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B“O meu amor 
ao Espinho era 
tão grande que 
cheguei a estar 
cinco meses 
sem receber” 
João Carlos 
p12-13  
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Onda Poética há mais de duas décadas
A 4 de março assinala-se o 22.º aniversário 
de uma referência cultural de Espinho. 
“O que nos une é a poesia e a leitura” 
– Anthero Monteiro p17

OFF. 
Bom fim-de-semana, 
comércio local e uma agenda 
cultural na nova secção 
do DE p16-19

 4500 Espinho 

 OPINIÃO 

57,1 %
Vicente 
Pinto vence 
Concelhia 
do PSD
Luís Montenegro vai 
com Rui Rio à segunda 
volta das eleições 
nacionais do partido 
p6

Imobiliário agita-se com 
nova construção e preços 
cada vez mais elevados 
Mercado da habitação em Espinho não pára de crescer mas a procura ainda é 
superior à oferta. Preços disparam e podem ultrapassar os 3000 euros (m2) p4-5
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“De Bragança 
a Lisboa vai 
uma Europa 
de distância”
Carlos 
Guimarães 
Pinto p11

ESPECIAL
EDIÇÃO GRÁTIS

Excecionalmente e 
para dar a conhecer à 
comunidade espinhense 
a nova linha editorial 
do Jornal Defesa de 
Espinho, esta edição é 
distribuída gratuitamente 
em diversos pontos do 
concelho. Na próxima 
semana retomaremos a 
habitual venda em banca, 
mantendo 0,70€ como 
preço de capa.



feira 
semanal

visto daqui

O Jornal Defesa de Espinho apresenta-se 
hoje com um novo rosto: grafismo arrojado 
e apelativo; conteúdos editoriais diferentes e 
diversificados. Em suma, um novo conceito 
informativo e formativo.

O Jornal Defesa de Espinho regista 
assim mais um ciclo da sua existência de 
praticamente nove décadas. E, de facto, a 
vida é feita de ciclos. Chegou então uma 
nova conjuntura, sem descurar uma vénia 
ao passado (feito de ciclos); ambicionando 
fazer jus ao historial sem descuido das 
oportunidades do presente e dos desafios  
do futuro.

O conceito de Imprensa Regional e Local 
corporiza-se no exercício de comunicação 
de proximidade, acrescido de valores 
cívicos, éticos e deontológicos. Uma matriz 
assente no desenvolvimento sociocultural 
e preconizando um serviço oportuno e 
adequado à comunidade. 

O ciclo agora encetado e gizado no 
pressuposto do reforço do prestígio de quase 
nove décadas do Jornal Defesa de Espinho 
é tão ousado quão aliciante, mas imbuído 
de um espírito firme de proporcionar um 
conhecimento atual e aprofundado sobre a 
realidade mediática local e periférica.

“Sem comunicação forte não há democracia 
forte”, sublinhou sabiamente o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Jornal Defesa de Espinho é de todos  
e para todos, pugnando pelo pluralismo,  
mas exercendo o seu direito de informação  
(e formação).  

Tese que reconhece a importância vital da 
comunicação no contexto da democracia, a 
que se anexam os parâmetros da proximidade 
como critério de noticiabilidade, distinta de 
cariz opinativo (em espaço apropriado). 

Hoje viramos uma página na história do 
Jornal Defesa de Espinho, olhando com 
esperança para o futuro, respeitando o 
compromisso com os nossos leitores e 
mantendo a ambição de fazer melhor. 

redacao@defesadeespinho.pt

Novo ciclo: dinâmica
e proximidade

EDITORIAL 
Lúcio Alberto

DESTAQUE
4 e 5 | Mercado imobiliário 
A construção disparou em Espinho 
nos últimos dois anos, com uma 
média anual de 130 novos fogos.
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6 | Eleições/PSD e análise de João Passos
7 | Escola Sá Couto tem obra adjudicada
7 | Miguel Venâncio candidata-se à 
Concelhia do PS
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8 | Estado da Rua dos Combatentes (Guetim) 
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10 | Vox pop e correio do leitor

OPINIÃO
11 | Carlos Guimarães Pinto
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12-13 | Entrevista a João Carlos
14 | 1.ª volta do futebol
15 | Noticiário de modalidades

OFF 
16 | Bom fim-de-semana
17 | Onda Poética
18 | Agenda
19 | Comércio local

ÚLTIMA 
20 | Obra da Alameda alagada 
Hospital reencaminha doentes não 
urgentes para o Centro de Saúde

Vicente Pinto
Vicente Pinto foi reeleito 
na presidência da 
Concelhia do PSD, não 
obstante a candidatura 
de Ricardo Sousa. 
Preconizava-se um 
desgaste resultante 
do ciclo autárquico 

(na qualidade de 
vice-presidente da 
Câmara Municipal) 
e do exercício ao 

longo de sucessivos 
mandatos na cúpula da 
Concelhia do PSD, mas 
Vicente Pinto resistiu 
na eleição partidária de 
sábado. Resta aguardar 
(confirmar) se será 
candidato à sucessão 
de Pinto Moreira na 
autarquia.

Insegurança
Alguns dos bares da zona 
da beira-mar, próximo 
da esplanada, optaram 
por encerrar as portas na 
noite de passagem do ano, 
por “razões de segurança”, 
alegadamente pela falta 
de policiamento noturno. 
Mas o problema da 
insegurança arrasta-se e 

o manto de escuridão 
em algumas zonas do 
perímetro central da 

cidade, por exemplo, na 
zona envolvente à obra de 
requalificação da alameda, 
também agrava a situação.

Luís Montenegro
O espinhense Luís 
Montenegro irá disputar 
a segunda volta das 
eleições para a presidência 
nacional do PSD. Sendo 
certo que Rui Rio foi o 
mais votado dos três 
candidatos que no foram 

escrutinados no 
pretérito sábado, a 
expectativa mantém-
se no seio social-

democrata e, inclusive, 
nos restantes quadrantes 
político-partidários e, 
em geral, na sociedade 
portuguesa. O presente e 
o futuro do PSD (ainda) 
podem passar por Luís 
Montenegro e, por 
conseguinte, por Espinho. 
Logo se verá no próximo  
sábado, dia 18…

HOJE, A EDIÇÃO É GRÁTIS

Excecionalmente e para dar a conhecer 
à comunidade espinhense a nova linha 
editorial do Jornal Defesa de Espinho, esta 
edição é distribuída gratuitamente em 
diversos pontos do concelho. Na próxima 
semana retomaremos a habitual venda em 
banca, mantendo 0,70€ como preço de capa.

Factos e figuras da semana
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objetivo é que estando tudo em conformidade, 
o prazo de aprovação seja o mínimo previsto 
legalmente”, revela, ainda, Lurdes Ganicho. 

Os investidores protagonizaram, certamen-
te, um papel estabilizador do mercado imobi-
liário. Daí, muito provavelmente, que o inves-
timento em novos imóveis, tem crescido de dia 
para dia, a ‘olhos vistos’. Um salto ‘justificado’ 
pela grande procura face à oferta, ao que cor-
responde, naturalmente, um inflacionamento 
de preços na venda.

Se o mercado cresceu, por um lado, por ou-
tro os construtores deparam-se com a falta de 
mão-de-obra qualificada em obras que se de-
senvolvem a um ritmo variado e que, segundo 
Tiago Teixeira (CAVT), “depende de muitos fa-
tores, nomeadamente da obtenção de licenças, 
do próprio desenvolvimento da obra em si e de 
alguns fatores externos”.

Neste momento, Espinho e Santa Maria da 
Feira “são os concelhos onde temos mais obras 
em curso”, referiu Tiago Teixeira acrescentan-
do que “no concelho de Santa Maria da Feira 
o crescimento do volume de obras é muito re-
cente, maior do que em Espinho. Mas é neste 
concelho que, de facto, temos mais obras”.

O valor mediano das vendas, por metro qua-
drado, de alojamentos familiares (euros/m2) 
no segundo trimestre de 2019 para Espinho 
apresentado pelo Instituto Nacional de Esta-
tística (INE) é de 1139 euros, contra 1086 euros/
m2 do primeiro trimestre, apresentando, por 
isso, um aumento. Só o Porto e Matosinhos 
ultrapassam este valor, respetivamente com 
1762 e 1369 euros/m2. Na Área Metropolitana 
do Porto, este valor da venda de imóveis está, 
segundo o INE, acima, por exemplo, de Vila 
do Conde (1074), Póvoa de Varzim (1095), Maia 

AS NOVAS CONSTRUÇÕES 
EM ESPINHO AUMENTAM HÁ 
TRÊS ANOS CONSECUTIVOS. 
OS PREÇOS DE VENDA POR 
METRO QUADRADO PODEM 
ULTRAPASSAR OS 3000 EUROS.
Espinho registou, nestes últimos três 
anos, um significativo crescimento no que 
concerne a novas construções. O mercado 
imobiliário, que já era por demais conhecido 
pelos elevados valores do preço por metro 
quadrado, deu um salto significativo. Com 
a crise registada na economia nacional, do 
período da troika em diante, a venda de 
imóveis manteve-se inabalada.

Construção dispara com  
média anual de 130 novos 
fogos entre 2018 e 2019  

MANUEL PROENÇA

AO AUMENTO DE construção que se visua-
liza por todo o concelho, com especial impacto 
no centro da cidade, a vereadora com o pelouro 
das obras municipais e licenciamentos particu-
lares do Município de Espinho, Lurdes Gani-
cho, considera que não é alheia ao crescimen-
to na construção imobiliária para habitação, 
“todas as obras que o próprio Município está 
a promover. Com estas intervenções, todos os 
investidores privados, já perceberam que estão 
a ser criadas condições com impacto relevan-
te no turismo da cidade e no fluxo de pessoas 
que querem viver no concelho. Está criada 
uma oportunidade de investimento interes-
sante, tornando apetecível a recuperação de 
espaços devolutos, quer seja pela recuperação, 
quer pela demolição total e nova construção. 
Certo é que a procura de habitação é elevada 
e tem inclusive conduzido a que investidores 
externos promovam projetos imobiliários em 
Espinho, o que se revela muito importante 
para regular os preços no mercado da habita-
ção”, sublinha a autarca espinhense ao jornal 
Defesa de Espinho.

“Da análise efetuada ao movimento proces-
sual nos licenciamentos urbanísticos, verifi-
camos um crescimento de 10% do número de 
licenças de construção entre 2017 e 2018 e de 
12% entre o ano de 2018 e 2019, representan-
do um acréscimo de 18% no número de fogos 
disponibilizados no mercado. Em média nos 
anos 2018 e 2019, foram emitidas licenças que 
incrementam 130 fogos/ano. Nesta análise não 
foram incluídas as legalizações efetuadas até 
setembro de 2018, ao abrigo do artigo 105.º, por-
quanto não acrescentam ao número de fogos 

disponíveis”, revelou Lurdes Ganicho.
Segundo esta vereadora, “para este cresci-

mento contribuíram necessariamente as con-
trapartidas resultantes do programa das ARU’s 
definidas em Diário da República, com especial 
ênfase para a ARU Centro Litoral, que engloba 
a frente marítima e o núcleo central da cidade. 
Estes programas foram objeto de divulgação 
pública incluindo contrapartidas no IMI, IVA, 
IRS e IMT, de acordo com o Estatuto dos Bene-
fícios Fiscais, conforme o nível de intervenção 
prevista, decorrente do pedido de emissão pré-
via das correspondentes certidões de localiza-
ção. A este nível podemos informar que foram 
emitidas em 2019, 84 certidões de localização 
dentro das ARU’s e 57 vistorias iniciais, dentro 
e fora das ARU’s”, refere, ainda, a autarca res-
ponsável pelas obras particulares no Municí-
pio de Espinho.

