Car-
valhal foi transportado, de seguida, 
pelo INEM, para o Hospital de S. 
João, no Porto, onde foi declarado 
o óbito.

A queda de parte da cobertura de um 
pavilhão da Escola Secundária Dr. 
Gomes de Almeida obrigou à eva-
cuação do estabelecimento de ensino, 
não se tendo registado vítimas.

A Familiar de Espinho – Associação 
Mutualista assinalou 125 anos com 
um programa intenso e diversifica-
do. O evento realizou-se no Hotel 
Praiagolfe e foi encetado com mo-
mentos musicais da Academia de 
Música de Espinho.

A nova campanha do Casino On-
line Solverde, de inspiração cine-
matográfica, foi filmada no Casino 
Espinho. “Somos a única empresa 
de jogo online nacional com cinco 
casinos físicos no país”, declarou o 
administrador da Solverde, Manuel 
da Silva Carvalho. “Tínhamos de 
aproveitar essa vantagem única para 
criar uma campanha distintiva.”

João Paulo Batista Caetano, antigo 

comandante da Polícia de Seguran-
ça Pública de Espinho que estava a 
comandar a 3.ª Divisão Policial do 
Comando Metropolitano do Porto, 
foi nomeado superintendente da 
PSP aos 48 anos de idade.

A Revista de Vinhos felicitou uma 
vez mais a família Santiago, de Es-
pinho na cerimónia de entrega de 
prémios da 22.ª edição de “Os Me-
lhores do Ano 2018”, que decorreu 
no Centro de Congressos da Alfân-
dega do Porto, no primeiro dia de 
fevereiro.

O Auditório do Espinho voltou a 
abrir as portas ao cinema. O FEST 
Cineclube de Espinho apresentou 
“Shoplifters: uma família de pe-
quenos ladrões”, um filme japonês, 
grande vencedor da Palma de Ouro 
no reputado Festival de Cannes.

Vítor Hugo e Rui Lacerda Machado 
(a título póstumo) foram os grandes 
homenageados no jantar comemo-
rativo dos 81 anos da Associação 
Académica de Espinho, com a atri-
buição da Medalha de Serviços Re-
levantes. Uma cerimónia marcada, 
também, pela entrega das Meda-
lhas de Mérito Desportivo a atletas 
e treinadores das modalidades, os 
Louvores da Direção a dirigentes, 
atletas e treinadores e os emble-
mas de prata e de ouro a sócios que 
completaram, respetivamente, 25 e 
50 anos de associados do clube. Um 
momento que reuniu cerca de duas 
centenas de pessoas.

O Conselho de Disciplina da As-
sociação de Futebol Popular do 
Concelho de Espinho condenou o 
Cantinho da Ramboia e os Leões 
Bairristas no pagamento de multa 
na quantia de quatrocentos e trinta 
e seis euros, punindo ambos com 
derrota e consequente eliminação 
da Taça Cidade de Espinho e a in-

terdição de campo por três jogos.

MARÇO

Cerca de 60 quilómetros da rede de 
distribuição de água irão ser alvo 
de renovação nos próximos cinco 
anos, num investimento que ron-
dará os 8,5 milhões de euros (7,5 
milhões de euros para a requalifica-
ção da rede) com a comparticipação 
de fundos comunitários. A obra foi 
apresentada no Centro Multimeios, 
pelo presidente da Câmara Munici-
pal de Espinho, Pinto Moreira. Um 
investimento faseado a começar já 
este ano de 1,7 milhões de euros 
com a reabilitação de 4,4 quilóme-
tros, abrangendo 1771 habitações e 
que se prolongará até 2024, altura 
em que estarão substituídos os cer-
ca de 60 quilómetros de condutas 
em fibrocimento por material em 
polietileno. “Uma obra para os pró-
ximos 50 a 60 anos”.

Os vogais da Assembleia Municipal 
eleitos pelo PSD e diversos elemen-
tos do partido, acompanhados por 
Vicente Pinto, vice-presidente da 
Câmara e presidente da Concelhia 
do PSD, e o vereador Quirino de 
Jesus, visitaram as obras do novo 
Quartel dos Bombeiros do Conce-
lho de Espinho, na Rua do Porto, 
em Silvalde.

Procedeu-se na madrugada de um 
domingo à instalação da ponte 
pedonal sobre a ferrovia a norte, 
devidamente articulada entre em-
preiteiro, Infraestruturas de Por-
tugal (IP) e Comboios de Portugal 
(CP). Com 45 metros de compri-
mento, a estrutura em betão, metal 
e madeira já estava pré-montada 
nas proximidades da linha para ser 
fixada na sua localização definitiva 
durante o fim-de-semana e via-
bilizar a circulação pedonal entre 
a Rua 8, a nascente dos carris e a 

Alameda Maia/Brenha.

Com um investimento de cerca de 
150 mil euros do Orçamento Mu-
nicipal, foi anunciada a conclusão 
da segunda fase da obra de requa-
lificação da Estação Arqueológica 
do Castro de Ovil. Uma obra (pro-
messa) que, segundo anunciou o 
presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, Pinto Moreira, terá 
continuidade com a terceira fase em 
2020, contemplando a recuperação 
de um edifício em ruínas que fazia 
parte da antiga fábrica de papel do 
Castelo e transformá-lo em Centro 
Interpretativo, que irá acolher todo 
o espólio, que resultou de longos 
anos de escavações.

A Câmara Municipal de Espinho 
ameaçou retirar do hospital local 
dez camas por si instaladas nessa 
unidade em julho de 2018, mas que 
a autarquia diz que se mantêm pa-
radas enquanto aguardam aval do 
Governo para uso pelos utentes.

A Delegação de Espinho da Cruz 
Vermelha Portuguesa organizou 
um evento com o propósito de cele-
brar os 40 anos. E assim a Noite So-
lidária de Fado Académico animou 
o Auditório do Casino Espinho.

O Orfeão de Espinho represen-
tou Portugal na oitava edição do 
Festival Internacional de Música 
de Roma, em Itália. O importante 
evento musical desenrolou-se ao 
longo de dois dias, no Teatro Dom 
Bosco e no Pantéon.

Durante uma semana, 17 restau-
rantes da cidade serviram, a preços 
convidativos, as suas especialida-
des, espalhando a excelência gas-
tronómica da cidade. Foi a primeira 
edição da “Rota dos Restaurantes”, 
que colocou em destaque os restau-
rantes locais especialistas em peixe 
e marisco.

Mais de três centenas de pessoas 
estiveram reunidas no jantar come-
morativo dos 41 anos do Novase-
mente Grupo Desportivo. Atletas, 
associados, corpos dirigentes e sim-
patizantes, encheram e animaram o 
evento que contou com a presença 
do vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho, Vicente Pinto, 
do presidente da Associação de Fu-
tebol de Aveiro,
Arménio Pinho, entre outros.

Mais de quatro dezenas de em-
presas jogaram, em Espinho, no 
Oporto Golf Club, uma das quatro 
provas que integram o circuito de 
golfe e que marca os 170 anos da 
Associação Empresarial de Por-
tugal (AEP). A segunda edição da 
AEP Golf Business Cup, levou ao 
Oporto Golf Club 84 jogadores que 
formaram 42 equipas.

A equipa de futebol do Grupo Des-
portivo Ronda continua a fazer his-

tória na Taça do Distrito de Aveiro. 
Os guetinenses passaram à quinta 
eliminatória (quartos-de-final) da-
quela prova, ao eliminarem o Fer-
mentelos, da 1.ª Divisão Distrital, 
na marcação de grandes penalida-
des, depois de se registar no final 
do tempo regulamentar, um empa-
te (2-2).

ABRIL

O Governo e Área Metropolitana de 
Porto formalizaram, na Estação de 
Metro de São Bento – Porto, o con-
trato para passe único, abrangendo 
os 17 concelhos e em vigor desde o 
primeiro dia de abril, do passe úni-
co nos, sob o testemunho dos au-
tarcas espinhenses Pinto Moreira, 
Vicente Pinto e Lurdes Ganicho.

Ficou concluída a passagem para 
automóveis a norte, na Rua 8, com 
a respetiva ponte sobre o Rio Largo. 
A circulação automóvel foi aberta, 
permitindo o acesso à zona da baixa 
da cidade por norte, sem o atraves-
samento, muitas vezes incómodo e 
constrangedor pelo interior da ma-
lha urbana.

O Município de Espinho imple-
mentou uma “medida de incentivo 
à natalidade” com efeitos retroa-
tivos a janeiro de 2019. O progra-
ma de ‘cheque-bebé’ destinado a 
apoiar as famílias locais com 500 
euros pelo nascimento de cada filho 
e mais 250 euros no segundo ano de 
vida da criança.

Na sequência de um concerto soli-
dário “Espinho com a Beira” que se 
realizou no Auditório do Casino, e 
que contou com a atuação da Escola 
Profissional de Música Espinho – 
Projeto Benjamin, da Banda União 
Musical Paramense, da Banda Mu-
sical de S. Tiago de Silvalde, da 
Tuna Musical de Anta e da Banda 
de Música da Cidade de Espinho, 
foram angariados 1028 quilos de 
bens para enviar para a cidade mo-
çambicana da Beira.

A encenação da “Última Ceia” lo-
tou o auditório do Centro Multi-
meios. A “Última Ceia” é um dos 
momentos mais intensos e de uma 
profunda reflexão, que proporcio-
na a possibilidade de se viver uma 
noite mais próxima de Jesus num 
ambiente religioso.

A visita do Compasso foi a grande 
novidade no Domingo de Páscoa 
na cidade de Espinho, uma tradição 
que foi ‘quebrada’ há mais de três 
décadas e que este ano foi recupera-
da pela Paróquia de Espinho.

Os alunos da Escola Profissional 
de Música de Espinho foram dis-
tinguidos com o primeiro lugar na 
categoria de música do Concurso 
“Quem é Calouste?”, promovido 
pela Fundação Calouste Gulben-
kian, no âmbito das comemorações 

Mariza encheu o Casino Espinho com um espetáculo de gala e e a cidade com um  espetáculo comemorativo 
dos 120 anos do concelho no programa de animação de verão que decorreu na cidade
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dos 150 anos.

O Coro da Academia de Música de 
Espinho da professora Raquel Cou-
to, participou no concerto ‘Sonho 
de Uma Noite de Verão’, no Coliseu 
do Porto, com a Orquestra do Fes-
tival Dias da Música, dirigida pelo 
maestro Cesário Costa e com os co-
ros dos Meninos Cantores da Trofa 
e Lira, com as solistas Ana Maria 
Pinto (soprano) e Patrícia Quinta 
(meio-soprano) e com o narrador 
Pedro Penim.

Numa cerimónia inédita em Espi-
nho, foi assinalado, o Dia da Brigada 
de Intervenção e do Regimento de 
Engenharia n.º 3. Na zona da praia 
da Frente Azul (junto à Piscina So-
lário Atlântico) realizou-se uma pa-
nóplia de atividades, entre as quais 
imposição de condecorações, desfile 
das forças em parada, atuação da 
Banda Militar e entrega dos estan-
dartes nacionais às forças que parti-
ram para o Iraque e Afeganistão.

O Novasemente Cavalinho per-
deu a final da Taça de Portugal de 
futsal para o Benfica Os rostos das 
jogadoras do Novasemente Grupo 
Desportivo encheram-se de lágri-
mas, no final, após a derrota com 
o Benfica, por 2-0, na final da Taça 
de Portugal, disputada no Pavilhão 
Multiusos, em Gondomar.

O Grupo Desportivo Ronda juntou-
-se ao Fiães, S. João de Ver e Avanca 
nas meias-finais da Taça do Distrito 
de Aveiro. Mais um momento his-
tórico para o clube que milita a 1.ª 
Divisão da Liga de Futebol Popular 
de Espinho, na estreia numa prova 
organizada pela Associação de Fu-
tebol de Aveiro.

Os atletas franceses Edouard Del-
pero e Alice Lemoigne venceram o 
Longboard Pro Espinho, o primeiro 
evento da sexta edição do Espinho 
Surf Destination 2019. O francês 
Justin Becret e a norte-americana de 
nacionalidade alemã Rachel Pres-
ti, venceram o Surf Pro Espinho, a 
primeira etapa este ano do circuito 
mundial de surf Pro Junior (sub-18) 
na Europa, que decorreu na praia 
da Baía.

MAIO

A Junta de Freguesia de Espinho 
assinalou os 130 anos da Indepen-
dência de Espinho com momentos 
solenes e lúdicos, destacando-se a 
inauguração da exposição “A pon-
te é uma passagem” (Rio Largo) e a 
noite de espetáculo musical.

No âmbito do primeiro aniversá-
rio da Unidade de Hospitalização 
Domiciliária do Centro Hospitalar 
de Gaia/Espinho, a secretária de 
Estado da Saúde, Raquel Duarte, 
participou na sessão comemorati-
va. O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho Pinto Moreira 

acompanhou esta visita.