Numa lógica de desburocratização, um pro-
cesso de licenciamento de uma obra de cons-
trução “tanto pode demorar dois a três meses, 
como demorar mais de um ano. Basta para 
isso referir que o projeto de arquitetura pode 
demorar no mínimo cerca de 20 dias, no caso 
de não haver necessidade de aperfeiçoamento 
do projeto, ou seja, necessidade de retificações 
com vista ao cumprimento dos instrumentos 
de gestão urbanística municipais, nomeada-
mente o RPDM. Após aprovação da arqui-
tetura o requerente tem até seis meses para 
apresentar os projetos da especialidade, que a 
pedido do mesmo pode ser prorrogado e após 
deferimento final o requerente tem um ano 
para levantar a licença de construção. Por estes 
fatos é falacioso falar de prazos médios, quan-
do eles dependem de fatores que o Município 
não domina. O que podemos afirmar é que o 

Se o mercado cresceu 
com as novas construções, 
por um lado, por outro 
os construtores deparam 
com a falta de mão-de-
obra qualificada em obras 
que se desenvolvem a 
um ritmo variado
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(1064), Vila Nova de Gaia (1000) e Santa Maria 
da Feira (743).

Por sua vez, o site especialista ‘Idealista.
pt’ apresenta o preço para a venda de casas 
em Espinho, a dezembro de 2019, com o valor 
de 1754 euros/m2, uma evolução de mais 3,7% 
relativamente ao mês anterior e mais 22,4% 
relativamente a dezembro de 2018. Na cidade 
(freguesia) de Espinho, em concreto, esse valor 
atinge os 2137 euros/m2, seguindo-se-lhe Anta/
Guetim com 1134 euros/m2 e Silvalde com 1083 
euros/m2.

Relativamente aos concelhos vizinhos, a tí-
tulo de exemplo, Santa Maria da Feira apresen-
ta um preço médio por metro quadrado de 861 
euros, com uma evolução de 1,1% relativamen-
te a novembro e 9,6% em relação a dezembro 
de 2018. E em Ovar situou-se, em dezembro de 
2019 em 1009 euros/m2, mais 7,1% em relação a 
dezembro de 2018; Vila Nova de Gaia atingiu os 
1379 euros/m2, mais 1,0% que em novembro de 
2019 e mais 18,6% que em dezembro de 2018.

O concelho do Porto é a exceção, com o preço 
por metro quadrado a situar-se, em dezembro 
de 2019, nos 2779 euros, mais 6,0% que em de-
zembro do ano anterior.

Contudo, estes valores, fora do circuito imo-
biliário atingem importâncias verdadeiramen-
te exorbitantes. Vendas que poderão situar-se, 
em média, segundo o mediador imobiliária da 
Projecto Perfeito, César Gomes, “entre os 2000 
e os 3500 euros/m2”, podendo mesmo “atingir 
os 4000 euros/m2”. Valores que, segundo Joa-
quim Bica (Mercado das Casas) poderá situar-
-se “entre os 1500 e os 1700 euros/m2” na venda 
de imóveis, mesmo nos usados.

Na compra de imóveis estiveram, até há 
bem pouco tempo, os investidores, que apro-
veitaram as oportunidades da crise, sobretu-
do os preços em baixa, com vista à rentabi-
lização, ou mais tarde, através da venda do 
imóvel, ou de imediato com o arrendamento.

Até recentemente, a procura tem sido maior 
do que a oferta no que concerne a imóveis no-
vos, facto que segundo os mediadores “tem 
inflacionado, em demasia, os preços”.

“O que faz a venda é a procura. Não uma 
entidade que estabeleça o preço por metro 
quadrado e que regule a comercialização dos 
terrenos e dos imóveis. Um T3 poderá custar 
entre 270 mil euros a 280 mil euros no centro 
da cidade. No entanto, se formos para a zona 
acima da Avenida 32, o preço dos imóveis po-
derá descer entre 40 a 50 mil euros”, disse-nos 
Joaquim Bica (Mercado das Casas).

Para César Gomes (Projecto Perfeito), “Espi-
nho foi sempre uma das cidades onde a venda 
de imóveis é das mais caras do País. Porém, ul-
timamente, os preços têm vindo a acentuar-
-se, tornando-se num verdadeiro exagero. Não 
me parece, por exemplo, que imóveis valham 
4000 euros o metro quadrado! No entanto, ha-
vendo quem compre!...”

Segundo este mediador imobiliário, “tem 
havido uma procura superior à oferta, mas 
não tenho dúvidas de que dentro de um curto 
espaço de tempo possa a vir a ser diferente, in-
vertendo-se a situação. Está previsto que den-
tro destes próximos dois a três anos iremos 
ter na ordem dos 300 a 400 imóveis (frações) 
novos. Por isso, não estou a ver tantas famí-
lias ou compradores para toda esta habitação! 
Acredito, assim, que os preços voltarão a cair”, 
sublinhou César Gomes.

O construtor Tiago Teixeira (CAVT – Cons-
truções António Vigílio Teixeira) reconhece 

que “o crescimento da construção em Espi-
nho tem-se notado desde há três anos a esta 
parte” e pensa que tal facto “se deve, sobretu-
do, à procura e ao aparecimento de muitos 
investidores”.

A zona mais próxima do mar é onde existe 
um défice de construção e na que há praticam-
-se preços verdadeiramente “exagerados” e al-
tamente inflacionados.

Segundo Joaquim Bica (Mercado das Casas), 
“ouvi dizer, que um apartamento com cerca de 
80 metros quadrados foi vendido por cerca de 
um milhão de euros! Por isso, cada caso é um 
caso. No centro da cidade há apartamentos 
novos para cerca de 500 mil euros. São peças 
únicas!”

A procura de imóveis provém maioritaria-
mente, segundo este mediador imobiliário, 
de “pessoas que nasceram em Espinho e que 
tiveram de deixar o País por razões de ordem 
profissional ou que querem regressar à origem, 
ou ainda comprar uma habitação secundária, 
para férias. Mas há também muitas pessoas 
que são de fora do concelho de Espinho e que-
rem vir para cá viver. Há, também, alguns es-
trangeiros, sobretudo franceses, que procuram 
esta cidade porque tem o comboio à porta, com 
fáceis acessos ao Porto e a Vila Nova de Gaia e a 
cidade está muito próxima do Aeroporto Fran-
cisco Sá Carneiro. Além disto, Espinho tem 
praia e a cidade transmite calma e segurança”.

De acordo com César Gomes (Projecto Per-
feito), “os interessados, atualmente, na compra 
de novos imóveis são investidores, casais jo-
vens e famílias que pretendem ter um aparta-
mento em Espinho. Na compra de imóveis os 
jovens casais têm conseguido adquiri-los por-
que, até aqui, a banca tem ajudado no financia-
mento. O investidor, por sua vez, tem compra-

do até agora e enquanto o mercado o permitiu. 
Fê-lo enquanto os preços de venda de imóveis 
eram mais baixos, o que acaba por ser um in-
centivo ao investimento. Além disso, a taxa de 
juro bancária constituiu, também, um estímu-
lo ao investimento no imobiliário”.

Para César Gomes, “a grande procura de imó-
veis usados, em determinada altura, devia-se 
ao facto de não haver novos. Hoje já há poucos 
imóveis usados para venda e aqueles que exis-
tem já estão mais caros. Nesta altura, quem 
está a vender construção nova é quem a ini-
ciou há mais tempo. E neste momento, aquela 
construção que está a ser feita, que é muita, irá 
acabar mais tarde. Por isso, nessa altura creio 
que irá haver um excesso de oferta que irá tra-
zer, de novo, a crise”.

Este mediador imobiliário considera que “a 
inflação de preços é mais notada no centro da 
cidade de Espinho. A maior parte da constru-
ção está a surgir, também, no centro da cidade. 
Na periferia há pouca construção e a tendên-
cia será a de crescer para aí, levando a que os 
preços baixem. Seria excelente existir essa al-
ternativa para servir potenciais clientes, que 
terão, naturalmente, menos recursos económi-
cos”, sublinha acrescentando que “qualquer T2 
novo, por exemplo, dentro da cidade de Espi-
nho custa (hoje) cerca de 300 mil euros. Feliz-
mente que, para nós, tem chegado a Espinho 
gente com capacidade financeira”.

Por sua vez, Joaquim Bica (Mercado das Ca-
sas) entende que “deveria haver um incentivo 
efetivo por parte da Autarquia aos proprietá-
rios de edifícios antigos para que os transfor-
massem e os modernizassem. Aquilo que as 
pessoas vão fazendo é por iniciativa própria”.

De futuro, Joaquim Bica não vê pela fren-
te grandes problemas pois “quando o País 
atravessou a crise não notamos que isso se 
refletisse na venda de imóveis na cidade de 
Espinho. Nós, particularmente, adotamos uma 
estratégia junto dos imóveis da banca para in-
vestimentos. Neste momento, as atuais obras 
na cidade não nos ajudam a ter uma perceção 
exata sobre se estamos, ou não, no ‘pico’ das 
vendas de imóveis. Mas aquilo que sabemos é 
que os preços por metro quadrado estão bas-
tante acima daqueles que são praticados nos 
concelhos vizinhos. Mas Espinho é uma cidade 
que está a crescer e, por isso, terá sempre muita 
procura”. ○

PARA O CRESCIMENTO
contribuíram necessariamente 
as contrapartidas resultantes 
do programa das ARU’s 
definidas em Diário da 
República, com especial 
ênfase para a ARU Centro 
Litoral, que engloba a frente 
marítima e o núcleo central 
da cidade”. 

VENDAS poderão 
situar-se, em média, 
segundo o mediador 
imobiliária da Projecto 
Perfeito, César Gomes, 
“entre os 2000 e os 3500 
euros/m2”, podendo mesmo 
“atingir os 4000 euros/m2”.

OS INVESTIDORES, 
que aproveitaram as 
oportunidades da crise, 
sobretudo os preços 
em baixa, com vista à 
rentabilização, ou mais 
tarde, através da venda 
do imóvel, ou de imediato 
com o arrendamento.

“Da análise efetuada ao 
movimento processual nos 
licenciamentos urbanísticos, 
verificamos um crescimento de 
10% do número de licenças de 
construção entre 2017 e 2018 e de 
12% entre o ano de 2018 e 2019”

A
R

O
U

C
A

ESP
IN

H
O

G
O

N
D

O
M

A
R

M
A

IA

M
ATO

SIN
H

O
S

O
LIV

EIR
A

 D
E A

ZEM
ÉIS

PA
R

ED
ES

P
O

R
TO

P
Ó

V
O

A
 D

E VA
R

ZIM

SA
N

TA
 M

A
R

IA
 D

A
 FEIR

A

SA
N

TO
 T

IR
SO

SÃ
O

 JO
Ã

O
 D

A
 M

A
D

EIR
A

T
R

O
FA

VA
LE D

E C
A

M
B

R
A

VA
LO

N
G

O

V
ILA

 D
O

 C
O

N
D

E

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

O gráfico 
representa o 
valor mediano 
das vendas, por 
metro quadrado, 
de alojamentos 
familiares (euros/
m2) no segundo 
trimestre de 2019
na Área 
Metropolitana 
do Porto
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Para a liderança do PSD 
nada ficou decidido e os 
candidatos apurados em 
primeiro e segundos lu-

gares vão ter de disputar uma se-
gunda volta. Sendo que ficou claro 
que os militantes querem uma ver-
dadeira alternativa ao PS, como, 
aliás, o país bem precisa.
Os candidatos vão recomeçar com 
zero votos no acto eleitoral do pró-
ximo sábado, e a escolha dos mili-
tantes está facilitada, uma vez que 
as opções estratégicas propostas 
pelos candidatos são claríssimas 
e opostas. Um quer continuar a 
oferecer-se para acordos de regi-
me e tem vergonha de assumir um 
PSD como Partido do centro-direi-
ta, colhendo assim a chacota do 
PS que nada quer reformar; Luís 
Montenegro propõe uma liderança 
forte e um PSD verdadeiramente 
opositor, capaz de marcar a agen-
da política com linhas bem defini-
das e sem complexos, não subal-
ternizando o PSD a um PS que 
escolheu negociar à esquerda, e 
agregando o Partido desde as ba-
ses, em torno dos objectivos que 
Portugal precisa atingir.
Falta agora que aqueles que vo-
taram na mudança concentrem os 
seus votos em Luís Montenegro 
para que este possa liderar o PSD 
a um novo ciclo de vitórias que o 
país bem precisa.
Para os órgãos da Concelhia, a 
história da eleição é curta, mas 
objetiva e clarificadora.
De um lado votaram aqueles que 
reconhecem a excelência do tra-
balho feito por Vicente Pinto nas 
várias comissões políticas que 
integrou ou liderou, confiando-lhe 
um novo mandato, este de gran-
de responsabilidade, pois será o 
mandato que definirá as próximas 
autárquicas em Espinho. Do ou-
tro lado, estava uma candidatura 
sem experiência, sem a necessá-
ria proximidade à população que a 
habilitasse a delinear a estratégia 
para vencer as eleições autárqui-
cas e para além de se afirmar com 
objectivos internos contraditórios 
e por isso difíceis de compreender 
pelos militantes.
Vicente Pinto tem um currículo 
invejavelmente pejado de vitórias 
em Espinho. Se há alguém com 
capacidade e engenho para diri-
gir o PSD em Espinho, é Vicente 
Pinto, sem qualquer dúvida, e os 
militantes assim o reconheceram.

Nas eleições nacionais, Luís Montenegro discute liderança à segunda volta

LÚCIO ALBERTO

O PRETÉRITO sábado foi de intensa ativida-
de nos locais de votação no país para a escolha 
do presidente do PSD e, particularmente, na 
sala da Assembleia de Freguesia de Espinho 
onde também decorreu o ato eleitoral dos ór-
gãos concelhios do partido, tendo-se registado 
uma taxa de afluência em cerca de 95%. 

“O PSD de Espinho mostrou que continua 
vivo e de muito boa saúde com a maior par-
ticipação de sempre num momento eleitoral 
interno”, enfatizou Vicente Pinto, após a sua 
reeleição na presidência da Concelhia social-
-democrata. “Esta vitória tão expressiva, não é 
só minha, é de todos os que contribuíram para 
o sucesso desta candidatura. Agora, conto com 
todos os que querem continuar a ver o PSD 
como o maior partido do concelho. É o tempo 
de união rumo a 2021!”

“A candidatura que assumi não atingiu o 
principal objetivo”, reconheceu Ricardo Sousa. 
“Concorremos para ganhar, protagonizando 
um projecto com novos protagonistas e uma 
nova abordagem. Ainda assim, o resultado que 
obtivemos enche-nos de orgulho. Demos ex-
pressão a um inconformismo que não era fic-
cionado. Estaremos sempre ao lado do partido 
e dispostos a contribuir de forma construtiva. 
Este é o tempo dos novos eleitos desenvolve-
ram o seu trabalho com tranquilidade. Faço vo-
tos sinceros de um bom trabalho, que consiga 
fortalecer o partido e a sua presença autárqui-
ca no concelho.”

Por outro lado, o futuro do PSD nacional 
ficou adiado por mais uma semana, dado que 
a diferença foi de 2534 votos. Rui Rio registou 

49,44% e Luís Montenegro obteve 41,26% dos 
votos. Miguel Pinto Luz quedou-se no terceiro 
lugar do escrutínio com 2878 votos e cerca de 
9,5%. Acresce referir a anulação dos resultados 
na Madeira e dois pedidos de impugnação, um 
em Portalegre e outro ma na Amadora.

Dos 40 604 militantes habilitados a votar, fo-
ram às urnas 31306. 15301 votaram em Rui Rio e 
12767 em Luís Montenegro.

Assim que foram validados estes números, 
o ex-líder parlamentar desafiou o autarca de 
Cascais a dar-lhe a mão.

“Se for eleito líder do PSD, conto com Pinto 
Luz para os desafios que teremos de enfren-
tar”, disse Luís Montenegro. “Foram mais os 
militantes que votaram na mudança do que na 
continuidade.”

Sob o lema de “unidade, clarificação e ambi-
ção”, Luís Montenegro assegurou “pacificação, 
caso vença neste sábado, agregando os apoian-
tes de Rio e Miguel Pinto Luz.

“Neste novo contexto urge fazer uma op-
ção”, deu nota a candidatura de Luís Monte-
negro, através de Ângelo Pereira. “Luís Monte-
negro é o único candidato que pode oferecer 
um novo caminho para o PSD, pela mudança 
que representa, e pela liderança agregadora 
que quer exercer.”

Vicente Pinto reeleito
na Concelhia do PSD

Rescaldos
e antevisões

opinião 
João Passos©

 D
IR

E
ITO

S R
E

SE
R

VA
D

O
S
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Vicente Pinto venceu as eleições para a 
Concelhia do PSD em detrimento de Ricardo 
Sousa. Já a nível nacional, Montenegro 
forçou Rui Rio a uma segunda volta, 
que será disputada no próximo sábado.

Candidatura de Luís 
Montenegro acredita que há 
tempo para sensibilizar os 
mais de nove mil militantes 
inscritos que não votaram.

Núcleo duro de Rui Rio 
acredita que não será difícil 
obter a vitória final.

Resultados 
locais
Eis os quadros dos resultados registados em 
Espinho, a 11 de janeiro, relativamente às elei-
ções internas no PSD, para os órgãos locais 
(Lista A afeta a Vicente Pinto e Lista B corres-
pondente à candidatura de Ricardo Sousa) e 
nacionais:

Comissão Politica Nacional

Luís Montenegro 232

Rui Rio 103

Pinto Luz 4

Brancos 2

Nulos 1

Delegados ao 38.º Congresso

Lista A 213

Lista B 123

Brancos 4

Nulos 3

Comissão Politica de Espinho

Lista A 216

Lista B 151

Brancos 4

Nulos 2

Assembleia da Secção de Espinho

Lista A 217

Lista B 146

Brancos 6

Nulos 2

Lista (A)
vencedora
Eis o quadro dos eleitos  para os órgãos locais 
do PSD:
Comissão Política da Secção de Espinho – pre-
sidente Antonio Vicente de Amorim Alves Pin-
to, vice-presidentes Álvaro Paulo Alves Leite e 
João Manuel Oliveira Passos, secretário Hermí-
nio José Figueiredo Martins da Cunha, tesou-
reiro Maria Susana Gomes de Castro Valente, 
vogais Quirino Manuel Mesquita de Jesus, An-
tónio Manuel Pinto de Oliveira, Sandra Marisa 
Prata dos Santos, Filipe Alexandre Perdigão 
Carvalho Pinto, Nuno António Almendra Mon-
teiro Martins, Carlos Manuel Cardoso Lourei-
ro, José Manuel Soares Carvalho e Mário Paulo 
de Sá Domingues e vogais suplentes Floriano 
Augusto de Oliveira Alves, Marlene Pinto Me-
neses, Teresa Manuel Dias Leite de Carvalho 
Magalhães e Diogo José Machado Leal.

Assembleia da Secção de Espinho – presiden-
te Maria Alexandra Flor Pinho Silva Bastos, 
vice-presidente António José Pereira da Costa, 
secretária Mariana Sofia Barbosa Amaral da 
Cruz Gonçalves euplente Diogo André Gomes 
do Couto Ferreira.

Delegados eleitos ao 38.º Congresso – Luís Fi-
lipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves, 
Joaquim José Pinto Moreira, Carolina Maria 
Silva Marques e Ricardo Bastos Sousa.
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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

Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

1960 2020

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

60
ANOS

P
U

B

P
U

B

P
U

B

RUA 8 Nº1025   4500-372 ESPINHO
TLF: 227 340 092

JANEIRO
PROMOÇÕES EXCLUSIVAS

Maternidade
Bebé & Mamã

 

 

 
 
 

Visite-nos!
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Jovem assaltado e 
agredido por dupla
no cruzamento das 
ruas 20 e 23

Bares fechados por
“razões de segurança”

Miguel 
Venâncio 
candidata-se 
à Concelhia 
do PS “para 
dar um novo 
rumo.”

UM JOVEM foi assaltado e 
agredido por uma dupla, às 
23h30 de sábado, no cruza-
mento da Rua 20 com a Rua 23.
Os assaltantes eram dois ra-
pazes de etnia cigana e leva-
ram o telemóvel da vítima, 
depois de agredirem o jovem 

que ficou estatelado no chão 
com fratura num tornozelo e 
pisaduras na cara ter.
Entretanto, a vítima avistou 
um carro com um casal e pe-
diu socorro, tendo sido trans-
portado de ambulância ao 
Hospital de Gaia.

ALGUNS DOS bares da zona 
da beira-mar, próximo da 
esplanada, optaram por en-
cerrar as portas na noite de 
passagem do ano, por “razões 
de segurança”, alegadamente 
pela falta de policiamento 
noturno. “Não nos sentíamos 
seguros e, por isso, não qui-
semos arriscar”, referiu-nos, 
a propósito, um dos comer-
ciantes que pediu anonima-

to, acrescentando que “não se 
tratou, por isso, de qualquer 
tipo de boicote”.
A mesma fonte confidenciou-
-nos que com as festas da pas-
sagem do ano a decorrerem 
num outro local, a zona cen-
tral “teve menos movimento”. 
Sendo assim, “decidimos não 
abrir os nossos estabeleci-
mentos comerciais para não 
termos problemas”. // MP

MIGUEL VENÂNCIO apresenta-se 
como candidato a presidente da Co-
missão Política Concelhia de Espi-
nho do PS no próximo ato eleitoral a 
realizar-se em 31 de janeiro, “para dar 
um novo rumo ao PS.”
Militante do Partido Socialista há 
vinte anos, desempenhou cargos 
com a relevância e responsabilida-
de de ter sido membro da Comissão 
Nacional do PS, Secretário-Coorde-
nador da Secção de Ação Setorial 
do IEFP da Federação Distrital do 
Porto do PS ou membro da Comis-
são Política Concelhia de Espinho 
do PS.
“O que se passa no PS em Espinho 
deixa qualquer socialista incrédu-
lo e apreensivo. A imagem do PS 
em Espinho é decadente”, dá nota 
Miguel Venâncio, de 51 anos, é qua-
dro do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional. “Por um novo 
rumo para o PS/Espinho, apresen-
to-me aos militantes da concelhia 
para criar uma alternativa real e 
responsável que nos permita discu-
tir a liderança do concelho em 2021.” 
// LA

Escola Sá Couto 
tem obra adjudicada

A REQUALIFICAÇÃO da Es-
cola EB 2,3 Sá Couto, que atual-
mente acolhe 402 alunos, já foi 
adjudicada e, segundo revelou 
hoje a autarquia, passará depois 
a receber mais 422 crianças da 
Escola Básica n.º 3, a desativar.
Em causa está um investi-
mento de 4,1 milhões de eu-

ros, que, tendo financiamento 
comunitário através do pro-
grama Norte 2020, em setem-
bro de 2021 permitirá que o 
edifício que antes lecionava 
apenas do 5.º ao 9.º ano de es-
colaridade seja transformado 
num centro escolar com jar-
dim-de-infância e 1.º ciclo.

E passa de 400 para 800 alunos

Alegadamente pela falta de policiamento noturno

Novo veículo 
dos bombeiros
POR FORMA a manter a 
atual capacidade instalada do 
serviço TDNU – transporte de 
doentes não urgentes, a Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários do Con-
celho de Espinho procedeu à 
aquisição de mais um veículo.
“Este é o terceiro veículo ad-
quirido desde 2016 com o ob-
jetivo de garantir a adequada 
renovação da frota para esta 
atividade.”
O serviço TDNU é “um im-
portante serviço prestado à 

comunidade”, que garante o 
transporte de doentes para 
ambulatório, consultas, fisio-
terapia e hemodiálise.
“Atualmente dispomos de 
uma frota de sete veículos e 
uma equipa de seis bombei-
ros dedicados em exclusivi-
dade a estar serviço, o que 
nos permite responder até 
cerca 30.000 transportes por 
ano e a 98%  de todos os pe-
didos que recebemos. Só em 
2019 efetuamos 28.166 trans-
portes.”