O emblemático estádio do Sporting 
Clube de Espinho (Estádio Comen-
dador Manuel de Oliveira Violas) e 
aquele que era denominado como 
a ‘bombonera’ (Pavilhão Joaquim 
Moreira da
Costa Júnior), começaram a ser 
demolidos. As obras avançaram, a 
‘olhos vistos’, com as máquinas a 
deitarem abaixo parte do carismáti-
co pavilhão desportivo e da banca-
da central do campo de futebol.

Ficou concluída a segunda fase da 
obra de requalificação da Estação 
Arqueológica do Castro de Ovil. A 
constatação ocorreu no decurso de 
uma visita guiada promovida pela 
Câmara Municipal de Espinho ao 
Sítio Arqueológico da Idade do Fer-
ro no Lugar do Monte, em Paramos, 
onde foram concluídos os trabalhos 
de consolidação das estruturas, co-
locação de sinalética nos percursos 
e construção de instalações sanitá-
rias e arrecadação de materiais.

Espinho ficou entre os trinta melho-
res no ranking municipal em Portu-
gal e o terceiro da Área Metropolita-
na do Porto (logo a seguir ao Porto 
e a Santo Tirso). Nos 308 municípios 
do país, Espinho foi o 18.º na avalia-
ção do índice da sustentabilidade 
financeira.

Um homem de 40 anos, foi conde-
nado pelo Tribunal de Santa Maria 
da Feira a uma pena de prisão efeti-
va de sete anos por “dois crimes de 
homicídio agravado na forma ten-
tada”. O indivíduo, em 2018, terá 
disparado vários tiros contra um 
casal na rotunda da A29, no acesso 
a Espinho e em primeira instância 
foi condenado a 11 anos (cinco anos 
e meio por cada um dos crimes), 
sendo a pena única reduzida por 
cúmulo jurídico aos sete anos.

Um violento acidente com nove 
carros na A29, junto à saída para 
Espinho, em S. Félix da Marinha, 
resultou em dez feridos, um deles 
em estado grave.

Os peregrinos de Espinho (370) 
cumpriram promessas, imbuídos 
de fé e motivados pela tradição 
da Paróquia de Nossa Senhora da 
Ajuda que pela 17.ª vez organi-
zou a peregrinação ao Santuário 
de Fátima.

A Banda de Música da Cidade de 
Espinho comemorou o 180.º ani-
versário com um concerto no Au-
ditório do Casino, sob a direção do 
maestro Helder Tavares.

Em representação de Bruno Gal-
lier, maire de Brunoy, conselheiro 
Manuel de Carvalho ofereceu à Câ-
mara Municipal de Espinho a pin-
tura “Brancardiers Portugais sur la 
ligne de front”, do artista plástico 
Henri-Pierre Murard, em memó-
ria dos soldados portugueses que 
combateram em França durante a 
1.ª Guerra Mundial.

A Câmara Municipal de Espinho 
apoia família com entrega de equi-
pamento ortopédico Maca de Ba-
nho no âmbito da Operação Tam-
pinhas da Lipor. Marco Leandro, 
um jovem da freguesia de Para-
mos, passou a ter um novo e fun-
cional equipamento para o ajudar 
e à família a realizar de forma mais 
prática a higiene diária.

O Grupo Desportivo Ronda rece-
beu, o troféu correspondente ao 
título de campeão da 1.ª Divisão 
da Liga de Futebol Popular de Es-
pinho (o segundo consecutivo), em 
Guetim. A equipa guetinense foi 
eliminada da Taça Distrito Aveiro 
nas meias-finais, pelo Fiães Sport 
Clube, com uma goleada (0-7).

A atleta do Sporting Clube de Es-
pinho/António Leitão, Carolina 
Ferreira, ao passar 1,59 metros, no 
salto em altura no escalão de ini-
ciados, igualou o recorde distrital e 
alcançou a melhor marca nacional 
do ano.

A ginasta da Associação Académi-
ca de Espinho, Bárbara Santos, sa-
grou-se campeã nacional de Junio-
res Elite em ginástica rítmica, um 
título nunca antes alcançado pelo 
clube do Mocho. A academista Bea-
triz Salvador classificou-se em 3.º 
lugar neste mesmo escalão.

O Sporting Clube de Espinho ga-
rantiu o primeiro lugar na Série 
B do Campeonato de Portugal ao 
vencer, na última jornada, o Grupo 
Desportivo da Gafanha por 0-4. Os 
adeptos dos tigres marcaram pre-
sença, em força, no Estádio da Gafa-
nha da Nazaré. O Casa Pia Atlético 
Clube, segundo classificado da Sé-
rie D, foi o adversário do Sporting 
Clube de Espinho nos quartos-de-
-final dos play-offs do Campeonato 
de Portugal.

Sofia Araújo e a parceira de nacio-
nalidade espanhola Lúcia Martinez 
(nª 23 do WPT) venceram a pri-
meira etapa do CasinoSolverde.pt 
Triple Crown 2019, à Ana Catarina 
Nogueira e à parceira espanhola 
Paula Fernandez (nº 25 do WPT) 
por 6/1 no primeiro set e 7/5 no se-
gundo. Na categoria de Masculinos 
foi vencedora a dupla espanhola 
Gonzalo Rubio (nª 31 do WPT) e 
Aris Patiniotis (nª 65 do WPT) ten-
do conquistado o título no terceiro 
set ao (nº1 nacional Diogo Rocha) e 
António Luque (nº 2 nacional) por 
7/5 6/7 7/6.

A Câmara Municipal formalizou no 
último dia de maio um protocolo 
com a Associação de Futebol Popu-

lar do Concelho de Espinho. O do-
cumento confere apoio à atividade 
desportiva da época 2018/2019.

JUNHO

O reconhecimento de Cidadão de 
Espinho e a condecoração com a 
Medalha de Honra da Cidade, atri-
buídos a título póstumo a Rui La-
cerda foram entregues na sessão
solene do Dia da Cidade aos filhos 
do arquiteto. O técnico de futebol 
Vítor Pereira foi igualmente distin-
guido com título de Cidadão de Es-
pinho e agraciado com a Medalha 
de Honra da Cidade, tendo sido re-
presentado pela esposa e os filhos, 
por afazeres profissionais na China. 
Ana Pires subiu ao palco do audi-
tório do Multimeios, para receber a 
distinção de Cidadã de Espinho e a 
Medalha de Honra da Cidade. Os 
futebolistas Rodrigo Valente, Fábio 
Espinho e Rochinha músico/violi-
nista Luís Mota, o ator Hugo Sousa 
e Fábio Vitó Ribeiro (nome artístico 
NTS) foram obsequiados com a dis-
tinção de Mérito Jovem Espinhense.

A Câmara aprovou em reunião a 
abertura do procedimento para o 
empréstimo de 1,8 milhões de eu-
ros, destinado ao financiamento da 
construção do estádio municipal.

A Direção da Associação Académi-
ca de Espinho entregou na Câmara 
Municipal, o Projeto de Arquitetura 
de Requalificação e Ampliação das 
Instalações Desportivas.

A sessão solene comemorativa do 
26.º aniversário da elevação de Anta 
foi acalorada como a temperatura 
registada na noite festiva. No uso 
da palavra, o presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, Pinto Morei-
ra, alegou incumprimento protoco-
lar, retirando-se do salão nobre da 
autarquia após breves explicações. 
O autarca anfitrião Nuno Almeida 
ripostou observando que a circuns-
tância não impunha a aplicação 
do protocolo de Estado das altas 
entidades públicas e constatando 
que o processo foi adotado nos úl-
timos eventos realizados em Anta 
e Guetim. Todavia, para a história 
(e da comemoração da efeméride) 
antense ficou a distinção a homena-
geados Maria de Lurdes Rodrigues, 
António Almeida, José Cabral e Pe-
dro Ferreira da Silva.

Espinho assinou um protocolo com 
Secretária de Estado para a Cidada-
nia e a Igualdade, com vista à pro-
moção da igualdade e não discrimi-
nação. A secretária de Estado para 
a Cidadania e a Igualdade, Rosa 
Monteiro, homologou 80 protoco-
los da nova geração de Cooperação 
entre a Comissão para a Cidadania 
e a Igualdade de Género e os mu-
nicípios aderentes, entre os quais se 
encontra Espinho, previstos na Es-
tratégia Nacional para a Igualdade 
e Não Discriminação.

O Município ativou com os Bombeiros do Concelho de Espinho um sistema de vigilância e socorro com recur-
sos humanos e equipamento adequado durante a época balnear
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Uma delegação chinesa foi recebida 
na Câmara de Espinho foi recebida 
pelo vice-presidente no âmbito do 
projeto lançado pela autarquia para 
o ensino do mandarim e da cultura 
chinesa, pelo protocolo com o Ins-
tituto Confúcio da Universidade 
Aveiro.

A Delegação de Espinho da Cruz 
Vermelha Portuguesa procedeu 
à doação de cabazes alimentares, 
cujos bens foram angariados no 
âmbito da “Missão Continente”, 
durante os dias 6 e 7 de abril, numa 
parceria entre o Grupo Sonae e a 
Cruz Vermelha Portuguesa.

António Catarino, antigo presiden-
te da Junta de Freguesia de Espinho 
e da Assembleia de Freguesia de Es-
pinho, faleceu com 92 anos.

O Castro de Ovil foi o palco escolhi-
do para a apresentação do Festival 
Internacional de Música de Espi-
nho (FIME), “num contexto onde 
se procurou associar, de forma cria-
tiva, a valorização, a descoberta ou 
o destaque do património material 
ou imaterial da cidade de Espinho”.

O espetáculo na Baía dos golfinhos 
foi a grande atração de cerca de 250 
crianças do concelho de Espinho 
que viajaram de autocarro até Lis-
boa para a habitual visita dos fina-
listas do 4.º ano do ensino básico. E 
o “momento alto” foi a viagem no 
teleférico proporcionando a vista 
da área do Jardim Zoológico. A ini-
ciativa foi da Divisão de Educação 

e Juventude da Câmara Municipal.

O Grande Prémio do Júri do con-
curso da 23.ª edição do Encontro 
Internacional de Estátuas Vivas foi 
ganho por “A Partida”, de Maria 
João Matos da Silva. Foram tam-
bém atribuídos o Prémio Revela-
ção a “Antónia(o) Rodrigues”, de 
Ita Branco, o Prémio do Júri e Voto 
do Público para “A Lenda da Fon-
te”, de Cátia Ferreira e Vítor Hugo 
Santos, e ainda menções honrosas 
para “Cantor Romântico”, de Gui-
lherme Ferreira, “Viva a Festa”, de 
Lena Selway e Douglas Selway, e 
“Lady”, de Adriana Sofia Fontelas.

Quim Barreiros encheu o Rio Lar-
go com um espetáculo nas festas 
de S. João do Rio Largo. O dia de 
São João foi assim celebrado com 
muita alegria e animação musical 
naquela zona onde outrora já foram 
efusivamente festejados os santos 
populares.

Milhares de pessoas assistiram às 
Festas de S. Pedro, cujos programas, 
religioso e profano, decorreram em 
Espinho no último fim-de-semana 
de junho.

Uma baleia morta, com aproxima-
damente cinco metros de compri-
mento, deu à costa na praia dos Pes-
cadores, a sul do esporão. O cetáceo, 
inicialmente confundido com uma 
embarcação à deriva pelos pescado-
res de Espinho devido à distância a 
que se encontrava da costa (cerca de 
uma milha e meia, aproximadamen-

te três quilómetros), acabou por ser 
arrastado pelas correntes, vento e 
pela maré para o areal a sul do espo-
rão da praia dos Pescadores.

Paulo Pinto (Aztrail Mercentro) foi 
o grande vencedor dos 21 quilóme-
tros de Trail da edição de 2019 dos 
Trilhos de Espinho em 1h35m39s, 
uma prova que contou com a par-
ticipação de cerca de oito centenas 
de atletas.

Em jogo a contar para o play-off de 
acesso à subida à segunda Liga por-
tuguesa, a equipa do Sporting Clube 
de Espinho que havia perdido na 
deslocação ao sul do país na pri-
meira mão, recebeu o Casa Pia com 
necessidade expressa de ganhar por 
mais do que uma bola. Os tigres 
acabaram afastados na marcação de 
grandes penalidades.

O Sporting Clube de Espinho foi 
alvo de uma homenagem, enquan-
to sócio fundador, por parte da 
Associação de Futebol de Aveiro, 
durante a IV Gala da Associação 
de Futebol de Aveiro, realizada na 
noite de sábado e que juntou cerca 
de 900 pessoas no Parque de Expo-
sições de Aveiro.

A equipa de andebol de praia de 
masters (seniores) masculinos da 
Escola de Formação de Espinho 
EFE Os Tigres conquistou o quar-
to lugar na EBT Masters Finals, 
que decorreu em Baia Mare, na 
Roménia.