Para o transporte de doentes não urgentes

OS NOSSOS GRATUITOS
EFETUO TRADUÇÕES Tradutor li-
cenciado e certificado efetua tra-
duções de inglês, francês e ale-
mão para português e vice-versa 
de todo o tipo de documentação 
podendo esta ser autenticada 
nota rial mente. Contate para o 
tlm. 968058321.

OFERECE-SE senhora com 16 
anos de experiência com curso 
de geriatria para tomar conta de 
idosos, dia ou noite. Tlm. 914 
820 227
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Este é o terceiro 
veículo adquirido 
desde 2016 
com o objetivo 
de garantir 
a adequada 
renovação da 
frota para esta 
atividade.”

O serviço 
TDNU é “um 
importante 
serviço 
prestado à 
comunidade”, 
que garante 
o transporte 
de doentes.
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE ESPINHO
CONVOCATÓRIA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em conformidade com o Artigo 40º Ponto 2 Alínea a) dos Esta-
tutos, convoco todos os Associados no gozo dos seus direitos a 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de janeiro de 
2020, pelas 21h00 no Edifício Social, para:

1 - Apreciação e votação do Orçamento para o ano de 2020 e 
apresentação do Plano de Atividades.

2 – Outros assuntos de interesse para a Associação. 

ATENÇÃO: - De acordo com os Estatutos, se passada meia hora, 
depois da marcada, não estiverem presentes mais de metade dos 
Sócios Efectivos, a Assembleia Geral reunirá, então legalmente, 
com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas.

Espinho, 16 de janeiro de 2020
O Vice Presidente da Assembleia Geral

Cmt. José Gomes da Costa
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 SILVALDE / PARAMOS  GUETIM 

Atraso na reabilitação
da Linha do Norte
entre Silvalde
Paramos e Ovar

Principal  rua 
de Guetim em 
mau estado 

segue com um atraso signi-
ficativo”, dando o exemplo 
da requalificação do troço da 
Linha do Norte entre Ovar e 
Espinho como sendo “para-
digmático”.

“Depois de sucessivos adia-
mentos, a modernização da 
linha, que vinha no sentido 
sul-norte, quando chegou a 
Ovar deu um salto para Espi-
nho-Gaia. Em 2016, o Gover-
no anunciou que a requalifi-
cação do troço entre Ovar e 
Espinho estaria concluída no 
final do primeiro semestre 
de 2019. Estamos em janeiro 
de 2020 e não temos, sequer, 
o projeto concluído, nem tão 
pouco em execução” – lamen-
tou Carla Madureira na sua 
intervenção.

A deputada aveirense quis 
saber quando se iniciarão e 
terminarão as obras de mo-
dernização do troço da Linha 
do Norte entre Ovar e Espi-
nho e que medidas está o Go-
verno a tomar para diminuir 
as probabilidades de derra-
pagem dos prazos estimados 
neste tipo de obras.

O troço da Linha do Norte 
entre Ovar e Espinho, e em 
particular o intervalo entre 
os apeadeiros de Silvalde e 
Paramos, foi o exemplo des-
tacado pela deputada Carla 
Madureira para demons-
trar o desinvestimento do 
Governo na ferrovia. Inter-
vindo na discussão, na es-
pecialidade, do Orçamento 
do Estado para 2020, a par-
lamentar social-democrata 
recordou que o projeto de 
requalificação do troço não 
está, sequer, concluído.

“O senhor ministro já nos 
veio dizer que a responsabi-
lidade pela derrapagem dos 
prazos é do setor da constru-
ção civil, da fraca qualidade 
dos projetos, no fundo, de to-
dos, menos do seu governo” 
– atirou Carla Madureira na 
audição a Pedro Nuno Santos.

A deputada do PSD recor-
dou que o governo assumira 
o investimento nos caminhos 
de ferro como um desígnio 
estratégico nacional, para en-
fatizar que “o plano Ferrovia 
2020, ao nível da execução, 

A Rua dos Combatentes, em Guetim, encontra-
-se em mau estado de conservação com vários 
buracos na estrada. 

A rua que liga a Idanha a Grijó é considera-
da uma das ruas principais da freguesia, mas o 
seu visível estado de degradação tem chamado 
a atenção de vários residentes e automobilistas 
que ali passam diariamente. 

É notória a existência de vários buracos, sen-
do que as duas zonas mais afetadas são quase 
nos extremos da rua, uma junto a unidade in-
dustrial e a outra no início poente, logo a seguir 
à Idanha.

Com o estado do tapete asfáltico desta forma, 
surge a necessidade de repavimentação ou de 
melhoramentos de fundo. 

O Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde deslo-
cou-se no passado sábado à freguesia de Argon-
cilhe para participar no XXIII Encontro de Can-
tares de Janeiras e andou pelas ruas daquela 
freguesia do concelho da Feira levando as suas 
tradições a algumas casas.

O encontro organizado pelo Rancho Regional 
de Argoncilhe também contou com a participa-
ção do Rancho As Florinhas das Caldas de São 
Jorge e o do Grupo de Danças e Cantares Regio-
nais da Feira.

No dia seguinte, o Rancho Folclórico S. Tiago 
de Silvalde deslocou-se a São Paio de Grama-
ços, em Oliveira do Hospital, para o “Encontro 
de Cantares de Janeiras, que decorreu na Igre-
ja com a presença do rancho local e do Rancho 
Folclórico Santo Amaro de Azurara da Beira 
(Mangualde).

A atualidade 
nas freguesias 
de Espinho

4500 freguesias

 PARAMOS 

 ESPINHO 

Banda Paramense
festeja 87 anos

Requalificação
dos passadiços

Paroquial, às 18 horas, seguida 
de romagem ao cemitério.

A sessão solene foi agen-
dada para as 21h30, na sede 
da Banda União Musical Pa-
ramense, com projeção mul-
timédia, entrega dos cartões 
aos novos associados e con-
certo da banda.

de regeneradores dunares 
que irão servir de obstácu-
lo ao deslocamento pontual 
das partículas de areia para 
o passadiço.

O projeto encontra-se 
atualmente em fase de con-
clusão, sendo que a inter-
venção decorrerá a norte do 
concelho, junto da praia do 
Marbelo.

A Banda União Musical Pa-
ramense elaborou um con-
junto de atividades para as 
festividades alusivas ao 87.º 
aniversário que se realizarão 
no sábado.

O programa será encetado 
com o hastear da bandeira, às 
17h15, e uma missa na Igreja 

A Câmara Municipal procede 
à requalificação dos passadi-
ços do concelho, com um in-
vestimento de cerca de 90.000 
euros. A obra visa a substitui-
ção de piso e a colocação de 
regeneradores dunares.

Esta intervenção, iniciada 
em 2019, contempla a subs-
tituição de cerca de 700 me-
tros lineares e a colocação 

 SILVALDE 

Rancho de Silvalde 
em Argoncilhe e 
Oliveira do Hospital

✝ João Pereira Pinto [João Tovisco]
FALECEU [SILVALDE - ESPINHO]

Sua esposa, filhos, genros, nora, neto, 
bisnetos e restante família vêm com 
profundo pesar comunicar a todas as 
pessoas de suas relações e amizade o 
falecimento do seu ente querido.
O seu corpo chegará por volta da 12h, 
quinta-feira, dia 16, à Capela N.ª S.ª Do-
res. O seu funeral realiza-se sexta-feira 
dia 17, pelas 16h.
Após as cerimónias religiosas o seu cor-
po irá a sepultar no cemitério local em 
jazigo de família.
A missa de 7.º Dia será celebrada dia 18 
sábado, pelas 16h30 na Igreja Paroquial 
de Silvalde.
A família agradece a todos que se dig-
nem participar nestas cerimónias ou 
que de outro modo lhe manifestem o 
seu pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARIA DE LOURDES - ANTA - ESPINHO TLF. 227340609 – 966225173

✝
ANTÓNIO PINHAL GOMES DA SILVA 
[MASSAS] 17/01/2020

Na passagem do 16.º aniversário do seu falecimento 
sua família recorda-o com profunda saudade.

DEFESA DE ESPINHO - 4580 - 16 JANEIRO 2020

CONVOCATÓRIA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convoca-se os sócios do ACCV para a Assembleia Geral Extraor-
dinária nos termos da alínea b) do Artigo 28º, conjugado com  a 
alínea b) do Artigo 30º. do Regulamento Interno.
A mesma terá lugar na Sede do Aeroclube, sita no Aédromomo 
de Paramos- Espinho no dia 1 de fevereiro de 2020, pelas 
11h00, com a seguinte ordem de trabalhos: 
1. Aprovação da ata anterior;
2. Informação aos sócios, discussão e votação de proposta de 
concessão do Restaurante Hélice;
3. Outros assuntos de interesse.
Nos termos da alínea C) do Artigo 32º, do Regulamento Interno, 
a Assembleia-geral funcionará em segunda convocatória, meia 
hora mais tarde, com qualquer número de sócios.

Espinho, 16 de Janeiro de 2020
O Presidente  da  Mesa da Assembleia Geral

Paulo Alexandre Soares
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necrologia

✝
MANUEL GOMES PINTO 
[MANUEL LAMEIRA] MISSA DE 30.º DIA 
Sua família vem comunicar às pessoas de suas relações 
e amizade que será celebrada missa por alma do seu ente 
querido dia 18, sábado, pelas 17,30 horas, na Igreja Pa-
roquial de Guetim. Desde já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia. 

✝ José Alves da Silva
MISSA DE 4.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

A família vem, por este meio, comu-
nicar às pessoas de suas relações e 
amizade que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 18, sá-
bado, às 19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. 

Desde já agradece a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 16 de janeiro de 2020

✝ Universidade Sénior de Espinho
PARTICIPAÇÃO

A Universidade Sénior de Espinho co-
munica que será celebrada missa, 
no dia 23 de Janeiro, pelas  19h, na 
Igreja Matriz de Espinho, de Acção de 
Graças pela Instituição e em sufrágio 
pelos elementos dos Órgãos Sociais, 
Professores, Alunos, Sócios e Familia-
res falecidos, ao longo dos 22 anos de 
existência.

Desde já os nossos  agradecimentos a 
quem se dignar assistir a esta celebra-
ção.    
  

A Direção,
Espinho, 16 de janeiro de 2020

✝ Maria Ester Marques Luzerna Pais Pereira
MISSA DE 5.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

A família vem comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do seu ente 
querido, dia 24, sexta-feira, pelas 19 
horas, na Igreja Matriz de Espinho.

Desde já agradece a todos quantos 
participem na Eucaristia.

José da Silva Timóteo Pereira – marido
Maria Manuela Pais Pereira – filha
José Carlos Pais Pereira – filho
Maria do Rosário Brenha Alves Pereira – nora
Sofia Brenha Pais Pereira - neta

Espinho, 16 de janeiro de 2020

✝ Maria do Carmo Baptista
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7º DIA 

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no fu-
neral do seu ente equerido ou que de 
outro modo manifestaram pesar. Comu-
nicam que a missa de 7.º dia será ce-
lebrada hoje, quinta-feira, dia 16, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos partici-
pem na Eucaristia.  

Espinho, 16 de janeiro de 2020

✝
DR. ANTÓNIO ADREGO PINTO 
MISSA DO 36.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO 
Sua mãe e irmão vêm, por este meio, comunicar às pes-
soas de suas relações e amizade que será celebrada mis-
sa por alma do seu ente querido, dia 20, segunda-feira, 
pelas 12 horas, na Igreja Matriz de Espinho.

Maria Guiomar dos Santos Adrego Pinto
Prof. Doutor Alberto Adrego Pinto

✝ Manuel Alves Salgueiro
MISSA DE ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

Para recordar esta data memorável do seu ente queri-
do, sua esposa e restante família vêm, por este meio, 
comunicar que será celebrada missa por sua alma, na 
próxima quarta-feira, dia 22, pelas 19 horas, na Igreja 
Matriz de Espinho.

Desde já agradecemos a quem comparecer.

 
Espinho, 16 de janeiro de 2020

✝ Joaquim Oliveira Abreu
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sua mãe, irmã Lita cabeleireira, irmão 
Luís e restante família vêm agradecer 
às pessoas que se dignaram 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 amanhã, sexta-feira, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho, agradecendo a todos quan-
tos participem na Eucaristia.

Espinho, 16 de janeiro de 2020

✝ Maria de Jesus Ferreira da Silva
MISSA DO 2º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Foi há dois anos que partiste e nos 
deixaste num vazio de palavras e num 
desfazer de rotinas que nos deixam 
muitas lembranças e saudades. Sau-
dades de ti que continuas a encorajar 
as nossas vidas.

Comunica-se que em sufrágio da sua 
alma, será celebrada missa, sábado, 
dia 18, às 18 horas na Igreja Paro-
quial de Paramos. 

Armando da Silva Pereira - filho
Maria de Lurdes Ferreira Pinto Rodrigues - filha
Fernanda Maria Ferreira Pinto - filha
E restante família

Espinho, 16 de janeiro de 2020

✝ José de Oliveira Neves
22º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

No coração de quem 
ama e sente a falta.
Existe uma saudade 
do tamanho do Universo.

A sua família informa todos quantos 
o recordam com amor e saudade que 
haverá uma missa em sua intenção 
no dia 22 de janeiro, quarta-feira, 
pelas 19:00H, na Igreja Matriz de 
Espinho.

Espinho, 16 de janeiro de 2020

OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS
ALUGA-SE / ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho 
privativa, c/ cozinha, peque-
no-almoço, tratamento de rou-
pa, 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, telefo-
ne, garagens, limpezas. Rua 
62, n.º 156. Tlf. 227310851/2 
- Fax 227310853.
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✝ Hermínio de Amorim Correia
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7º. DIA [ANTA-ESPINHO] 

Sua esposa, filhos, genro, noras, 
neto e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas 
das suas relações e amizade que to-
maram parte no funeral do seu ente 
querido ou que e outro modo se asso-
ciaram à sua dor.

Comunicam que a missa de 7º. Dia 
será celebrada dia 17, sexta feira 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta . Desde já agradecem a todos 
quantos participam nestas cerimó-
nias ou que de outro modo manifes-
taram o seu pesar.

✝ Idalina Gonçalves Ferreira
AGRADECIMENTOS E MISSA DO 7º. DIA [ANTA-ESPINHO]

Seus filhos, genro, noras, netos, bis-
netos e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas de 
suas relações e amizade que tomaram 
parte no funeral da sua ente querida 
ou que de outro modo se associaram 
à sua dor.

Comunicam que a missa do 7º. Dia 
será celebrada dia 18, sábado pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de Anta.

A família desde já agradece reconheci-
damente a todos quantos se dignem 
participar nestas cerimónias ou que 
de outro modo lhe manifestem o seu 
pesar.

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARIA DE LOURDES - ANTA - ESPINHO TLF. 227340609 – 966225173

FUN.ª N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO — SERVILUSA — TLF. 227345129

FUN.ª N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO — SERVILUSA — TLF. 227345129

FUN.ª N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO — SERVILUSA — TLF. 227345129 FUN.ª N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO — SERVILUSA — TLF. 227345129

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARIA DE LOURDES - ANTA - ESPINHO TLF. 227340609 – 966225173
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1. 
Como é que avalia a obra que decorre na zona da 
Alameda e (eventuais) transtornos daí resultantes 
para os espinhenses e os visitantes?

2. 
Como é que perspetiva o cenário 
após a obra da Alameda?

Manuel Dias 
Amorim,
Silvalde

1 – Ainda não tenho muito conheci-
mento sobre a obra, mas acho que 
está bem. Era uma obra precisa para 
melhorar Espinho. 
2 – O importante é que a obra fique 
bem e engrandeça a cidade. 

Manuel Brito,
Nogueira da 
Regedoura

1 – É uma obra muito importante 
para a cidade de Espinho. E pela di-
mensão da obra, trata-se de algo que 
vai ser excelente para o desenvolvi-
mento de Espinho, proporcionando 
um futuro atrativo para quem cá 
vive ou trabalhe para quem visita 
a cidade. Como todas as obras, esta 
também tem os seus transtornos, 
mas o que importa é que tudo fique 
bem quando a obra acabar.
2 – Estou expectante quanto ao 
parque de estacionamento subter-
râneo. Creio que vai ser muito im-
portante, assim como toda a zona 
da alameda.  

Carlos Alberto, 
Espinho

1 – Andaram de certa forma a “brin-
car” em algumas zonas da obra. Por 
exemplo, a zona junto à Rua 23 já 
devia estar pronta. A zona junto à 
Rua 19 já devia estar pronta há dois 
meses. Junto ao Casino está metade 
feita e outra por fazer. A zona entre a 
Capela e a Rua 23 já devia estar pron-
ta há muito tempo e também até à 
Estação.
2 – Vamos aguardar. Espero que cor-
ra tudo bem, mas isto está atrasado… 
No entanto, a cidade precisa de me-
lhorar e esta obra é para isso! 

Joaquim Sá,
Guetim

1 – Vejo as obras com muita satisfa-
ção e apesar de já ter alguma idade… 
espero ver aquilo pronto! Vai valori-
zar Espinho e dar aquilo que precisá-
vamos há muito tempo.
2 – Há coisas que ainda não sabemos, 
mas tenho procurado tomar conhe-
cimento e espero que os espinhenses 
venham a ter orgulho no final da 
obra. Naturalmente que há quem 
não goste disto ou daquilo numa 
obra, por este ou aquele motivo, e 
nem tudo ficará bem, mas poder-se-á 
com o tempo corrigir isto ou aquilo… 
A frente-mar vai ficar mais atrativa e 
a zona do Casino também. A cidade 
vai ganhar com esta obra e passará 
a ser ainda mais atrativa. Estou na 
expectativa, mas muito confiante no 
resultado final da obra.  

Lurdes Campos, 
Espinho

1 – A obra está a demorar muito tem-
po, mas acho que vai ficar bem.
2 – A cidade vai ficar bonita e vai dar 
gosto viver nela e até para que vem 
cá passear.  

Celeste Bernardes, 
Silvalde

1 – Eu estou a gostar muito daquele 
ambiente. Sei que ainda é uma obra e 
por isso ainda não se pode dizer que 
vai ficar de uma ou de outra maneira, 
mas vê-se que é uma grande obra e 
que vai ser importante para Espinho.
2 – Acho que a cidade vai ficar mui-
to bonita. Irá ficar uma cidade mais 
aberta e mais bonita. 

Espinho, 
cidade 
encantada… 

Sem dúvida Espinho é uma cidade en-
cantada. Um dos seus encantos é sem 
dúvida a Rua 21, entre a Rua 20 e a 
Alameda.
Dá mesmo gosto, diria até mesmo é 
um prazer, descer ao longo dessa rua 
e apreciar as covas que ela tem de 
cima a baixo com o piso todo partido 
aos bocados, formando um rendilha-
do raramente visto em qualquer lado 
constituindo uma obra rara e portanto 
um encanto.
É sem dúvida um motivo de orgulho 
para os espinhenses.
Agora a sério. Seria assim tão difícil ao 
longo dos anos que demorou a formar 
as ditas covas ter intervido e ir resol-
vendo uma a uma?
Entendo que uns simples baldes de 
areia, um pouco de boa vontade e al-
guma atenção da parte dos responsá-
veis camarários teriam evitado chegar 
ao estado a que chegou. Teria também 
poupado dinheiro dos contribuintes, 
agora necessário para reparar o que 
deixaram degradar.
 
Manuel Valente, Espinho 

Escreva-nos!
A sua opinião importa. Indi-
que nome e morada, bem como 
o seu contato, e envie os seus 
comentários ou sugestões para 
redacao@defesadeespinho.pt. O DE 
reserva-se o direito de selecionar e 
eventualmente reduzir os textos.

 CORREIO DO LEITOR 

O rosto da 
Alameda e da área 
envolvente vai-se 
transformando 
no âmbito da 
requalificação 
à superfície do 
enterramento 
do caminho 
ferroviário.

O impacto da 
obra reflete-se, 
por um lado, na 
transfiguração do 
centro (poente) 
citadino e, por outro, 
em transtornos 
de diversa índole. 
Resta aguardar pelo 
resultado final…

Obras na Alameda

 VOX POP 

É do nosso mar
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em Lisboa. Nas últimas décadas, as empresas 
foram deslocando as suas sedes para Lisboa e 
muitas novas empresas preferem Lisboa para 
as suas sedes. Mesmo as empresas que man-
têm sede fora de Lisboa, acabam por ter uma 
forte presença lá. 

A concentração de poder político e econó-
mico em Lisboa arrasta consigo a imprensa, 
que tem que estar perto de onde tudo aconte-
ce. Como os estúdios das televisões e rádios 
estão em Lisboa, serão preferencialmente os 
comentadores aí residentes que irão influenciar 
o público com a sua opinião. Como grande parte 
dos jornalistas vivem em Lisboa, serão também 
as necessidades e os problemas de Lisboa que 
ditarão a agenda mediática. A agenda mediática 
guia a agenda política fazendo com que as ne-
cessidades específicas de uma região passem 
por ser as necessidades de um país. E o cen-
tralismo agrava-se, num ciclo vicioso imparável.

A combinação de só termos pessoas de Lis-
boa a influenciar a opinião pública e quase só os 
temas relevantes para Lisboa serem discutidos 
acaba por moldar o tipo de líderes que os elei-
tores escolhem. Hoje temos um primeiro-minis-
tro que foi presidente da Câmara de Lisboa e 
o sucessor que lhe apontam é o actual presi-
dente da Câmara de Lisboa (um bom exemplo 
de um homem do norte que teve que ir para 
Lisboa para progredir na carreira). O presidente 
da República só não foi presidente da Câma-
ra de Lisboa porque perdeu as eleições e até o 

presidente da Assembleia da República é eleito 
por Lisboa. Sempre que há eleições, e apesar 
dos 48 lugares que o círculo de Lisboa tem, os 
partidos colocam lisboetas como candidatos 
por vários distritos do país. Pior do que isso, a 
centralização da actividade política e mediática 
em Lisboa faz com que hoje já não haja vozes 
que representem outras regiões (para além de 
Madeira e Açores). Quem representa o Algar-
ve, o Alentejo ou o Centro do país? Ninguém 
representa os seus interesses políticos e eco-
nómicos. A única resistência continua a existir 
a norte, mas mesmo aí cada vez mais fraca. Os 
deputados eleitos pelos círculos fora de Lisboa 
são subservientes às lideranças de Lisboa e as 
autarquias, com excepção do Porto, não têm 
dimensão crítica para criar elites capazes de 
ter uma voz forte a nível nacional. Sem vozes 
fortes, o resto do país acabará silenciado e o 
centralismo não terá qualquer oposição.

O centralismo não é só um problema políti-
co. É, acima de tudo, um problema económico 
com efeitos profundos na vida das pessoas. A 
começar pelos habitantes da própria cidade de 
Lisboa que hoje é uma ilha em relação ao resto 
do país. Uma ilha onde se concentra tanta ac-
tividade política e económica que, assim que a 
isso se adicionou o turismo, se tornou difícil de 
viver com o trânsito, os altos preços da habita-
ção, a concorrência por lugares nas melhores 
escolas e o difícil acesso a alguns serviços pú-
blicos. Muitos obrigados a viver em Lisboa para 

manterem o seu emprego, certamente deseja-
riam viver num outro local do país que lhes pu-
desse oferecer melhor qualidade de vida a um 
custo mais acessível. 