JULHO

Pinto Moreira considerou inacei-
tável a situação a que o governo 
deixou chegar o Centro Hospita-
lar Vila Nova de Gaia/Espinho. 
O presidente da Câmara Muni-
cipal de Espinho lamentou que 
o Centro Hospitalar tenha ficado 
fora dos dez hospitais contempla-
dos com 90 milhões de euros de 
investimento.

Foi aprovada a candidatura de Espi-
nho ao POSEUR para investimento 
no sistema de distribuição e adução 
de água no valor de 1.329.642 euros 
e 35 cêntimos, dos quais 476.312 eu-
ros e 79 cêntimos são comparticipa-
dos pelo fundo de coesão.

Foram assinados os contratos in-
teradministrativos que transfe-
riram fundos e competências da 
autarquia para as freguesias, ao 
nível da manutenção de infraes-
truturas e da gestão de praias e 
equipamentos.

O tradicional almoço de rua “Sem 
Espinhas”, que registou uma par-
ticipação record de visitantes, 
ultrapassando as expetativas do 
Município de Espinho, instituição 
responsável pelo projeto. Das cerca 
de 1500 pessoas que tiveram a opor-
tunidade de degustar as iguarias do 

mar de Espinho nos 13 restaurantes 
que aderiram à iniciativa, mais de 
mil viveram essa experiência gas-
tronómica a céu aberto, nas mesas 
comunitárias distribuídas por qua-
tro ruas da cidade.

Começaram, por razões de segu-
rança, trabalhos de demolição na 
antiga sede do Sporting Clube Espi-
nho. O edifício classificado da Rua 8 
encontrava-se em iminente situação 
de ruína com o eventual desprendi-
mento de ornamentos da fachada.

A associação Trinsheira, que conta 
com mais de uma centena de ini-
ciativas para o desenvolvimento de 
talento jovem, inaugurou um novo 
espaço de intervenção social no 
Conjunto Habitacional da Ponte de 
Anta, com a presença do vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Vicente Pinto.

As homenagens a Olga Duarte, fa-
dista, altruísta e ex-emigrante na 
Alemanha, a Firmino Dias da Cos-
ta, empreendedor empresarial, ex-
-presidente da Banda de Silvalde e 
membro do Rancho de Silvalde, e 
a Leandro Gonçalves, dinamizador 
da arte xávega e coautor de um sal-
vamento naquela variante de pesca, 
constituiu o ponto alto do progra-
ma comemorativo do 16.º aniver-
sário de elevação da freguesia de 
Silvalde a vila.

A recriação de uma praia do iní-
cio do século XX em Espinho, na 
praia da Baía foi o ponto alto de 
mais uma edição do evento “Vir a 
Banhos”, proporcionando aos vera-
neantes e a quem desfrutou de um 
passeio na esplanada da beira-mar, 
uma retrospetiva da época áurea 
de Espinho, quando “vilões e fidal-
gos” faziam praia, mediante pres-
crição médica.

A longa-metragem de ficção “Sys-
tem Crasher”, da alemã Nora 
Fingscheidt, e o documentário 
“Gods of Molenbeek”, da finlan-
desa Reetta Huhtanenm foram os 
principais vencedores do FEST – 
Festival Novos Realizadores Novo 
Cinema, que decorreu em Espi-
nho. Destaque também na edição 
de 2019 para a atribuição de uma 
menção honrosa a “Born in Evin”, 
da iraniana Maryam Zaree, e para o 
Grande Prémio Nacional atribuído 
a “No Limiar do Pensamento”, de 
António Sequeira.

O Salão Atlântico do Casino Espinho 
encheu com o espetáculo do norte-
-americano Michael Bolton. Foi um 
concerto de gala do cantor, autor e 
compositor de temas românticos e 
referência da música pop que apre-
sentou temas do seu último álbum, 
“A Symphony of Hits”.
Como resultado da parceria esta-
belecida entre a Fundação de Ser-
ralves e o Município, o Museu Mu-
nicipal – Fórum de Arte e Cultura 

de Espinho – acolheu, a exposição 
“Silvestre Pestana: um artista de 
contraciclos.”

Ana Pais Oliveira foi a primeira 
premiada do XLIX Concurso Inter-
nacional de Pintura Homenagem a 
Rafael Zabaleta, em Quesada (Jaén 
– Espanha).

Integrando a animação do evento 
“Guetim em Festa”, organizado 
pela Junta de Anta e Guetim, rea-
lizou-se a XXIX Festa do Folclore 
Semente/2019. O evento que de-
correu no Parque do Paranho teve 
início com a participação especial 
do Grupo de Fados da Faculdade 
de Engenharia da Universidade do 
Porto.

A Esquadra de Ovar da Divisão Po-
licial de Espinho levou a efeito uma 
operação de combate à contrafação, 
junto ao Mercado Municipal de 
Ovar, tendo identificado três pes-
soas (um homem, de 61 anos, natu-
ral de Espinho e residente em Ovar; 
uma mulher, de 54 anos, natural de 
Torres Vedras e residente em Espi-
nho; e uma mulher, de 50 anos, na-
tural e residente em Espinho).

Cerca de três centenas de pessoas 
encheram, por completo, o audi-
tório do Casino Espinho na gala 
de final de época da Associação 
de Futebol Popular do Concelho 
de Espinho (AFPCE). Momentos 
de grande alegria que premiaram 
os melhores do futebol popular na 
época 2018/2019.

Mais de 4000 participantes e mais 
de 100 clubes estiveram presentes 
na edição deste ano do AMB Vol-
leyball Cup que teve a sua sessão de 
abertura no exterior da Nave Des-
portiva de Espinho. Uma verda-
deira festa, bem ao jeito dos atletas 
olímpicos promotores deste evento, 
João Brenha e Miguel Maia que cor-
porizam, assim, uma das maiores 
realizações da cidade de Espinho. 
O All Star Game, organizado pela 
Academia Maia/Brenha (AMB) 
homenageou o ex-atleta Giba (Gil-
berto Godoy Jr.), antigo campeão 
Olímpico e mundial pelo Brasil.

Um mundo de cor, de música, de 
alegria e, sobretudo, um gran-
de espetáculo de ginástica, foi o 
quadro ‘pintado’ no pavilhão Ar-
quiteto Jerónimo Reis, no Sarau 
Anual, na sua 60.ª versão, este ano 
sob o tema “A Televisão”. Um mo-
mento de força, mas sobretudo de 
vitalidade daquela que é uma das 
modalidades com tradição e com 
mais força na Associação Acadé-
mica de Espinho.

O Campo Seara, em Silvalde, foi ce-
nário da segunda edição do futebol 
solidário que em 2019 foi em prol 
de Gonçalo, um menino de 8 anos 
com uma doença rara – Citopatia 
mitocondrial.

O Município de Espinho promoveu periodicamente a feira biológica mas 
a adesão ficou aquém das expetativas
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Os brasileiros Alison (Mamute) Ce-
rutti e Álvaro Filho, no masculino e 
Nadezda Makroguzova e Svetlana 
Kholomina, da Rússia no femini-
no, foram os grandes vencedores 
da edição deste ano do Open de 
Espinho de voleibol de praia que 
decorreu na praia da Baía. Portu-
gueses não passaram a fase de gru-
pos. Entretanto, as duplas Roberto 
Reis/Fabrício Silva (Kibinho) e Ju-
liana Antunes/Tânia Oliveira ven-
ceram a etapa do Campeonato Ac-
tivoBank, o Campeonato Nacional 
de Voleibol de Praia, disputada na 
praia da Baía.

AGOSTO

Foi formalizada na terça-feira a en-
trega do espaço no Mercado Muni-
cipal de Espinho à Segurança Social 
e ao Instituto de Emprego e For-
mação Profissional, numa cerimó-
nia que contou com a presença do 
presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Pinto Moreira, do diretor 
do Centro Distrital de Aveiro do 
Instituto da Segurança Social, Fer-
nando Mendonça, dos vereadores 
Lurdes Ganicho e Quirino Jesus e 
do presidente da Junta de Freguesia 
de Espinho, Vasco Alves Ribeiro.

Realizou-se a cerimónia da doação 
de um violino do engenheiro Joa-
quim Domingos Capela ao Museu 
Municipal e baseado num mode-
lo do italiano Antonio Stradivari 
(1644-1737).

A Junta de Freguesia de Espinho re-
uniu largas dezenas de idosos num 
convívio com lanche ajantarado na 
praia Frente Azul.

A Câmara de Espinho procedeu 
à entrega de quatro habitações so-
ciais municipais, um T0 e dois T2 no 
Complexo Habitacional da Quinta 
de Paramos, e um T2 no Conjunto 
Habitacional da Ponte de Anta.

Foi colocada a primeira placa da 
cobertura do parque de estaciona-
mento a construir paralelo à Rua 
8, entre a Rua 19, junto ao Largo da 
Graciosa, até à Rua 33, no âmbito da 
requalificação do espaço libertado à 
superfície do enterramento do ca-
minho-de-ferro em Espinho.

Uma mulher de 88 anos que devia 
ter desembarcado no Porto foi es-
quecida a bordo de um avião e foi 
parar à Madeira quando pretendia 
deslocar-se para Espinho. A idosa 
que seguia em cadeira de rodas via-
java sozinha e vinha passar férias 
com a família que vive em Espinho.

Um casal espinhense, residente em 
Esmoriz, foi vítima de afogamento 
em Cortegaça. Manuel Francisco 
Fardilha correu em auxílio da mu-
lher, Fernanda Barata e ambos aca-
baram por morrer afogados, não 
obstante o esforço dos populares e 
dos nadadores-salvadores na tenta-

tiva de auxílio ao casal.

Milhares de pessoas festejaram o 
“Réveillon de Verão” em Espinho, 
junto à praia, com MC Kekel e Blaya 
no último fim-de-semana de agosto 
animado também com fogo-de-arti-
fício à passagem da meia noite de 
sábado para domingo. A anima-
ção constou também das atuações 
de DJs e o programa a dar lugar a 
instalações artísticas, jogos e outras 
diversões.

A procissão com bênção ao mar 
conferiu dimensão às festas em 
honra da Nossa Senhora do Mar em 
Silvalde. Também a procissão com 
dezanove andores foi o ponto alto 
das festas em honra de Santo Estê-
vão e Nossa Senhora da Guia que 
se realizam em Guetim.

“Ainda sem palavras para descre-
ver o que senti Espinho. Brutal!” – 
foram estas as palavras de Mariza, 
na sua página do Facebook, depois 
do espetáculo na Avenida Maia/
Brenha. Brutal, não só pela qualida-
de da cantora e dos seus temas, mas 
também pela presença de uma ver-
dadeira multidão. A fadista Raquel 
Tavares deu o mote, com um ex-
traordinário espetáculo e o rapper 
Valete, num espetáculo mais volta-
do para a juventude. Três concer-
tos em menos de uma semana que 
encerraram, com ‘chave de ouro’ o 
Festival Oito24 deste ano.

A 45.ª edição do Festival Internacio-
nal de Música de Espinho encerrou 
com um extraordinário concerto 
sinfónico que juntou o virtuoso gui-
tarrista brasileiro Yamandú Costa e 
a Orquestra Clássica de Espinho.

A Associação Cultural e Recreati-
va Tuna Musical de Anta festejou 
o 95.º aniversário em sessão solene 
realizada na última noite de agosto. 
O momento festivo que assinalou a 
quase centenária atividade foi ense-
jo para a distinção de figuras e as-
sociados da Tuna de Anta e para a 
atuação musical da prata da casa”.

O Moto Clube de Espinho festejou o 
25.º aniversário com a participação 
de cerca de mil pessoas, cerca de 
500 motas e 40 moto-clubes vindos 
de vários pontos do país.

O futebol tigre venceu o Torneio 
Comendador Manuel Violas. Pa-
droense e Leixões (sub-23) foram os 
adversários no Estádio do Bolhão, 
em Fiães.

A Escola de Formação de Espinho 
– Os Tigres sagrou-se campeã na-
cional de sub-18 masculinos e vice-
-campeã de sub-15 masculinos de 
andebol de praia.

A espinhense Helena Lemos, aos 53 
anos de idade, foi a primeira mu-
lher portuguesa a concluir os 1219 
quilómetros em bicicleta do Paris-

-Brest-Paris, realizado em França. 
Sozinha, Helena Lemos, instrutora 
de musculação de profissão num 
ginásio de Espinho, fez o percurso 
em cerca de 88 horas, cumprindo, 
assim, o tempo regulamentar. Uma 
verdadeira aventura e um desafio 
pessoal alcançado em pleno pela 
atleta que, além do ciclismo, Helena 
Lemos pratica atletismo e trail no 
Sporting Clube de Espinho/Antó-
nio Leitão.

SETEMBRO

O concerto de Carolina Deslandes, 
o espetáculo piromusical e a majes-
tosa procissão com bênção ao mar, 
foram os pontos mais altos dos 
festejos em honra da padroeira de 
Espinho, Nossa Senhora da Ajuda. 
Festejos que este ano foram afeta-
dos com as obras à superfície do 
canal ferroviário, mas que nem por 
isso deixaram de ter atratividades 
e centenas de milhar de visitantes 
oriundos de concelhos vizinhos. 
Os tapetes de flores alindaram os 
arruamentos, ao longo do percurso 
da procissão.