Infelizmente, as desigualdades territoriais 
tornam difícil a existência de alternativas de em-
prego e investimento fora de Lisboa.  A região 
da Grande Lisboa tem um PIB per capita seme-
lhante ao de alguns dos países mais ricos da 
Europa, como a França, o Reino Unido ou a Itá-
lia. Já as regiões Norte e Centro têm um PIB per 
capita ao nível da Roménia. De Lisboa à região 
Centro é uma hora de automóvel e até à região 
Norte apenas duas horas. Mas economicamen-
te é como se atravessássemos toda a Europa 
da França até à Roménia. Se olhássemos ape-
nas para o interior destas duas regiões então 
a comparação certa não seria a Roménia, mas 
a Turquia, o Gabão ou a Guiné Equatorial. De 
Bragança a Lisboa podem já não ser 9 horas de 
distância, mas economicamente separa-as uma 
Europa inteira. Temos um país desigual, territó-
rio desaproveitado e uma capital a rebentar pe-
las costuras. Até quando ficaremos calados? 

Professor e economista

De Bragança 
a Lisboa vai 
uma Europa 
de distância
Portugal é um dos países mais centralistas da 
União Europeia. São poucos os países onde 
se concentra tanto poder na capital como em 
Portugal. Mais do que Portugal só a miserá-
vel Grécia, o minúsculo Luxemburgo (que não 
tem muito para onde descentralizar) e a Irlanda 
(onde o estado tem um papel mais pequeno na 
economia, aliviando o impacto do centralismo). 

Sendo o estado um agente económico tão 
importante, que consome metade dos recursos 
da economia e controla boa parte do resto, a 
centralização de poder político em Lisboa leva 
também à concentração da atividade econó-
mica do sector privado. O estado é um cliente 
importante, um regulador presente e um legisla-
dor perigoso. Qualquer empresa que pretenda 
ter sucesso no país tem que ter boas relações 
com o estado e isso implica uma forte presença 

O centralismo não é só um problema 
político. É, acima de tudo, um 
problema económico com efeitos 
profundos na vida das pessoas.
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ganhava mais do dobro!
Quando o Sporting de Espinho subiu à 1.ª Divi-
são, o treinador de então, Manuel José, exigiu à 
Direção do clube que eu passasse a ganhar 15 
contos (75 euros). A partir daí, o meu ordenado 
foi aumentando até chegar a mais de 20 contos 
(100 euros)”.
Nunca quis ficar ligado ao futebol como treinador?
“Tive uma proposta do Lourosa e não aceitei. 
Não me sentia com caráter para desempenhar 
essas funções. Não é nada fácil ser-se treina-
dor. Não é como muitas pessoas pensam!”
Houve algum treinador que o tivesse marca-
do mais?
“O Manuel José foi o treinador que mais me 
marcou. Foi, também, meu colega de equipa. 
Era um homem de rigor e de trabalho sério. Ele 
sabia muito bem o que estava a fazer e tinha os 
jogadores na mão”.
E colegas de equipa?
“Recordo-me melhor do Jaime Alves, mas hou-
ve muitos outros que tive na minha equipa e 
com quem gostava muito de jogar. Não quero 
particularizar ninguém em especial”.
As pessoas de Espinho sempre o respeitaram?
“Sempre tive boas relações com os sócios do 
clube. Sempre me senti muito estimado e aca-
rinhado. Sempre fui muito acarinhado pelas 

ENTREVISTA. 
JOÃO CARLOS FOI 
UMA DAS GRANDES 
FIGURAS DO FUTEBOL 
DO SC ESPINHO. VESTIU 
AS CORES ALVINEGRAS 
DURANTE CERCA DE 
DUAS DÉCADAS PORQUE 
PAIXÃO “ERA O ESPINHO…
E CÁ FIQUEI ATÉ AO 
FINAL DA CARREIRA”
João Carlos Aluai da Silva nasceu 
no Porto a 24 de junho de 1953. 
Começou a praticar a modalidade 
de futebol no SC Espinho nos 
juvenis permanecendo no clube, à 
exceção de um ano que representou 
o Esmoriz, até ao fim da sua 
carreira. Casado com Dulce Aluai, 
é pai de quatro filhos (um homem e 
três mulheres) e avô de seis netos. 
Daniela, uma das suas filhas, foi 
jogadora de futebol do Lobão, 
goleadora, tal como o seu pai.

pois foi para o Boavista e vestiu a camisola da 
Seleção Nacional. O Manuel José, também jo-
gou comigo e foi meu treinador”.
Dizem que o João Carlos também poderia ter 
chegado muito longe…
“Gostava muito de Espinho, como terra e do 
Sporting de Espinho. Eram a minha vida e o 
meu encanto. Por isso, nunca quis deixar este 
clube. Mas se algum dos grandes (Benfica, Por-
to ou Sporting) me tivesse contactado, é óbvio 
que teria ido”.
Quais foram os clubes que o convidaram 
para jogar?
“O Sporting de Braga, Portimonense, Maríti-
mo… mas a minha paixão era o Espinho… cá 
fiquei até ao final da minha carreira. Na altura, 
para ir para Braga, até casa me ofereciam! Foi 
através de Lito Gomes de Almeida. A minha 
mulher trabalhava na Corfi e deixaria de traba-
lhar, pois na altura só tínhamos dois filhos. O 
meu amor ao Espinho tão grande que cheguei 
a estar cinco meses sem receber o ordenado. 
No jogo contra o Varzim, na Póvoa, cheguei a 
fazer greve e não fui jogar. O nosso clube per-
deu por 1-0 e os adeptos ficaram revoltados 
quando souberam disso. Nessa altura ganhava 
1500 escudos (atualmente sete euros e meio) e 
a minha mulher, na fábrica do senhor Violas, 

João Carlos não 
esconde que teve 
convites para jogar em 
outros clubes mas o 
que o sempre prendeu 
aos tigres foi o amor 
pelo SC Espinho

“O futebol era a 
minha praia e os 
relvados a água 
onde eu nadava”
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SC ESPINHO FUTEBOL

MANUEL PROENÇA

Como surgiu o futebol na sua vida?
“Como morava perto do campo de futebol e 
gostava muito desta modalidade, entrei para a 
equipa de juvenis do Sporting de Espinho, clu-
be que representei durante toda a minha vida 
como futebolista, à exceção de um ano que re-
presentei o Esmoriz, emprestado. Foi na transi-
ção dos juniores para os seniores”.
Nunca pensou praticar uma outra modalida-
de desportiva?
“Nem pensar! O que eu queria e gostava era de 
jogar futebol. Aliás, quando havia um jogo no 
então Campo da Avenida eu ia sempre ver”.
Era o campo da Avenida, ‘pelado’!...
“Era um campo pelado e, mais tarde, foi rel-
vado. No entanto, quando comecei a jogar 
futebol o piso era pelado. As equipas jogavam 
todas ali, desde os escalões de formação aos 
seniores. Muitos atletas jogavam nesse campo 
que, mais tarde, passou a relvado e foi deno-
minado de Estádio Comendador Manuel de 
Oliveira Violas”.
Recorda-se de alguns colegas que tenham jo-
gado futebol consigo e que tenham seguido 
para outros clubes?
“O Jaime Alves (Jaiminho) jogou comigo e de-

Voleibol. SC Espinho 
entra a vencer.

Tigres venceram o 
CN Ginástica (0-3), 
em jogo a contar para o 
Campeonato. No próximo 
sábado há Taça. p15 

Hóquei em patins. Rui 
Fernandes substitui 
Nélson Gomes
Rui Fernandes, até agora técnico 
da equipa de sub-23, é o novo 
treinador da equipa de hóquei em 
patins da AA Espinho. p15

Dança desportiva. 
SC Espinho com 
nova secção
Nova secção de dança desportiva, 
a vertente competitiva das danças 
de salão, que resulta de uma 
parceria com a Academia de 
Dança de Espinho. p15

Futebol. Duas derrotas 
no final da primeira volta.
O SC Espinho terminou a segunda 
volta apenas com duas derrotas 
fora de portas. No próximo jogo, 
em Gondomar, “temos de ser 
humildes”, refere o técnico 
João Ferreira. p14

defesa-ataque Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense
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O Tigre da Costa Verde 
mostra, com orgulho, a 
sua foto num dos jogos 

que disputou contra o 
lendário Eusébio

Gostaria que o Sporting de 
Espinho voltasse a jogar com 
os grandes, na I Liga, como 
acontecia no meu tempo.”

Gostaria, também, de ver 
construído o estádio municipal, 
para ver o meu clube do coração 
a jogar lá.”

Direções. Nunca me faltou nada. Desde Lito Go-
mes de Almeida a Carlos Padrão e Gino Padrão”.
Alguma vez teve uma lesão?
“Sim, no perónio, num jogo contra o Belenen-
ses, no Estádio do Restelo. A recuperação foi 
difícil mas o mais complicado, para mim, foi o 
não jogar!”
Depois de deixar de jogar chegou a ver jogos 
do Sporting de Espinho?
“Ia ver todos os jogos. Saía da Casa João Carlos 
dez minutos antes e ia para a Bancada Lateral 
(nascente) onde tinha um lugar para assistir 
aos jogos. Nunca ia para a Bancada Central, 
para junto da gente importante! Ao intervalo 
do jogo vinha ver como estavam as coisas no 
meu estabelecimento e regressava ao estádio 
para ver a segunda parte”.
De qual dos clubes grandes é adepto?
“Em primeiro lugar o Sporting de Espinho e, 
depois, gosto do Benfica. Nos jogos entre o Es-
pinho e o Benfica, eu torcia sempre pelo clube 
da minha terra. Aliás, quando jogava contra o 
Benfica fazia sempre grandes exibições porque 
sentia o tigre no meu coração”.
Os seus netos conhecem a sua história como 
jogador de futebol?
“Tenho seis netos e gosto muito deles. Eles sa-
bem que fui jogador de futebol do Espinho e 
penso que têm muito orgulho nisso”.
Será que iremos ter um jogador de futebol nos 
seus netos?
“Julgo que o mais pequenino tem jeito para o 
futebol. Vamos ver!”
Ainda gosta de ver futebol?
“Gosto muito. Só tenho pena de não ter os jo-
gos à minha porta. Espero, em breve, poder vol-
tar a ver o Espinho a jogar no nosso concelho, 
no novo estádio municipal”.
Quando deixou de jogar futebol montou um 
negócio – a Casa João Carlos, O Tigre da Cos-
ta Verde…
“Montei o negócio para sobreviver. O futebol, 
a mim, não me deu muito dinheiro. Os jogado-
res da terra, no meu tempo, ganhavam menos 
do que os outros. Tinha este espaço junto ao 
Estádio e criei este negócio, uma vez que mui-
ta gente daqui me conhecia. Desde então tive 
sempre muito trabalho e passaram por aqui 
muitas pessoas. Muita gente de fora, de clubes 
que jogavam em Espinho, vinham à minha 
procura porque já tinham ouvido falar de mim. 
Perguntavam-me muitas coisas sobre futebol 
e sobre o Espinho”.
Reside e tem o seu negócio muito próximo do 
local onde era o Estádio Comendador Manuel 

“Montei o negócio 
para sobreviver. 
O futebol, a mim, 
não me deu muito 
dinheiro.”

“Sempre tive boas 
relações com os 
sócios do clube. 
Sempre me senti 
muito estimado e 
acarinhado”.

“Saía da Casa João 
Carlos dez minutos 
antes e ia para a 
Bancada Lateral 
(nascente) onde 
tinha um lugar para 
assistir aos jogos.”

de Oliveira Violas. Como acompanhou a de-
gradação deste espaço?
“Vejo tudo isso com uma profunda tristeza. 
Vivi muitos anos nesse estádio. Olhar para as 
ruinas provoca em mim uma grande tristeza. 
Fizemos ali grandes jogos. Jogamos contra o 
Benfica, FC Porto, Sporting… ganhávamos e 
perdíamos, mas eram sempre grandes jogos e 
grandes exibições da nossa equipa.
Agora o clube foi jogar para Fiães e eu acredi-
to que muita gente já não vai lá para ver jogar 
o nosso Espinho!
Onde era o estádio julgo que irão construir 
apartamentos. Penso que este estádio, neste 
local, faz falta a muitas pessoas que estavam 
habituadas a cá vir. Era aqui que se via futebol. 
Desde que o Espinho saiu de cá muitas pessoas 
deixaram de vir aqui”.
Na Casa João Carlos só se falava de futebol?
“Falava-se de futebol e não só! No entanto, era 
sobre a bola que se conversava mais”.
Passaram por cá muitas figuras ligadas ao fu-
tebol?
“Passaram imensas pessoas por cá. Por exem-
plo: o Simões, antigo jogador do Benfica e ex-
-treinador do Sporting de Espinho; o Fernando 
Couto e muitos outros jogadores de futebol 

famosos”.
O que espera do clube no futuro?
“Gostaria que o Sporting de Espinho voltasse 
a jogar com os grandes, na I Liga, como acon-
tecia no meu tempo. Gostaria, também, de ver 
construído o estádio municipal, para ver o meu 
clube do coração a jogar lá. E quando for inau-
gurado espero lá estar para ver! Nessa altura 
sei que o poderei acompanhar e assistir aos 
jogos em casa”.
Vai muitas vezes à praia?
“Embora tenha morado sempre junto à praia, 
são raras as vezes que lá vou. A minha vida 
profissional, sobretudo depois de ter monta-
do o meu estabelecimento, não mo permite. E, 
além disso, não sei nadar! Por vezes, quando 
está sol e calor vou um pouquinho até lá. O fu-
tebol era a minha praia e os relvados a ‘água’ 
onde eu ‘nadava’”. 
Chegou a viajar?
“Viajei muito enquanto jogador com o Spor-
ting Clube de Espinho e, depois de ter deixa-
do a carreira no futebol passei a viajar com a 
minha mulher, que fazia parte do Orfeão de 
Espinho. Acompanhei-a muitas vezes nas di-
gressões. Fomos a vários países onde atuou o 
Orfeão de Espinho”.
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Houve muitas 
dificuldades no espaço 
para treinarmos, mas 
a equipa cresceu.”

A maior goleada 
foi alcançada à 
terceira jornada 
(5-0), a 1 de 
setembro, ante 
o Vila Real

MANUEL PROENÇA

FINAL DA PRIMEIRA VOLTA da 
Série B do Campeonato de Portugal 
e o SC Espinho ocupa o quarto lugar, 
registando oito vitórias, sete empates 
– dois em terreno adversário, com o 
Ginásio Figueirense na quarta jorna-
da (1-1) e em Canelas, com a equipa lo-
cal, na 11.ª jornada (2-2) e os restantes 
no Estádio do Bolhão, em Fiães, com 
o Pedras Rubras (1-1), Castro Daire 
(2-2), Amarante (0-0), Paredes (0-0) e 
Lourosa (1-1) – e duas derrotas fora 
de portas, com o Leça, na segunda 
jornada (1-0) e com o FC Arouca na 
15.ª jornada, por 2-0. A maior goleada 
foi alcançada à terceira jornada (5-0) 
ante o Vila Real.

O SC Espinho registou a sua pri-
meira derrota no Campeonato à se-
gunda jornada, a 25 de agosto do ano 
passado e esteve até 22 de dezembro 
sem perder, cedendo em Arouca 

diante o primeiro classificado, equi-
pa que havia eliminado da Taça de 
Portugal nos dezasseis avos, um mês 
antes. Uma derrota que veio quatro 
dias depois de os espinhenses terem 
sido afastados da Taça de Portugal, 
nos oitavos-de-final pela equipa do 
Paços de Ferreira, da I Liga, num jogo 
marcado pelo terrível temporal que 
assolou o País e pelo esforço que os 
atletas sob o comando de João Fer-
reira fizeram.

Em jogos oficiais, o defesa esquer-
do Gonçalo Cardoso foi o jogador 
mais utilizado pelo treinador João 
Ferreira, registando a presença no 
onze em 17 jogos, sendo substituído, 
apenas na sétima jornada, a 13 de 
outubro, aos 67 minutos. O avançado 
Jota é o melhor marcador dos alvi-
negros, pois conta com nove golos 
marcados, sendo, também, o segun-
do melhor marcador da Série B do 
Campeonato de Portugal, estando 

Duas derrotas na primeira volta
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atrás de Rabiola do FC Felgueiras 
1932, com 10 golos que ocupa a pri-
meira posição.

Na lista dos melhores marcadores 
dos tigres, Jota conta com 9 golos, 
Diogo Valente (3), Betinho (3), Chapi 
(3), Miguel Baptista (3), Nathan (3), 
Amadeu, Leônidas, João Pinto, Viei-
rinha, Gonçalo e Carlitos, todos com 
um golo.

Durante este período, do SC Es-
pinho saíram quatro jogadores do 
plantel e que vinham a ser utilizados 
no início, nomeadamente o avançado 
brasileiro, Nathan, que se transferiu, 
recentemente, para o Madureira, clu-
be do Rio de Janeiro (Brasil); o defesa 
central Dante, que também regressou 
ao Rio de Janeiro para vestir as cores 
do Bangu, clube que tem como trei-
nador adjunto o antigo jogador dos 
tigres, Ado; o médio ofensivo Miguel 
Baptista que integrou, recentemente, 
o plantel do Amarante e Leônidas.

COM TRÊS GOLOS, o SC Espinho conquis-
tou uma vitória diante a Sanjoanense, em ter-
reno do seu adversário, passando para a quar-
ta posição da tabela, a uma jornada do fim da 
primeira volta. A Sanjoanense entrou melhor e 
marcou. Os tigres chegaram à igualdade ainda 
antes do intervalo e no segundo tempo enceta-
ram a reviravolta, com um jogo consistente. A 
nove minutos do fim, Carlitos matou o jogo.

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B
JORNADA 17

x x
SANJOANENSE  SC ESPINHO

1 3
12.1.2020. Estádio Conde Dias Garcia, em S. João da Madeira

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A V A
Diogo Almeida Kadú

72   Daniel Mica 88 86

© Rúben Amadeu
28 Godinho João Pinto

90+2 Gil Barros Gonçalo 
Ricardo João Ricardo © 62

60 Barbosa Chapi
George Vieirinha 66

57   Paulinho Diogo Valente  76
63 Edson Jota

Élder Betinho 
SÉRGIO MACHADO T JOÃO FERREIRA

Rui Mota Bruno Silva
Ricardo Almeida Rafa 88

João Oliveira Paulo Jorge 66
57 Bilú Filipe Leite

Elisson Carlitos  76
72   Ibra Christian
60 Juninho Nuno Malheiro

1-1 ao intervalo. 1-0, por Ricardo; 1-1, por Betinho; 1-2, 
por Gonçalo; 1-3, por Carlitos

ÁRBITRO: André Neto (AF Vila Real)
ÁSSISTENTES: Israel Lopes e David Barbosa

Tigres 
demolidores

O avançado 
Jota é o melhor 
marcador dos 
tigres, o segundo 
melhor do 
Campeonato e o 
defesa esquerdo 
Gonçalo Cardoso 
foi o jogador 
mais utilizado 
pelo treinador 
João Ferreira, 
participando em 
17 jogos, sendo 
substituído, apenas 
na sétima jornada, 
a 13 de outubro, 
aos 67 minutos.

RESULTADOS 17.º JORNADA
Gondomar 0-0 Canelas 2010
FC Arouca 2-1 Coimbrões

Paredes 0-1 Castro Daire
Sanjoanense 1-3 Sc Espinho

G. Figueirense 0-4 L. Vildemoinhos
Pedras Rubras 2-1 Valadares Gaia

FC Felgueiras 1932 1-0 Trofense
Lourosa 2-1 Amarante

Leça 3-0 Vila Real

PRÓXIMA JORNADA (19 de Janeiro - 15:00)

Sanjoanense - Coimbrões
FC Arouca - Trofense

Pedras Rubras - Lourosa
Gondomar - SC Espinho

Leça - Castro Daire
Vila Real - L. Vildemoinhos
Paredes - Amarante

G. Figueirense - Valadares Gaia
Felgueiras 1932 - Canelas 2010

Futebol

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE BJOÃO FERREIRA

O TREINADOR DO SC ESPINHO, João Fer-
reira, considera que a primeira volta do Campeo-
nato, apesar de ter estado um pouco aquém das 
expetativas, foi positiva. “Se fora de casa somos 
a segunda equipa com mais pontos (17), ficamos 
aquém daquilo que esperávamos em casa, pois 
somamos apenas 14”, referiu o técnico espinhen-
se dizendo, ainda que “no final desta volta con-
seguimos ganhar ao Felgueiras em nossa casa e 
espero que isso tenha sido um bom tónico para a 
segunda volta, mais tranquila. Fora de casa espe-
ramos somar ainda mais pontos”.

Para João Ferreira, “embora não tenha sido 
tão de acordo quanto desejaríamos, mostramos 
algum crescimento, uma alteração na forma de 
jogar e como alguns jogadores foram interpre-
tando como era jogar à Espinho. Houve muitas 
dificuldades no espaço para treinarmos, mas a 

Gondomar o “senhor” que se segue

“TEMOS PELA FRENTE um jogo perigoso, de 
uma equipa que está um lugar acima da linha 
de água e quer muito ganhar para subir na ta-
bela classificativa”, afirmou o treinador do SC 
Espinho, João Ferreira, sobre o jogo que irá abrir 
a segunda volta, no domingo, às 15 horas, no Es-
tádio S. Miguel, em Gondomar. “Nós vimos de 
uma grande vitória em S. João da Madeira, com 
os índices anímicos no máximo. Temos de con-
trolar isso para que no domingo não tenhamos 
nenhuma baixa de rendimento. Temos de ser 
humildes e de termos compromisso com aquilo 
que são as obrigações que temos neste clube”, 
advertiu João Ferreira. E concluiu:

“Onde vamos jogar sentimo-nos confortá-
veis e muito apoiados. Esperamos contar com 
o apoio da nossa claque, este décimo segundo 
jogador que se tem feito sentir em todo o lado. 
Esperamos construir com eles uma segunda 
volta muito forte onde a marca Espinho esteja 
sempre patente no resultado final”. // MP

“Estamos contentes 
com o crescimento”

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 FC Arouca 17 12 3 2 26-12 39
2 Lourosa 17 10 6 1 30-11 36
3 Leça 17 10 5 2 28-16 35
4 SC Espinho 17 8 7 2 31-14 31
5 Sanjoanense 17 9 3 5 24-19 30

16 Trofense 17 3 5 9 12-21 14
17 Vila Real 17 3 1 13 13-36 10
18 G. Figueirense 17 2 1 14 9-44 7

equipa cresceu.
Com tudo isto, chegamos ao final da primeira 

volta com mais pontos do que na época passa-
da”, sublinhou. E acrescentou:

“Não estamos totalmente satisfeitos, mas es-
tamos contentes com o crescimento, o que nos 
dá motivação para aquilo que vem aí”.

João Ferreira considera que “fomos surpreen-
didos com empates mais em casa do que fora, 
embora reconheça que poderíamos ter vencido 
o Ginásio Figueirense em Figueira de Caste-
lo Rodrigo. Mas há fatores que têm a ver com 
a pressão que se foi apoderando de nós, com a 
obrigação de ganharmos em casa contra equi-
pas que se fecharam, preocupadas em deixar 
correr o tempo e em defender e com o mau esta-
do do piso que dificulta quem quer jogar mais”, 
concluiu. // MP

defesa-ataque
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 FUTEBOL JUVENIL 

OS JUVENIS do SC Espinho, a sete 
jornadas do fim, garantiram a perma-
nência no Nacional, ao bater “Os Ma-
rialvas” em casa por 2-1, com um ‘bis’ 
de Martim Oliveira já no decorrer do 
segundo tempo. Os espinhenses che-
garam a estar empatados (1-1).