Manuel Gonçalves Fonseca, mais 
conhecido por “Manuel Cabe-
leireiro”, morreu aos 92 anos de 
idade. Conhecido no mundo da 
moda e dos cabeleireiros, uma das 
figuras ligadas à marca de produtos 
L’Oréal, Manuel Fonseca deixou 
um verdadeiro legado. Recebeu vá-
rios prémios e distinções ligados à 
sua amada profissão – cabeleireiro. 
Chegou a jantar com a princesa do 
Mónaco, a falecida Grace Kelly.

O secretário-geral do Partido So-
cialista e Primeiro-Ministro, Antó-
nio Costa, escolheu Espinho para o 
primeiro dia de campanha para as 

Eleições Legislativas. No Dia Euro-
peu sem Carros, António Costa via-
jou de comboio na Linha do Vouga, 
partindo de Oliveira de Azeméis 
em direção a Espinho, numa ação 
de campanha para as Eleições Le-
gislativas.

A primeira edição do Portugal 
Sports Summit (já considerado 
como “o maior encontro desportivo 
nacional” decorreu no Multimeios 
com treinadores, professores, árbi-
tros e atletas de diferentes modali-
dades numa partilha única de co-
nhecimentos e experiências.

Espinho associou-se ao Dia Euro-
peu sem Carros, com a realização 
de atividades, tais como caminha-
da, passeio de bicicleta, competi-
ção de carros a pedais e aulas de 
ginástica, visando, por um lado, os 
benefícios para a saúde e, por outro, 
a preservação do ambiente.

A Associação São Francisco de As-
sis de Anta assinalou o 114.º ani-
versário com uma sessão solene. 
“Desde a realização do centenário 
desta instituição, ocorrido no ano 
de 2005, que tomamos a iniciativa 
de homenagear os associados desta 
instituição”, enfatizou o diretor-ge-
ral Rui Pereira, que rendeu na ceri-
mónia o presidente Manuel Rocha 
Pereira.

Um turista, que foi vítima de uma 
queda no esporão da praia da Baía, 
ao final da tarde, foi prontamente 
socorrido pelos Bombeiros Voluntá-
rios do Concelho de Espinho.

O Dispositivo de Salvamento 
Aquático do Corpo de Bombeiros 
do Concelho de Espinho finalizou a 
fase de maior empenhamento ope-

racional com sucesso, resultando 
num total de 48 intervenções em 
três meses, cinco das quais salva-
mentos de náufragos. A comuni-
dade piscatória e os intervenientes 
foram homenageados.

A equipa sénior de hóquei em pa-
tins da Associação Académica de 
Espinho conquistou o primeiro lu-
gar na edição de 2019 do Torneio 
Internacional Solverde que se rea-
lizou no Pavilhão Arquiteto Jeróni-
mo Reis, em Espinho.

Tomás Silva voltou a mostrar que 
sabe lidar com a pressão de tentar 
defender um título nacional e ven-
ceu pelo segundo ano consecutivo 
o Solverde Campeonato Nacional 
PGA, de 13400 euros em prémios 
monetários, no Oporto Golf Club. 
Já Susana Ribeiro e Joaquim Sequei-
ra, que no ano passado tinham sido 
vice-campeões, respetivamente 
nos torneios feminino e de senio-
res, recuperaram os seus títulos de 
campeões nacionais nessas varian-
tes, fazendo-o, cada um deles, pela 
quarta vez nas suas brilhantes car-
reiras. Tomás Melo Gouveia venceu 
pelo segundo ano consecutivo o 
Mateus Rosé Pro-Am, a competi-
ção que encerrou o programa oficial 
do Solverde Campeonato Nacional 
PGA.

OUTUBRO

Uma década volvida, o presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, 
Pinto Moreira revelou ao Jornal De-
fesa de Espinho o quadro que enca-
rava e o que projetou e moldou para 
uma nova imagem do concelho. 
Quase nada traçou relativamente 
ao seu futuro após o exercício au-
tárquico, mas alongou-se na retros-

Foi concluída em 2019 obra de requalificação do esporão norte de Espinho
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petiva dos últimos dez anos sem 
descurar os dois que ainda sobejam 
de compromisso com a população 
de espinhense em prol do desen-
volvimento e da qualidade de vida 
com a noção do dever cumprido e 
a consciencialização de que nem se 
faz o que se quer nem se pode agra-
dar a todos.

Num jantar que reuniu cerca de 
seiscentas e cinquenta pessoas na 
Nave Desportiva de Espinho, com 
o objetivo de assinalar uma déca-
da de mandato do Partido Social 
Democrata à frente do Executivo 
Municipal de Espinho, o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Espinho, Pinto Moreira apelou a 
“que este caminho não seja inter-
rompido a meio, a bem dos espi-
nhenses”. Por isso, Pinto Moreira 
pediu aos militantes social-demo-
cratas “que se mobilizem e que se 
motivem porque este projeto não 
pode ser interrompido”.

Foi assinado o auto de consigna-
ção da obra entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e a a empresa 
construtora. A empreitada foi ad-
judicada à empresa vencedora do 
concurso a Fullprojekts, lda por 
737.390 euros e 50 cêntimos a que 
acresce o IVA com um prazo de 
execução de 365 dias.

No âmbito da empreitada de con-
clusão das redes de abastecimento 
de água, de drenagem de águas 
residuais e ramais domiciliários 
no concelho de Espinho, a Câmara 
Municipal investiu 180 mil euros 
na construção de raiz da rede de 
drenagem de águas residuais e de 
uma estação elevatória para bom-
bagem. Esta obra incluiu ainda a 
substituição da conduta de abaste-
cimento de água num comprimen-
to de 520 metros e a pavimentação 
integral da Rua da Congosta.

O desabamento de parte do telha-
do de um prédio na Rua 2, resultou 
no desalojamento de cinco mulhe-
res, entre 14 e cerca de 80 anos.

A Polícia Judiciária, através da 
Diretoria do Norte, identificou e 
deteve um homem de 56 anos, em 
Espinho, pela presumível autoria 
dos crimes de violação e violência 
doméstica.

A Delegação de Espinho da Cruz 
Vermelha Portuguesa comemorou 
o seu 40.º aniversário e inaugurou 
mais um espaço num edifício que 
em tempos foi cedido pela Câmara 
Municipal de Espinho, localizado 
entre as ruas 21 e 30, restaurando 
todo o primeiro piso onde criou 
novos espaços que serão usados 
para diversos fins.

As procissões das manhãs de 
domingo e segunda-feira foram 
como habitualmente os pontos 
altos dos festejos em honra de 

Nossa Senhora dos Altos-Céus e 
S. Mamede, em Anta.

Mais de 500 pessoas aderiram 
à edição do Festival das Sopas, 
iniciativa organizada pelo grupo 
FAS Sopa, da Paróquia de Espi-
nho. Um evento solidário a favor 
da obra social da Paróquia de Es-
pinho em prol dos mais carencia-
dos e que juntou diversas famílias 
à mesa.

O Museu Municipal de Espinho 
foi cenário de um concerto dos 
de Anaquim inserido no “Sons no 
Património”, com organização da 
Área Metropolitana do Porto em 
parceria com os dezassete municí-
pios que a integram. A banda de 
Coimbra deu um concerto para 
uma plateia repleta e rendida às 
suas músicas.

Pedro Abrunhosa subiu ao palco 
do Casino Espinho para apresen-
tar o seu oitavo disco de originais, 
“Espiritual”. Um espetáculo ver-
dadeiramente memorável, com o 
músico portuense a descer à pla-
teia (uma vez com a sua banda e 
outra sozinho) para interagir com 
o público que encheu, por comple-
to, o Salão Atlântico.

A fadista Mariza atuou no Casino 
Espinho, apresentando o seu mais 
recente álbum “Mariza” ante uma 
vasta e deleitada plateia que vi-
brou com canções que fazem par-
te do tema “Quem, me Dera”, de 
autoria do angolano Matias Da-
másio, “Oração”, da sua autoria e 
“Fado Errado”.

Os novos órgãos sociais do Spor-
ting Clube de Silvalde, foram em-
possados em Assembleia Geral 
realizada na sede do clube. Um 
momento para que fosse apresen-

tada a nova Direção, encabeçada 
por Hélder Manuel Pinho, que 
substituiu, no cargo, José Saxe.

Hugo Almeida, do Sporting Clube 
de Braga (22m01s) e Clarisse Cruz 
do Grecas foram os grandes ven-
cedores da ‘prova rainha’, a légua, 
da segunda edição do Espinho 
Beach Run. Paulo Reis (6m 53s) 
e Lígia Casimiro (9m 56s), ambos 
do Sporting Clube de Espinho/
António Leitão, foram os grandes 
vencedores da prova da milha da 
edição deste ano do Espinho Bea-
ch Run e que contou com a par-
ticipação de cerca de 750 pessoas.

Mais de um milhar de pessoas en-
cheram, por completo, a bancada 
da Arena Tigre para assistirem à 
apresentação pública da secção 
de voleibol do Sporting Clube de 
Espinho. Cerca de quatro centenas 
de atletas desfilaram, em ambiente 
de grande festa, numa verdadeira 
demonstração de grande força do 
voleibol dos tigres que, este ano, 
preenchem todos os escalões etá-
rios, no masculino e no feminino. 
Aplausos para a lendária figura 
dos tigres, Toninho e para os jo-
vens atletas tigres.

A equipa de futsal de seniores fe-
mininos do Novasemente Cavali-
nho saiu derrotada na Supertaça 
deste ano, pelo Benfica (campeão 
na época passada), na marcação 
de grandes penalidades, por 2-1, 
depois de ser registar um empa-
te a duas bolas no final do tempo 
regulamentar e a quatro bolas no 
final do prolongamento. Um jogo 
verdadeiramente eletrizante, com 
a alternância no marcador, onde a 
sorte acabou por ‘bafejar’ a forma-
ção encarnada.

Cerca de sete dezenas de pessoas 

estiveram presentes no jantar co-
memorativo dos 50 anos do Pavi-
lhão Arquiteto Jerónimo Reis que 
decorreu no Centro Social Luso 
Venezolano. Um jantar que contou 
com a presença dos sócios funda-
dores, Napoleão Amorim e Pinto 
Correia e de alguns sócios do clu-
be que participaram na comissão 
para a construção daquele equipa-
mento, nomeadamente, Fernando 
Meneses e na angariação de fun-
dos – Manuel Sancebas, Ana Ma-
ria Morais, Ana Maria Viseu, Guy 
Viseu, entre outros.

NOVEMBRO

Assembleia Municipal adia deli-
berar sobre a autorização prévia 
para contração de empréstimo 
para o Financiamento da Contra-
partida Nacional de Projetos de 
Investimento Autárquico apro-
vados no âmbito dos Programas 
do Portugal 2020. A votação de 
um requerimento da oposição in-
terposto logo no início da sessão 
extraordinária resultou no adia-
mento da solicitação da Câmara 
para a autorização prévia do in-
vestimento para a construção do 
estádio municipal, no âmbito da 
contração de empréstimo de mé-
dio e longo prazos no montante 
de 1.800.000 euros, e autorização 
prévia dos investimentos inseri-
dos na contração de empréstimos 
de médio e longo prazo até ao 
montante de 5.039.822 euros e 11 
cêntimos) à Linha BEI PT 2020 – 
Autarquias.

O presidente da Câmara Munici-
pal de Espinho, Pinto Moreira, em 
conferência de imprensa acusou a 
oposição na Assembleia Munici-
pal de Espinho em conjunto com 
a presidente daquele órgão autár-
quico, de ter “encenado uma ma-

nobra desesperada, dilatória que 
não visa mais do que retardar ao 
máximo a construção do estádio 
municipal que o nosso concelho e 
a nossa cidade precisam”.

O espinhense Luís Montenegro 
anunciou em Lisboa, que é candi-
dato à liderança do PSD, visando 
unir o partido e fazê-lo regressar 
à condição maioritária nacional. 
O ex-líder parlamentar do PSD 
desafiou o líder Rui Rio para as 
próximas eleições diretas nos 
pressupostos da coerência e da 
convicção. Luís Montenegro ar-
gumentou o “mau” resultado elei-
toral e o “falhanço” da estratégia 
política de Rui Rio e o “divisionis-
mo” no seio social-democrata.

Ricardo Sousa anunciou a sua 
candidatura à presidência da 
Concelhia do PSD, cujas eleições 
estão previstas para meados do 
próximo ano. “Não é uma can-
didatura contra ninguém”, disse 
Ricardo Sousa ao Jornal Defesa de 
Espinho.