A próxima etapa para os tigres de 
Fábio Paquete, será terminar o grupo 
em primeiro lugar e lutar pela Taça 
Distrital, no dia 26 do corrente, defron-
tando a Sanjoanense.

Por sua vez, os iniciados venceram o 
Cesarense por 8-0 e beneficiaram das 
derrotas dos seus diretos adversários: 
Moreirense, Varzim e Freamunde. Na 
próxima jornada (domingo, às 11 ho-
ras), os tigres recebem o Freamunde, 
jogo que assume uma importância es-
pecial na luta pela manutenção.

Natação. Masters Canelas 
e Domingos Ferreira brilham 
em Águas Santas

OS NADADORES Masters do SC Espinho, 
António Canelas e Domingos Ferreira conquis-
taram o primeiro lugar do pódio 20.º Torneio 
Internacional Cidade da Maia, no Complexo 
Desportivo de Águas Santas. António Canelas 
(Escalão J) venceu os 100 metros bruços e os 400 
metros estilos. Domingos Ferreira (Escalão I) 
ganhou os 100 metros livres e ficou em 2.º lugar 
nos 100 m bruços.
Gonçalo Monteiro (Escalão A) também alcan-
çou o pódio ao ficar em 2.º lugar nos 100 metros 
bruços. Yolanda Rienderhoff (Escalão D) classi-
ficou-se em 3.º lugar nos 100 metros livres. No 
final da competição foram batidos 11 recordes 
pessoais (incluindo tempos parciais) e alcança-
dos seis pódios (três de ouro, dois de prata e um 
de bronze). O SC Espinho obteve o 11.º lugar por 
equipas numa prova que contou com a partici-
pação de 283 nadadores e de 28 clubes.

Juvenis tigres garantem 
permanência no Nacional

Os juvenis tigres, sob o comando de 
Fábio Paquete, a sete jornadas do 
fim já garantiram a permanência 
no Nacional.

No campeonato sénior o SC Espinho arrancou o ano a vencer e foi a Cascais bater 
o CN Ginástica pela margem máxima (0-3 – 15-25, 20-25 e 21-25).

OS SENIORES TIGRES venceram os dois 
primeiros parciais sem dificuldades de maior, 
mas já tiveram de puxar pelos galões para se 
impor no terceiro.

Os alvinegros ocupam a quarta posição da 
tabela classificativa, com menos um ponto 
que os açorianos do Fonte Bastardo que têm 
mais um jogo.

Eis a constituição da equipa do SC Espinho: 
José Rojas (7 pontos), Gonçalo Sousa (4), Ki-

binho (6), Ricardo Alvar (11), Guilherme Mene-
zes (7) e Bruno Cunha (13) – seis inicial; Miguel 
Maia Sá e Januário Alvar (líberos); Bernardo 
Silva, João Oliveira (7), Gabriel e Carlos Mos-
quera (2). Treinador: Vítor Pinto.

Por sua vez, a equipa de voleibol sénior da 
AA Espinho levou de vencida o Gueifães (pe-
núltimo classificado), por 3-0 (25-20, 25-15 e 25-

Voleibol. Dérbi júnior dá vitória 
aos mochos

A equipa 
de juniores 
masculinos 
da Académica 
de Espinho 
venceu o 
SC Espinho 
na negra

Hóquei em patins. 
Sai Nélson Gomes 
entra Rui Fernandes

RUI FERNANDES até agora técnico 
da equipa de sub-23, é o novo treina-
dor da equipa de hóquei em patins 
da AA Espinho, substituindo Nélson 
Gomes (na foto) que estava à frente 
dos mochos há dois anos. O antigo 
treinador da Académica deixa o clube 
em quarto lugar na 2.ª Divisão Norte 
e nos dezasseis avos de final da Taça 
de Portugal.

Académica 
em frente na Taça

A EQUIPA DE HÓQUEI em patins 
sénior da Académica de Espinho foi 
ao Ribatejo vencer o FC Alverca, da 2.ª 
Divisão Sul, por 6-1, em jogo da Taça 
de Portugal. Numa exibição muito 
segura, Tiago Ferraz e Ricardo Ramos 
bisaram e David Zapata e Fred Sarai-
va também concretizaram.
Os academistas irão defrontar a 22 de 
fevereiro, nos dezasseis avos de final, 
o Hóquei Clube de Braga, no Pavilhão 
Arquiteto Jerónimo Reis, em Espinho.

Andebol. 
Tigres vencem Vacariça

A EQUIPA DE ANDEBOL sénior do 
SC Espinho foi a Pampilhosa (Mea-
lhada) vencer a CP Vacariça por 13-25, 
em jogo da 11.ª jornada da primeira 
fase do Campeonato Nacional da 3.ª 
Divisão. Ao intervalo, os tigres ven-
ciam o seu adversário por 8-11.
A equipa liderada por Luís Filipe Fer-
reira está no segundo lugar da tabela 
classificativa, com 26 pontos, menos 
um ponto que o líder, o Monte, equipa 
com a qual os espinhenses irão jogar, 
no sábado, às 21 horas, na Nave Des-
portiva Municipal de Espinho.

Dança desportiva. 
O SC Espinho tem uma nova secção 
de dança desportiva, a vertente 
competitiva das danças de salão e 
que resulta de uma parceria com a 
Academia de Dança de Espinho.

A apresentação da nova secção rea-
lizou-se no Salão Nobre da Piscina 
Solário Atlântico, com a presença 
do presidente Bernardo Gomes de 
Almeida e dos professores Ana Pais 
Oliveira e Vasco Rigolet. Os quatro 
pares que irão representar o SC Espi-
nho são: João Capela a Íris Resende; 
Daniel Gonçalves e Juliana Sá Couto; 
Fábio Struck e Adriana Castro; e Bru-
no Valinho e Beatriz Lima.
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20), em jogo da primeira fase do Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão. Com quase todo o 
plantel utilizado, onde se destacam a utiliza-
ção de tês atletas juniores, o adversário apenas 
conseguiu discutir o primeiro parcial que, mes-
mo assim, foi vencido por 25-20 pelos mochos.

No próximo sábado, a equipa academista 
desloca-se à Madeira para defrontar o Marí-
timo para os oitavos-de-final da Taça de Por-
tugal. Também no sábado (17 horas), o SC Es-
pinho visita o Castêlo da Maia para a Taça de 
Portugal, defrontando o Famalicense, no dia 
seguinte às 15 horas, novamente para o Cam-
peonato, jogo em atraso da 15.ª jornada.

Entretanto, a equipa sénior feminina de 
voleibol do SC Espinho perdeu no pavilhão 
da Lusófona, por 3-1. As tigres foram derro-
tadas ao fim de 13 vitórias consecutivas, pela 

equipa que lidera o Campeonato Nacional da 
2.ª Divisão.

Nos escalões de formação, a equipa de ju-
niores masculinos da AA Espinho venceu o 
SC Espinho por 3-2 no pavilhão Dr. Amadeu 
Morais completamente lotado e passa, assim, 
a integrar com o SC Espinho, Esmoriz e Lei-
xões o grupo da frente na disputa do título 
regional.

Nos restantes escalões, os academistas ven-
ceram o Ginásio Santo Tirso (infantis) por 3-0 
e o CD Póvoa (iniciados) por 3-0. Os mochos 
perderam os jogos com o Ala Gondomar (ca-
detes) por 3-0, com o Castêlo da Maia (juvenis) 
por 2-3 e com o SC Espinho (sub21) por 3-0.

No SC Espinho, no sector feminino, as vi-
tórias foram para as sub21 que bateram o Se-
nhorense, por 3-0, para as juniores que ganha-
ram (3-0) ao Gueifães, para as iniciadas que 
venceram o Leixões (3-0) e para as infantis 
que ganharam ao CA Madalena (3-1).

No masculino, os juniores tigres venceram 
por 3-0 a AA S. Mamede, os juvenis ganharam 
(3-2) ao Esmoriz e perderam por 3-2 diante a 
AA S. Mamede, os iniciados venceram o VC 
Viana por 3-0 e os infantis bateram a Escola 
Latino Coelho por 3-1.
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Aveiro em família,  
com tudo a que tem 
direito

Se preferir outro tipo de atividade antes do 
almoço, pode sempre visitar o Museu de Avei-
ro. Aqui, para além do percurso monumental 
pode também observar o túmulo de Santa Joa-
na, a Igreja de Jesus, o claustro, bem como as 
suas capelas.
Já conhece um pouco mais da cidade de Avei-
ro, há mais para descobrir, mas o estômago não 
engana. É hora de almoço e a oferta é vasta. Se 
lhe apetecer aproveitar a luz do dia e almoçar 
com uma boa vista, pode entrar no Mercado 
do Peixe. A especialidade é, tal como o nome 
indica, o peixe. Entre a versão na grelha ou na 
cataplana; o bacalhau ou a caldeirada, há mui-
to por onde escolher. A tarde promete e a ria 
ali tão perto.

Quem vai a Aveiro e não faz um passeio no tí-
pico moliceiro, é como quem vai a Roma e não 
vê o Papa. Por isso, apanhe um barco no canal 
central e tenha uma perspetiva da cidade to-
talmente diferente, numa viagem de cerca de 
45 minutos. Há várias empresas a realizar os 
passeios, mas os preços são idênticos. Adultos 
pagam 10 euros, as crianças 5. Siga o conselho 
de Saramago e conheça a ria como um “corpo 
vivo que liga a terra ao mar como um enorme 
coração.” E já agora, não diga que não aos típi-
cos ovos-moles, iguaria única e disponível em 
quase todas as pastelarias. 

Foi divertido, mas talvez cansativo. Aproveite 
o resto da tarde, relaxe e planeei o seu jantar. 
Aveiro é cheia de opções. Se preferir ficar na 
cidade, talvez lhe interesse o Salpoente, co-
nhecido na zona pela boa comida e prémios 
arrecadados. Pode escolher o menu de degus-
tação com produtos da região, ou então a carta 
tradicional. Para uma opção mais em conta, O 

A 40 minutos de carro 
de Espinho, a nossa antiga 
capital de distrito é um 
destino ótimo para passar 
tempo em família, com 
actividades ao ar livre, 
cultura, património e 
gastronomia para todos 
os gostos. 

Telheiro é uma opção segura. 

O sábado já lá vai. Resta-lhe o domingo 
e tem de o aproveitar. Os passadiços são 

uma excelente ideia para começar bem o dia. 
Com mais de sete quilómetros, pode fazer todo 
o percurso desde o Cais de São Roque até Vi-
larinho, na freguesia de Cacia. A pé ou de bici-
cleta, pode conhecer os passadiços na sua total 
beleza. Relaxe, aprecie o momento e observe 
as diversas árvores ali presentes, assim como 
toda a diversidade animal: aves, milhafres ne-
gros, andorinhas, perna-longas, garças e até fla-
mingos. No caso de preferir um percurso mais 
pequeno, que inclua crianças, pode sempre es-
colher o que vai do Cais de São Roque ao Cais 
da Ribeira de Esgueira.

E não pode sair de Aveiro sem passar pela Praia 
da Costa Nova. Dê um saltinho até Ílhavo e 
descubra esta zona tão caraterística. Os seus 
conhecidos “palheiros” coloridos dispostos ao 
longo da praia, revelam-se como uma das mais 
marcantes atrações da zona. 

Se preferir outro tipo de proposta e se é uma 
pessoa que aprecia e valoriza a porcelana por-
tuguesa está no local certo. É em Ílhavo que 
se situa o