O Coronel de Engenharia, Antó-
nio José Soares Pereira, foi empos-
sado comandante do Regimento 
de Engenharia 3 de Espinho pelo 
Brigadeiro General Comandante 
da Brigada de Intervenção, Car-
los Manuel de Matos Alves. Uma 
cerimónia que decorreu num dos 
novos hangares daquela unidade 
militar, em virtude do mau tempo 
que se fazia sentir, e que contou 
com a presença, entre outros, do 
presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, Pinto Moreira.

Foram encetadas as comemora-
ções dos 30 anos do Centro de For-
mação Profissional da Cerciespi-
nho, com uma sessão solene com 
a presença da vereadora Lurdes 

O Município de Espinho realizou diversos eventos no âmbito do projeto “Sem Espinhas”, promovendo a gastronomia e os costumes socioculturais e 
económicos relacionados com o mar e incentivando a atividade da restauração local
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Ganicho e uma visita guiada às 
instalações e clientes em contexto 
formativo.

Foi apresentado no Auditório do 
Casino, o terceiro volume dos 
“Cadernos d’ Espinho” e intitula-
do “Sorte ao Jogo”, com a presen-
ça de Manuel Violas, presidente 
da Solverde, Pinto Moreira, pre-
sidente da Câmara de Espinho, e 
dos autores, os jornalistas Mário 
Augusto e Luís Costa, o historia-
dor Armando Bouçon (diretor do 
Museu Municipal) e do designer 
Pedro Pinheiro.

A Câmara Municipal inaugurou as 
iluminações de Natal, no âmbito do 
programa “Espinho Cidade Encan-
tada”. O ato simbólico ocorreu no 
largo junto à Câmara Municipal. De 
facto, as iluminações e decorações 
de Natal já embelezaram as ruas de 
Espinho ao longo das festividades 
desta quadra natalícia.

“Riviera”, de Jonas Schloesing con-
quistou o Grande Prémio da 43.ª 
edição do Cinanima – curtas-me-
tragens/Prémio Cidade de Espi-
nho – no auditório do Multimeios. 
O filme vencedor do Festival Inter-
nacional de Cinema de Animação 
de Espinho de 2019 conta a história 
de uma residência da Riviera fran-
cesa, num dia sufocante de verão.

O Rancho Folclórico S. Tiago de 
Silvalde comemorou no sábado o 
41.º aniversário, com hasteamento 
das bandeiras a abrir o programa 
que encerrou com o jantar de con-
fraternização e homenagens, na 
Casa da Cultura Santiago.

No âmbito da iniciativa “Anta – 
Capital do Violino”, a jovem violi-
nista Leia Zhu e a Orquestra Clás-
sica de Espinho, sob a direção do 
maestro Pedro Neves, interpreta-
ram repertório do compositor fin-
landês Jean Sibelius no Auditório 
de Espinho – Academia.

O Núcleo do Sporting Clube de 
Portugal de Espinho comemorou o 
25.º aniversario com a presença do 
ex-presidente Júlio Santos, do trei-
nador Augusto Inácio, dos núcleos 
de Estarreja e Oliveira de Azeméis 
e de Vivente Pinto, vice-presidente 
da Câmara Municipal de Espinho.

O atleta olímpico espinhense, Mi-
guel Maia, atualmente na equipa 
de voleibol do Sporting Clube de 
Portugal, recebeu o Prémio Especial 
Patrocina um Desportista/Carreira 
Desportiva. A iniciativa da Funda-
ção do Desporto, na II Gala de Pré-
mios Empresariais “Patrocina um 
Desportista”, decorreu na Cidade 
do Futebol, em Oeiras.

Manuel Violas Jr. foi o sensacional 
vencedor da segunda edição do 
Campeonato Internacional Mid-
-Amateur de Portugal (escalão aci-

ma dos 30 anos), que a Federação 
Portuguesa de Golfe organizou no 
Troia Golf. O golfista espinhense 
sucede ao alemão Jorg Paulus na 
lista dos campeões desta ainda re-
cente prova, que já este ano registou 
um aumento de 30 para 50 jogado-
res participantes de 11 países.

A homenagem aos sócios que com-
pletaram 75 anos de filiação, José 
Antonino Amorim Santos Beleza 
e Américo Francisco Castro, repre-
sentado pela filha, Palmira Castro, a 
entrega do cartão de associado aos 
sócios José Pinto Correia (número 
um), José Beleza (número dois) e 
Américo Castro (número três) e a 
atribuição dos troféus Comendador 
Manuel de Oliveira Violas a Álvaro 
Coelho (Jerry) e Joaquim Moreira 
da Costa Júnior a título póstumo a 
Alexandre Sousa Reis marcaram as 
comemorações do 105.º aniversário 
do Sporting Clube de Espinho.

DEZEMBRO

A Assembleia Municipal aprovou 
finalmente o empréstimo de 1,8 
milhões de euros para a construção 
do estádio municipal. Na reunião 
extraordinária foi ainda aprovado 
o empréstimo ao Banco Europeu de 
Investimento com vista à execução 
de candidaturas comunitárias já 
aprovadas. A Assembleia Munici-
pal aprovou também a contratação 
do empréstimo para liquidação an-
tecipada da dívida à EDP.

A Câmara de Espinho colocou na 
plataforma de contratação pública 
o concurso para a construção do 
estádio municipal. O lançamento 
do concurso desta obra foi aprova-
do apenas com os votos a favor dos 
vereadores do executivo do PSD 
em reunião de Câmara, permitindo 
que o mesmo fosse lançado no dia 
seguinte. A obra de construção do 
novo estádio arrancará no primei-
ro semestre do próximo ano e será 
adjudicada à proposta economica-
mente mais vantajosa. O valor base 
posto a concurso é de 4 milhões e 
474 mil euros acrescido de IVA.

A Assembleia Municipal aprovou 
por maioria os documentos previ-
sionais para 2020: Orçamento, Plano 
Plurianual de Investimentos, Plano 
de Atividades e as Grande Opções 
do Plano da Câmara Municipal de 
Espinho. O mapa de pessoal para o 
ano 2020 também foi aprovado por 
maioria, assim como as autoriza-
ções prévias genéricas necessárias 
à execução dos documentos previ-
sionais. Foi ainda deliberado por 
maioria sobre a aplicação das se-
guintes taxas relativas ao IMI 2019, 
a liquidar e cobrar em 2020, para 
todas as freguesias do município: 
0,8% para os prédios rústicos; 0,40% 
para os prédios urbanos.

O presidente da Câmara de Espinho, 
Pinto Moreira, foi eleito presidente 

da Mesa da Assembleia Intermuni-
cipal da Associação de Municípios 
de Terras de Santa Maria.

Está concluída a obra na Rua da 
Congosta, em Anta, executada no 
âmbito do plano de renovação da 
rede de abastecimento no concelho.

Foi finalmente ativada no dia 20 
de dezembro, a Unidade de Saúde 
Familiar Mar à Vista – Silvalde e 
Paramos. Trata-se de uma equipa 
constituída por seis médicos, seis en-
fermeiros e cinco secretários clínicos.

Cumprindo-se, mais uma vez, a tra-
dição, cerca de 290 colaboradores 
da Violas SGPS estiveram presentes 
no dia 19, num almoço anual que 
decorreu no Casino Espinho, no 
Salão Atlântico. Uma tradição que 
remonta ao tempo do fundador das 
empresas da família Violas, o saudo-
so Comendador Manuel de Oliveira 
Violas, num evento que homena-
geou, este ano, onze colaboradores, 
um dos quais, Daniel da Silva Cruz 
(COTESI) com 50 anos de serviço.

Espinho, concelho, não escapou ao 
mau tempo, à intempérie que afe-
tou todo o País. A água subiu, so-
bretudo nas zonas mais próximas 
da baixa da cidade, nomeadamente 
nas ruas 2 e 8. A Rua 2 esteve mes-
mo cortada ao trânsito com o mar a 
galgar o muro da esplanada devido 
à fortíssima ondulação. As águas 
inundaram alguns estabelecimen-
tos de restauração da beira-mar. 
Em Paramos as ondas passaram 
por cima das proteções que foram 
levantadas enchendo de água a Rua 
da Praia entre o aeródromo e a Ca-
pela de S. João.

A Esquadra de Intervenção e Fis-
calização de Espinho (Divisão Po-
licial) identificou dois homens, de 
27 e 22 anos, ambos residentes no 

concelho de Espinho, por suspeita 
de roubo, com recurso a arma elé-
trica. Alegadamente, cerca da 1h30 
da madrugada, os suspeitos abor-
daram as vítimas, um homem de 
24 anos e uma mulher de 29, que 
se encontravam no interior de uma 
viatura estacionada junto à pista 
do aeródromo de Paramos, e, sob 
ameaça de utilização da arma elé-
trica que exibiam, ordenaram-lhes 
a entrega dos seus haveres.

A Associação Portuguesa de Artes 
Marciais (APAM), sediada em Espi-
nho, comemorou o 45.º aniversário 
com sessões técnicas, uma competi-
ção inter-estilos e um jantar de gala 
com cerca de oito dezenas no Hotel 
Praiagolfe. Foi atribuído o do em-
blema de ouro a José Martins, presi-
dente da Assembleia Geral.

O Pai Natal chegou a Espinho. Foi 
no Largo da Câmara, com os seus 
elfos guardiões acompanhados pela 
Banda Bombones que interpretou 
temas natalícios. O Pai Natal per-
correu as ruas principais do comér-
cio tradicional e na sua casinha da 
Rua 19, onde as crianças tiveram o 
ensejo de tirar uma foto com o ve-
lhinho das barbas brancas.

O Regimento de Engenharia 3 (RE3) 
de Espinho organizou em colabora-
ção com o Centro Social de Paramos, 
um almoço solidário na freguesia de 
Paramos, que contemplou cerca de 
quatro dezenas de pessoas carencia-
das daquela freguesia.

A Delegação da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Espinho procedeu à 
entrega de cabazes alimentares na 
sua sede da Rua 25. “Contemplá-
mos 96 famílias do concelho, sinali-
zadas pela Rede Social Local.”

A Banda de Música da Cidade de 
Espinho realizou mais um estágio 

dirigido aos seus músicos que cul-
minou em mais um Concerto de 
Natal, que teve lugar no Auditório 
do Casino.

“Matemática do amor”, “Alma gé-
mea”, “Teu olhar”, “Só para te abra-
çar”, foram alguns dos temas (al-
guns que fazem parte do seu mais 
recente trabalho discográfico “Por 
Amor”) interpretados pelo músico 
angolano, Matias Damásio, no Sa-
lão Atlântico do Casino Espinho. 
Ante uma sala cheia, Matias Damá-
sio deu corpo a um concerto único e 
memorável, que culminou em festa, 
com as fãs do músico a ‘saltarem’ 
para o palco e a dançarem ao som 
da música e dos ritmos do músico 
angolano.

A nona edição do Festival de Tunas 
realizou-se no Multimeios e animou 
a cidade durante o “passa-calles”, 
organizado pela Associação Empre-
sarial ViverEspinho e integrado no 
programa da “Cidade Encantada”.

Diogo Cabral, ginasta de trampo-
lins da Associação Académica de 
Espinho, fez história nos trigésimos 
quartos Mundiais de Trampolins 
em Tóquio ao conquistar a meda-
lha de bronze por equipas na sua 
primeira participação como ginas-
ta da seleção nacional sénior em 
duplo-mini-trampolim. O ginasta 
Bruno Oliveira, conquistou o quar-
to lugar em duplo-mini--trampo-
lim nos Campeonatos Mundiais de 
Trampolins que se realizaram em 
Tóquio, no Japão.

A equipa de futebol do Sporting 
Clube de Espinho alcançou os oi-
tavos de final da Taça de Portugal, 
acabando eliminada, na capital do 
móvel, pelo conjunto do principal 
escalão nacional (Liga NOS), o Pa-
ços de Ferreira, com uma derrota 
por 3-0.

Blaya corporizou o cartaz de animação de verão em Espinho
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DECISÕES 
DECISIVAS 

Pense durante alguns 
segundos no seu dia a dia. 
Pense no que acontece desde 
o momento em que se levan-
ta de manhã até ao momento 
em que se deita e adormece. 
Pense naquilo que faz regu-
larmente, nas palavras que 
diz, nas pessoas com quem 
convive, nos lugares que fre-
quenta, no trabalho que exe-
cuta, nos pensamentos que 
costuma ter.  

Certamente, se já se deu 
a si a oportunidade de pen-
sar sobre o assunto, poderá 
aperceber-se que diariamen-
te faz quase sempre a mes-
ma coisa, diz quase sempre 
as mesmas palavras, con-
vive quase sempre com as 
mesmas pessoas, frequenta 
quase sempre os mesmos lu-
gares e pensa quase sempre 
os mesmos pensamentos e é 
assim que a sua vida se tor-
na quase sempre a mesma 
coisa... 

Isto acontece, porque há 
uma parte de si, a que vamos 
chamar de subconsciente, 
que gere e regula à volta de 
95% da sua vida. É isso mes-
mo: 95% da sua vida está a 
ser vivida por si e muitas 
vezes sem você dar conta 
disso, pois essa gestão está a 
ser feita abaixo do nível da 
consciência, por isso se cha-
ma subconsciente. Ora essa 
parte de si subconsciente faz 
essa gestão através dos seus 
hábitos e rotinas que apren-

deu no passado. Aprendeu 
observando o ambiente à 
sua volta, como familiares, 
amigos, ídolos, etc... e por 
meio das decisões que to-
mou, enquanto observava 
todos esses modelos.

Apenas 5% de si tem de-
sejos e vontades conscientes. 
Isto pode até ser um pouco 
difícil de acreditar, mas se 
pensar a sério nisto irá ver 
que esta é a verdade.

Veja, por exemplo, o tra-
jeto que faz diariamente de 
casa para o trabalho e do 
trabalho para casa. Nunca 
lhe aconteceu parecer que 
enquanto vai a conduzir ou 
mesmo a pé para o local do 
emprego, parece que entra 
em piloto automático e che-
ga ao destino sem sequer 
se aperceber que já lá che-
gou, ou por onde é que pas-
sou? Ou então, certamente 
já teve aquelas alturas em 
que muda de casa e quan-
do dá conta, inconscien-
temente, já está a fazer o 
caminho para a casa anti-
ga! Isto acontece, porque 
o subconsciente foi educa-
do através do hábito e este 
irá manter o hábito até que 
seja mudado. 

A verdade é esta: os seus 
rituais constroem (ou des-
controem) a sua vida.

Tomar decisões também 
é um hábito. E a todo o mo-
mento, em tudo que acon-
tece consigo, há 3 decisões 

que está constantemente a 
tomar. Mas, muitas vezes 
(95% das vezes), essas 3 
decisões são tomadas pelo 
subconsciente, quer isto di-
zer que são feitas automati-
camente. 

As 3 decisões que estão 
sempre a ser tomadas, acon-
teça o que acontecer na sua 
vida, são muito simplesmen-
te a resposta às seguintes 
questões:
– Em que é que eu me foco 
(concentro)?
Qual é o significado/sentido 
disto?
– O que é que eu vou fazer?

Como eu defendo que a 
melhor teoria é uma boa prá-
tica, vamos dar um exemplo. 
Este exemplo pode ser um 
tanto ridículo, mas dá para 
ilustrar o meu raciocínio. 
Aqui vai: IMAGINE que tem 
um jantar de gala (ou um 
casamento) e após algum 
tempo de arranjo da roupa, 
cabelo e afins, finalmente 

sai de casa e dirige-se para 
o evento. No caminho, uma 
gaivota generosa, lá bem do 
alto, envia-lhe um presen-
te com um cheiro duvidoso 
(se bem que não há dúvida 
alguma que cheira a bosta!), 
e o mesmo caí certeiro em 
cima do seu ombro esquer-
do. Primeira reação: - Que 
M.... é esta? – e rapidamente 
descobre que é mesmo isso. 
Você tem um belo pedaço 
de bosta de gaivota pousada 
em cima do seu cuidadoso 
e aprimorado vestuário que 
tanta dedicação lhe dedicou 
ao longo de umas horas. 
– Em que é que eu me foco?

Até ao momento, talvez 
o seu foco estava em como 
você estava entusiasmado(a) 
com o evento e como estava 
tão bem arranjado(a). A par-
tir de agora, o seu foco esta-
va na porcaria que descansa 
em cima do ombro. 

Qual é o significado/sen-
tido disto?

O significado de uma des-
carga de pomba em cima de 
si pode ser visto como algo 
que apenas aconteceu ou 
como algo mais. Muitas pes-
soas, aproveitam uma situa-
ção destas para se dizerem 
a si mesmas: - Sou mesmo 
azarado(a)! Tudo me acon-
tece! Enquanto que outras 
pessoas decidem pensar:
– Uau! Isto é sinal de sorte! 
Fantástico! O que é que eu 
vou fazer?

Esta decisão, na maioria 
dos casos, seria a de ir trocar 
de roupa ou limpar muito 
bem o presente da gaivota. 

Este ridículo exemplo 
pode ser levado para qual-
quer situação da nossa vida. 
Em cada momento, você de-
cide aquilo em que se foca 
(concentra o seu pensamen-
to); decide o significado que 
a situação tem para si; e de-
cide o que vai fazer quanto 
a isso.

A realidade é que 95% 

das vezes, você tem uma 
reação automática em vez 
de tomar consciência e ad-
ministrar como quer estas 
três decisões. É por esta ra-
zão que parece que a mesma 
coisa está sempre a aconte-
cer na sua vida. Há um pa-
drão que se repete. E a razão 
pela qual se repete é porque 
perante situações similares, 
você toma sempre as mes-
mas decisões. 

Aponte isto se quer mu-
dar alguma coisa na sua 
vida, aquilo que tem que fa-
zer já não é tentar controlar 
o que os outros pensam ou 
fazem, mas é sim estar cons-
ciente que você tem o poder 
de decidir, em todas as si-
tuações da sua vida, o que 
vai pensar e como vai agir. 
E isto é tão válido para uma 
cagadela de pássaro, como 
para um evento traumático 
e grave.

A vida é mesmo a me-
lhor terapia, não acha? 

A MELHOR TERAPIA É A VIDA
Adolfo Leitão Carvalho

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E dirão todos: O que tem a ver este 

tema com a Educação e os afetos? Absolu-
tamente tudo. Infelizmente a mais visível 
e emergente na sociedade atual é exerci-
da sobre as mulheres. No entanto incide 
também sobre outros grupos sociais que 
denotem algumas fragilidades e depen-
dências e que passo a nomear: crianças, 
adolescentes, pessoas especiais/depen-
dentes de qualquer idade e idosos de am-
bos os sexos. 

As vivências familiares, desde tenra 
idade, ficam gravadas no subconsciente 
para memória futura e são despoletadas a 
cada fase da vida da pessoa. É o equilíbrio 
entre os afetos e as regras, ditadas pelos 

valores morais e éticos, que vai construir 
um indivíduo, cuja riqueza interior deve-
rá suplantar a materialidade e a futilida-
de dum mundo digital e solitário, onde os 
sentimentos altruístas vão perdendo para 
o egoísmo e para o egocentrismo exacerba-
do. As relações humanas de dominador e 
dominado povoam este mundo, onde a ga-
nância e a agressividade criam um círculo 
vicioso de violência infindável. É a lei da 
selva. Vence o mais forte psicologicamente 
e fisicamente.

A vida profissional que eu escolhi e a 
minha carreira fizeram de mim uma pessoa 
humanista, ligada ás causas nobres, como 
o voluntariado, as dádivas de sangue e o 

socorrismo. De forma privilegiada aprendi 
que a Educação norteada pelo amor e pelo 
respeito forma seres humanos com H gran-
de. A alegria de ainda hoje interagir com 
aquelas (es) que me ajudaram a evoluir e a 
crescer, transborda a cada novo encontro, 
a cada nova descoberta de alunas (os) que 
fizeram parte do meu pequeno mundo. 
A escola e os seus intervenientes foram o 
meu universo. Existia nela algo que nor-
teava o convívio de todos.

Era mais que uma frase, era uma vi-
vência intrínseca que contagiava pais, 
encarregados de educação e outros in-
tervenientes da vivência escolar e social. 
“Não faças aos outros, aquilo que não 
queres para ti”. Foram estas últimas déca-
das uma época de transformação. Nega-
tivamente, quase sub-repticiamente, o ter 
tomou o lugar do ser. De forma doentia, 
o sentimento de posse tomou o lugar do 
verdadeiro amor solidário, incondicio-
nal e desinteressado. O outro (a) está ali 
como objeto, enquanto tem alguma uti-
lidade. Ora aí está o cerne da questão: o 

verdadeiro amor existe quando não há 
utilidade, aliado á tolerância, á entrega e 
ao despojamento. Concluo, refletindo so-
bre a necessidade de aceitação do “não”, 
em qualquer circunstância, seja homem, 
mulher ou criança. O “sim” constante é 
antipedagógico e forma seres humanos 
habituados a “ter tudo o que o dinheiro 
paga”. A igualdade de direitos e deveres 
é imprescindível, mas tem que estar alia-
da á equidade, sempre. Assim a educação 
iniciada na família, deve contemplar to-
dos esses parâmetros. O respeito é a pala-
vra chave, seja entre homens e mulheres, 
crianças, para com os idosos e pessoas 
especiais, que acima de tudo necessitam 
de carinho e muita paciência. A cada rea-
lidade e idade a sua lógica, que ás vezes 
nos parece inaceitável. Educar na paz e no 
amor, com muita firmeza, é muito difícil; 
mas não é uma tarefa inglória, pois cria 
seres que revolucionarão este mundo a 
partir da sua génese. A mudança só será 
possível e verdadeira se a Educação e os 
afetos tiverem a primazia na vida.

OPINIÃO
Fátima Barbosa
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2 de janeiro
17 horas – Igreja Matriz
“Espinho Cidade Encantada”
Concerto de Ano Novo

2 a 31 de janeiro
10 às 17 horas de segunda 
a sexta-feira, das 10 horas 
às 13h30 e das 14h30 às 
18 horas ao sábado – Mu-
seu Municipal (Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho) 
Exposições permanentes – 
Fábrica de Conservas, Arte 
Xávega e Bairro Piscatório, 
“Palco das Marionetas” e de 
pintura “Por mares navega-
dos”

2, 3 e 4 de janeiro 
10 às 17 horas de segunda 
a sexta-feira, das 10 horas 
às 13h30 e das 14h30 às 18 
horas ao sábado – Museu 
Municipal (Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho) 
Exposição “Jaime Isidoro, 
Divulgador, Colecionador e 
Artista”
Organização: Museu Munici-
pal de Espinho e Fundação 
Bienal de Arte de Cerveira

2, 3, 4, 5 e 8 de janeiro
21 horas – Casino
Sonus Faber 
Serão relaxante ao som de 
acordes no Baccará

2 a 19 de janeiro
9h30 às 18h30 de terça 
a quinta-feira, das 9h30 às 
18h30 e das 21 às 22 horas 
de sexta-feira e das 14 às 
19 horas e das 21 às 22 
horas de sábado e domingo 
– Multimeios (galeria)
Exposição “Memórias Ima-
ginadas” de Marta Barros 
Sousa

2 a 31 de janeiro
10 às 17 horas de segunda 
a sexta-feira, das 10 horas 
às 13h30 e das 14h30 às 
18 horas ao sábado – Mu-
seu Municipal (Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho) 
Exposições permanentes – 
Fábrica de Conservas, Arte 
Xávega e Bairro Piscatório 
e“Palco das Marionetas” 
(exposição permanente)

3 de janeiro
21 horas – Casino
“Saídos da Casca”, uma 
comédia original sobre 
televisão com Luís Aleluia e 
Vítor Emanuel 

3 e 4 de janeiro
23 horas –
Rui Vilhena Duo 
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem 
procura bons momentos 
de lazer e descontração” – 
entrada livre

4 de janeiro
14 horas – Loja Interativa 
de Turismo de Espinho

“Forjar e Bulir”
Exposição de trabalhos de 
artesanato local, com a 
participação de Maria Couto 
e Maria Sousa – “Mix Tape 
Session – Be all you want 
to be”

4 de janeiro
21 horas – Casino
Espetáculo “GOD” de Joa-
quim Monchique

5 de janeiro
18h30 – Igreja Matriz
“Espinho Cidade Encantada”
Corrida de S. Silvestre 2020

4, 11, 18 e 25 de janeiro
15h30 – Planetário do Mul-
timeios
“Para Além do Sol”
Maiores de 4 anos
Duração: 25 minutos
Já é noite, mas Celeste está 
no seu quarto com difi-
culdades em adormecer. 
Lutando contra o sono, lê 
um livro sobre astronomia, 
quando recebe uma visita 
inesperada… de Lua. É o 
ponto de partida para uma 
viagem fantástica pelo 
Universo, para descobrir o 
que são exoplanetas e como 
podem ser detetados. Celes-
te e Lua observam planetas 
órfãos, mundos oceânicos e 
super terras. Lua conta-lhe 
ainda sobre os caçadores de 
exo-planetas, que observam 
o céu em busca de planetas 
como a Terra. Viverão ainda 
muitas aventuras, mas 
primeiro, a menina precisa 
descansar. Celeste acaba por 
cair no sono esperando a 
próxima visita da sua nova 
amiga, Lua!

4, 11, 18 e 25 de janeiro 
16h30
Planetário do Multimeios
“Astronauta” (3D)
Narrador: Rui Reininho
Produção: Centro Espacial 
Nacional de Leicester – Rei-
no Unido

5, 12, 19 e 26 de janeiro
15h30
Planetário do Multimeios
“Sol, a Nossa Estrela”
Duração: 45 minutos
Maiores de 8 anos

5, 12, 19 e 26 de janeiro
15h30 – Planetário do Mul-
timeios
“A Vida das Árvores”
Maiores de 4 anos
Duração: 45 minutos

7 de janeiro
15 horas
Biblioteca Municipal
“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de 
pessoas que praticam tricot, 
crochet, ou outras técnicas 
de trabalho com agulhas, 
conciliando com partilha de 
saberes, leituras e memó-
rias!
Público-alvo: população 
adulta/sénior
Inscrições gratuitas

Recorde em perspetiva
(e condicionalismos de trânsito)

EV – Peraltafil 
(Silvalde) em pódios 

de duas corridas

No Torneio Distrital de Avei-
ro, realizado na pista do Com-
plexo Desportivo de Lourosa, a 
“EV – Peraltafil”, queipa de cor-
rida de Silvalde,  contou com a 
participação de José Almeida 
na prova de 3.000 metros,ten-
do conseguiu o quarto lugar na 
geral o primeiro no seu escalão 
(Veterano). 

E na 26.ª S. Silvestre do Por-
to, prova que contou com a pre-
sença de 10.000 atletas, a EV – 
Peraltafil participou com oito 
atletas e mais uma vez Vitor 
Santos foi o segundo de pódio 
no seu escalão (M40) sendo 19.º 
na geral. De destacar também 
as classificações de Luís Pereira 
(28.º na geral e 10.º no escalão 
de M35) e Tozé Castro (29.º na 
geral e 11.º no escalão de M35).

A Corrida de São Silvestre 
é sinónimo de início do 
novo ano ao mesmo tempo 
que marca o encerramento 
do Programa Espinho 
Cidade Encantada.

No dia 4 janeiro, com início da pro-
va principal de 10 quilómetros pelas 
18h30, Espinho recebe os cerca de 1600 
participantes esperados para um even-
to que é já uma referência na cidade: a 

Corrida de São Silvestre.
As partidas e chegadas da São Sil-

vestre de Espinho, que contempla as 
provas de corrida de 10 quilómetros, 
a caminhada de 4,5 quilómetros e a 
Corrida da Pequenada de 400 metros, 
estarão concentradas em frente ao Cen-
tro Multimeios, naquela que foi uma 
solução de recurso encontrada pela or-
ganização, a cargo do Atletas.net e da 
Câmara Municipal, face às obras de Re-
qualificação do Canal Ferroviário, que 
coincidem com a Alameda 8, o local 
original de concentração do evento.

Apesar da preocupação da organi-
zação em minimizar o impacto que a 
São Silvestre de Espinho possa ter na 
normal circulação automóvel da cida-
de, deverão ser tomadas em conta as 
restrições que se farão sentir no dia da 
prova (sábado).

Será encerrado o trânsito automóvel 
das 14h00 às 21 horas na Avenida 24 
(EN 109) frente ao Centro Multimeios. 

Das 17h30 às 20h00 será interdita a 
circulação rodoviária nas artérias por 
onde a prova passa. (Avenidas 24 e 32, 
Ruas 23, 19 e 33). 
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Torneio de Viet-Vo-Dao da APAM na Nave

Juniores tigres invictos
Na final do Campeonato Regional de voleibol

Realizou-se o tradicional Torneio de 
Viet-Vo-Dao de Natal da Associação Por-
tuguesa de Artes Marciais (APAM) com o 
apoio da Federação Portuguesa de Artes 
Marciais Vietnamitas, cujas sedes são am-
bas na cidade de Espinho.

A competição decorreu na Nave Po-
livalente de Espinho e foi inteiramente 
dedicada aos mais novos. O Viet-Vo-Dao 
é um movimento internacional que visa a 
agregação e perpetuação dos estilos e artes 
marciais de origem vietnamita espalhados 
pelo mundo.

O Torneio de Natal da APAM é uma 
competição de Quyens com cariz nacio-
nal, especialmente direccionado para as 
camadas mais jovens (idades inferiores a 
14 anos), visando estimular o interesse e o 
gosto pela competição saudável desta mo-
dalidade. Os quyens são esquemas técni-
cos pré-definidos que podem ser de mãos 
vazias ou com armas tradicionais. Assim, 
nesta competição de Quyens o praticante 
executa individualmente ou em equipa 
uma sequência fixa de movimentos com 
carácter marcial previamente estudados. 
Em competição estiveram três modalida-
des, o Quyen Individual de mãos nuas, o 

Quyen Individual com armas tradicionais 
e o Quyen em Equipa.
Das cinquenta inscrições saldaram-se os se-
guintes resultados:
Infantis (5 aos 7 anos) – Thien Mon Quyen 
– 1.º Rodrigo Belinha Pais (AD de Nogueira 
da Regedoura); 2.º Santiago Couto (AD de 
Nogueira da Regedoura); 3.º Bianca Silva 
(APAM – Espinho).
Infantis (8 aos 9 anos) – Thien Mon Quyen – 
1.º Gonçalo Faria (AD de Nogueira da Rege-
doura); 2.º Tiago Rodrigues (CDC de Santa 
Maria de Lamas); 3.º Madalena Costa (AD 
de Nogueira da Regedoura).
Infantis (8 aos 9 anos) – Sat Thu Quyen – 1.º 
- Leonor Ribeiro (APAM – Espinho).
Infantis (6 aos 9 anos) – Armas Articuladas 
– 1.º Leonor Ribeiro (APAM – Espinho); 2.º 
Gonçalo Faria (AD de Nogueira da Rege-
doura); 3.º Rodrigo Belinha Pais (AD de No-
gueira da Regedoura).
Infantis (6 aos 9 anos) – Armas não-articu-
lada – 1.º Gonçalo Faria (AD de Nogueira da 
Regedoura); 2.º Rodrigo Belinha Pais (AD de 
Nogueira da Regedoura).
Infantis (6 aos 9 anos) – equipa Thien Mon 
Quyen – 1.º Rodrigo Belinha Pais, Santiago 
Couto e Gonçalo Faria (AD de Nogueira da 

Regedoura); 2.º Bianca Silva, Leonor Ribeiro 
e Madalena Costa (APAM – Espinho).
Juvenis masculinos (10 aos 13 anos) – Thien 
Mon Quyen – 1.º Martim Miranda (AD de 
Nogueira da Regedoura); 2.º Renato Sil-
va (APAM – Espinho); 3.º Francisco Pires 
(APAM –Espinho).
Juvenis femininos (10 aos 13 anos) – Thien 
Mon Quyen – 1.º Lara Nora (APAM – Espi-
nho); 2.º Mafalda Costa (AD de Nogueira da 
Regedoura); 3.º Sofia Amaro (APAM – Espi-
nho).
Juvenis  masculinos (10 aos 13 anos) – Lien 
Hoa Chang Quyen –1.º  Herlander Miranda 
(AD de Nogueira da Regedoura); 2.º José 
Miguel Rocha (AD de Nogueira da Rege-
doura); 3.º Luís Martins (APAM – Espinho).
Juvenils femininos (10 aos 13 anos) – Lien 
Hoa Chang Quyen –1.º Inês Silva (ADN de 
Nogueira da Regedoura); 2.º Eva Milheiro 
(APAM – Espinho); 3.º Joana Couto (ADN 
de Nogueira da Regedoura).
Juvenis masculino (10 aos 13 anos) – Armas 
Tradicionais Articuladas – 1.º Herlander Mi-
randa (AD de Nogueira da Regedoura); 2.º 
José Miguel Rocha (AD de Nogueira da Re-
gedoura); 3.º Martim Miranda (AD de No-
gueira da Regedoura).

Juvenis femininos (10 aos 13 anos) – Armas 
Tradicionais Articuladas – 1.º Inês Silva (AD 
de Nogueira da Regedoura); 2.º Joana Couto 
(AD de Nogueira da Regedoura); 3.º Eva Mi-
lheiro (APAM – Espinho).
Juvenis masculinos (10 aos 13 anos) – Ar-
mas não-articulada (iniciados) – 1.º Martim 
Miranda (AD de Nogueira da Regedoura); 
2.º Renato Silva (APAM – Espinho); 3.º Fran-
cisco Pires (APAM – Espinho).
Juvenis masculinos (10 aos 13 anos) – Ar-
mas não-articulada (intermédios) – 1.º Her-
lander Miranda (AD de Nogueira da Rege-
doura); 2.º Luís Martins (APAM – Espinho); 
3.º José Miguel Rocha (AD de Nogueira da 
Regedoura).
Juvenis Femininos (10 aos 13 anos) – Armas 
não-articulada – 1.º Eva Milheiro (APAM –
Espinho); 2.º Inês Silva (AD de Nogueira 
da Regedoura); 3.º Joana Couto (AD de No-
gueira da Regedoura).
Juvenis (10 aos 13 anos) – equipa Sat Thu 
Quyen – 1.º Herlander Miranda, José Miguel 
Rocha e Daniel Martins (AD de Nogueira da 
Regedoura); 2.º Luís Martins, Eva Milheiro e 
Francisco Pires (APAM – Espinho); 3.º Inês 
Silva, Joana Couto e Mafalda Costa (AD de 
Nogueira da Regedoura).

Destaque para a equipa de Januário Al-
var que soma a quarta vitória consecutiva 
na fase final do Campeonato Regional de 
voleibol júnior, num jogo equilibrado fren-
te ao Esmoriz Ginásio Clube por 3-0 (26-24, 
25-22 e 26-24). Mesmo incompletos, os ti-
gres levaram a melhor, mais uma vez.

Os juvenis visitaram a vizinha Académi-
ca de Espinho evenceram por 3-0 num jogo 
que primou por algum equilíbrio, mas a 
serenidade tigre prevaleceu nas retas finais 
dos sets. Por seu turno, os sub-21 do Spor-
ting de Espinho ainda sofreram um set mas 
terminaram a partida com mais três pontos 
frente à formação do Santo Tirso (3-1).

No setor feminino, as infantis alcan-
çaram uma importante vitória na sua luta 

por um lugar no campeonato nacional do 
escalão. A equipa de Mariana Pinto venceu 
o Boavista FC, por 3-2, em casa, e segue 
assim, a sua caminhada. Iniciadas fecham 
a décima vitória em 10 jogos realizados, 
apurando-se para a final do campeonato 
Regional com 3-0 frente ao AR Cabidela. 
A equipa B do escalão cedeu pela margem 
máxima frente à Juventude Pacense.

As cadetes inverteram o resultado me-
nos conseguido na primeira volta e vencem 
por 3-1 a equipa do Porto Vólei, carimban-
do assim a passagem direta ao campeonato 
nacional do escalão. A equipa B do escalão 
também vence, por 3-0, o CD Fiães. 

As juvenis receberam a AJM/FCP e so-
maram três pontos (3-0). Estarão, por isso, 

a disputar o título de campeãs regionais 
numa próxima fase.

As juniores fecharam o jogo frente ao 

CVA com tranquilidade (3-0) e as sub-21 
fizeram o mesmo mas contra a equipa do 
APROJ.

foto DIREItoS RESERVADoS
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Agradecimento e 
Missa de 7.º Dia 

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar. Co-
municam que a missa de 7.º dia 
será celebrada dia 5, domingo, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a 
todos quantos participem na 
Eucaristia.  

Missa do 19.º
Aniversário do 

falecimento

Sua filha, genro, netos e bisneto
vêm, por este meio, comunicar
às pessoas de suas relações e 
amizade que será celebrada 
missa, dia 7, terça-feira, às 
19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. Desde já agradecem 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.  

Espinho, 2 de janeiro de 2020

D. Belmira Pouzada Rodrigues    
Agradecimento 

Sua família  vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, 

que tomaram parte no funeral 
e da missa de 7º dia da sua 

ente querida ou que de outro 
modo se associaram à sua dor.

A família

Espinho, 
2 de janeiro de 2020

AV. 8 - ESPINHO

Sr. Abel Rodrigues Barbosa 

Joaquim Manuel Magalhães da Costa Maria de Lurdes da Costa Soares Digner Correia de Pinho

Agradecimento 

Sua esposa, filhos, nora, genro, 
netas e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as 

pessoas de suas relações e amiza-
de, que tomaram parte no funeral 

e missa de 7º dia do seu ente 
querido ou que de outro modo se 

associaram à sua dor.

A família

Silvalde, 2 de janeiro de 2020

Agradecimento e 
Missa de 7.º Dia 

Sua esposa, filhos, genro, noras, 
netos e restante família vêm 
agradecer às pessoas que se dig-
naram a tomar parte no funeral 
do seu ente querido ou que de 
outro modo manifestaram pesar. 
Comunicam que a missa de 7.º 
dia será celebrada dia 4, sábado, 
pelas 19 horas, na Capela de Nossa 
Senhora do Mar, agradecendo 
a todos quantos participem na 
Eucaristia. 

Espinho, 2 de Janeiro de 2020

BAIRRO PONTE ANTA - SILVALDE - ESPINHO

SILVALDE ESPINHO

Maria Otília Pinto da Rocha Joaquim de Jesus Rosa

Maria Celeste de Jesus

Agradecimento 

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram 
a tomar parte no funeral 
e missa de 7º dia do seu 
ente querido ou que de 
outro modo se associaram 
à sua dor.

Silvalde, 2 de janeiro de 2020

Agradecimento 
Sua família na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente vêm, 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas de suas relações e 
amizade, que tomaram parte 
no funeral ou missa de 7º dia do 
seu ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 

A familia
Anta, 2 de janeiro de 2020

A família vem, por este meio, 
comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do 
seu ente querido, dia 7, terça-
-feira, pelas 19 horas, na Igreja 
Matriz de Espinho. Desde 
já agradece a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 2 de janeiro de 2020

Missa do 11.º Aniversário do falecimento

SILVALDE ANTA- ESPINHO - ALÉM DO RIO

Américo Pereira da Costa
Agradecimento 

Sua familia na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente vêm, 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas de suas relações e 
amizade, que tomaram parte 
no funeral ou missa de 7º dia do 
seu ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 

A familia
Anta, 2 de janeiro de 2020

ANTA- ESPINHO - GUIMBRA

Fun.ª N. S. D’AJUDA – Sancebas e Luís Alves - Espinho — Servilusa — Tlf. 227345129

António Duque Nuno

Missa do 4.º Aniversário 
Sua esposa, filhos, noras, netos, sogra vêm, por 
este meio, comunicar que será celebrada missa 
por alma do seu ente querido, dia 9, quinta-feira, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde 
já agradecem a quem comparecer.

Espinho, 2 de janeiro de 2020

(Ex-Chefe da Estação de Espinho)
Maria Eduarda de Albuquerque e 
Vasconcelos SottoMayor Pizarro

A família recorda com saudade o seu 
ente querido. A missa do 30.º dia foi 
celebrada no passado domingo dia 29 
na Igreja Matriz de Espinho.

A família

Engº. Carlos Alberto da Costa Dias
Engª. Maria Josefina da Costa Dias

Tiago Ferrinho Silva Dias
Rafaela Ferrinho Silva DiasEspinho, 2 de janeiro de 2020
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Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

Rua 29, n.º 696 (entre as ruas 26 e 24)
Contactos: 227 340 116 / 914 961 367

Cheque-Dentista alargado aos 16/18 anos

Clínica Médica Dentária ROSA NEVES
ORTODONTIA FIXA E INVISÍVEL

Implantologia * Prótese Fixa/RemovívelPEDIDOS DE EMPREGO
EFETUO TRADUÇÕES - Tradutor licenciado e certificado 
efetua traduções de inglês, francês e alemão para português e 
vice-versa de todo o tipo de documentação podendo esta ser 
autenticada nota rial mente. Contate para o tlm. 968058321.

OS NOSSOS GRATUITOS

OS NOSSOS CLASSIFICADOS

ALUGA-SE / ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho privativa, c/ cozinha, pequeno-

almoço, tratamento de roupa, garagem e TV Cabo mais Sport 

TV. Tlf. 227340002 ou 227348972.

APARTAMENTOS T0, T1, T2 e T3. Totalmente equipados, com 

TV Cabo mais Sport TV, telefone, garagens, limpezas. Rua 62, 

n.º 156. Tlf. 227310851/2 - Fax 227310853.

DISPONIBILIDADE – DAS 24 ÀS 9 HORAS
(SÓ PARA RECEITAS DO DIA OU DA VÉSPERA)

(Serviço de turnos do concelho de Espinho)
F A R M Á C I A S

HIGIENE - Rua 19, n.º 395 - Espinho  ........................ Tel. 227 340 320

GRANDE FARMÁCIA - Rua 8, n.º 1025 - Espinho ........Tel. 227 340 092

CONCEIÇÃO - R. S. Tiago, n.º 701 - Silvalde ................ Tel. 227 311 482

MAIS - Rua 19, n.º 1412 - Anta ...................................Tel. 227 341 409

MACHADO - Av.ª Central Sul, 1275 - Paramos  ...........Tel. 227 346 388

DE ANTA - Rua Tuna Musical, 907 - Anta  .................. Tel. 227 341 109

TEIXEIRA - Ctr. Com. Solverde/1 - Av.ª 8 - Espinho .... Tel. 227 340 352

Sexta (3)

Sábado (4)

Domingo (5)

Segunda (6)

Terça (7)

Quarta (8)

Quinta (9)

Edifício S. Pedro - Sala W – Rua 23, n.º 174 - Telef. 22 734 86 93

MÉDICOS DENTISTAS
SAMS QUADROS * SAMS * CGD * ADVANCE CARE * MÉDIS

JORGE FERREIRA l BRUNO MORRIS

1960 2019

Rua das Fábricas, 180 - Zona Ind. Silvalde — 4500-628 ESPINHO
Tel./Fax: 227 340 480 • email: vidraria-ferreira@hotmail.com

Vidraria Ferreira
Ferreira & Ferreira, Lda.

VIDRO LISO  l  DUPLO  l  ANTI-REFLEXO  l  ANTI-FOGO E LAMINADO  l  ESPELHOS
TIJOLOS E TELHAS DE VIDRO  l   INSTALAÇÕES DE VIDROS TEMPERADOS

59
ANOS

A. Viação Espinho ................ 227 341 296

Biblioteca ............................ 227 335 800

Bomb. V. Espinho ................ 227 340 005

Bomb. V. Espinhenses .......... 227 340 042

Câmara Municipal ................ 227 335 800

Centro de Saúde  ................ 227 334 020

Cliesp ................................. 227 330 410

Clínica Costa Verde .............. 227 345 885

Clínica N.ª S.ª d’Ajuda ......... 227 342 695

Clínica S. Pedro ................... 227 344 714

Clín. Dr. J. Mendes & Filha.... 227 341 710

COGE - Clínica Santa Casa ... 227 330 960

Policlínica ............................ 227 330 640

CTT - Rua 19 ...................... 227 330 631

EDP - Avarias ...................... 800 506 506

EDP - Leituras ......................800 507 507

EDP - Comercial ...................808 505 505

Estação CP...........................808 208 208

Fisioclínica ...........................227 314 986

Brigada Fiscal.......................227 341 196

Hospital Espinho ..................227 331 130

Hospital V. N. Gaia ................227 865 100

S. Sebastião (S.M.Feira) ........256 379 700

Junta Freguesia de Espinho ...227 344 418

PSP .....................................227 340 038

Registo Civil .........................227 332 060

Repartição Finanças..............227 332 070

Saneam. Básico (avarias) ......227 335 840

Segurança Social ..................227 341 956

Táxis (Câmara) ....................227 343 167

Táxis (Conc. Espinho) ...........800 208 202

Táxis Costa Verde .................227 340 118

Táxis (Graciosa) Estação .......227 340 010

Táxis União, Lda...................227 348 017

Táxis Unidos ........................227 342 232

Táxis Verdemar ....................227 343 500

Tesouraria Fazenda Pública ...227 332 087

Tribunal ...............................227 331 330

Telefones úteis ANTA

Assoc. Socorros Mútuos de S. Francisco 
de Assis de Anta ...............  227 340 103
Farmácia ........................... 227 341 109
Farmácia MAIS ................... 227 341 409
Junta Freguesia ................. 227 346 453
Lar da 3.ª Idade ................. 227 330 900
Unidade de Saúde .............. 227 334 060
Táxi .............. 966 527 887 / 227 325 242

GUETIM

Junta Freguesia ................. 227 344 226

PARAMOS

Centro Social ....................  227 330 870
Farmácia ........................... 227 346 388
Junta Freguesia ................. 227 342 710
Reg. Engenharia ................ 227 342 023
Unidade de Saúde .............. 227 345 001

SILVALDE

Junta Freguesia ................. 227 344 017
Unidade Saúde Marinha ...... 227 343 101
Unidade Saúde Silvaldinho .. 227 343 642

A Polícia resolveu o problema do estacionamento 
irregular na Rua 4

...COM LEGENDA
Foto de BRUNO SERRA

Prisão preventiva por 
violência doméstica 

contra os pais
O Posto Territorial da GNR de Lourosa deteve um ho-
mem de 39 anos por violência doméstica, no concelho de 
Santa Maria da Feira.
No seguimento de uma denúncia, os militares apuraram 
que o suspeito agredia e injuriava os pais, de 71 e 63 anos, 
estando a mãe acamada e debilitada, chegando a ameaça-
-los de morte com uma faca de cozinha. No seguimento 
das diligências foi dado cumprimento a um mandado de 
busca domiciliária que culminou na apreensão de uma 
catana e duas munições.
O detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de 
Santa Maria da Feira, ficou sujeito à medida de coação de 
prisão preventiva e conduzido ao Estabelecimento Prisio-
nal de Custóias.

Ainda restam sinais dos 
temporais de dezembro

...COM LEGENDA
Foto de VITOR LANCHA
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Palmira Lopes recicla
acessórios de moda

A terceira sessão do 
“Forjar e Bulir” contou com 
o trabalho de reciclagem de 
acessórios de moda da arte-
sã Palmira Lopes.

Palmira Lopes é artesã 
credenciada em bijuteria e 
acessórios de moda. Tudo o 
que faz, reflete a paixão de 
recriar peças (malas, cartei-
ras, pochetes, porta-moe-
das, porta chaves, bijuteria) 
através da reciclagem (uso 
de sacos de café, arroz, 
massa, batatas fritas, papel, 
anilhas e fundo das latas de 
refrigerantes, cd’s etc.).

A animação de Paulo 
Resende com “Acordes 
Meus” contou também com 
a participação de Pedro Re-
sende.

No último sábado de 
2019 foi a vez de Hercula-
no Alves nos trazer os seus 
“barcos de xávega”.

Esta atividade contará 
com a animação de “Be all 
you want to be Christmas 
Carols”.

Recorde-se que nas ses-
sões anteriores da iniciativa 
“Forjar e Bulir” destacou-se 
o trabalho ao vivo de Ana 
Reis com cerâmica artesanal 
criativa, de Sandra Duar-
te com arte de trabalhar o 
vidro, de Alexandre Mari-
nheiro com talha e escultura 
em madeira e sola e Laura 
Bártolo com cestaria e arti-
gos de palha.

O cartaz de “Forjar e Bu-
lir” na Loja Interativa de 
Turismo também consta dos 
artesãos certificados Helena 
Domingues com bonecas 
de pano, Maria Albertina 
Sá Couto com azulejos bor-
dados, Maria Isaura Sousa 
com trabalhos de croché e 
costura criativa, Palmira 

Lopes com reciclagem de 
acessórios de moda e Susa-
na Nunes com arte de traba-
lhar joalharia em prata.

Para 4 de janeiro foi 
agendada a participação de 
Maria Couto e Maria Sousa 
– “Mix Tape Session – Be all 
you want to be.”

Decorre na Biblioteca Muni-
cipal, até 8 de maio, um concur-
so de cartazes “Agricultura fa-
miliar e alimentação saudável”.

No âmbito da Rede de Bi-
bliotecas Associadas à Comis-
são Nacional da UNESCO, da 
qual a Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva está integrada, 
“estamos a promover um Con-
curso de Cartazes dirigido a 
várias faixas etárias sob o tema 
“Agricultura familiar e alimen-
tação saudável”, visando sen-

sibilizar para a necessidade de 
garantir a segurança alimentar 
e dietas nutritivas para todos.

A data limite para entrega 
dos trabalhos a Concurso na 
Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva é dia 8 de maio, 
sendo efetuada a comunicação 
dos quatro trabalhos seleciona-
dos para nos representar, no dia 
15 de maio.

A comunicação dos resulta-
dos do Concurso será efetuada 
no dia 22 de maio pela Comis-

são Nacional da UNESCO e a 
cerimónia de entrega de pré-
mios será no dia 16 de outubro, 
Dia Internacional da Alimenta-
ção, no IV Encontro das Biblio-
tecas Associadas à Comissão 
Nacional da UNESCO, que de-
correrá na Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, em Espi-
nho.

Os trabalhos serão divididos 
em quatro categorias:

Entre os 12 e os 15 anos (3.º 
ciclo) com o tema “A minha 

quinta”.
Entre os 16 e os 18 anos (se-

cundário) com o tema “A pro-
dução de alimentos sustentá-
veis”.

Entre os 20 e os 50 anos com 
o tema “A arte como estímulo 
para uma alimentação saudá-
vel”.

E a partir dos 65 anos com o 
tema “A agricultura e adapta-
ção às alterações climáticas.”

A cada categoria será atribuí-
do um vencedor.

Contra a corrente
Manuel Sancebas

ESPINHO DE HOJE

Cidade encantada

Foste sempre apetecida

Mas noto seres mais olhada

Por estares de luzes vestida.

Esta quadra é festiva

É de emoções e comove

Ao ouvir palmas batidas

Chamam sala-de-visitas…

Linda Rua Dezanove!

O Natal embebeceu-se

Vai chegar o Ano Novo

Que encantado vai gritar:

Ó mar de Espinho!

Orgulha-te do teu Povo.

Concurso de cartazes
“Agricultura familiar e alimentação saudável”

fotos DIREItos REsERVADos


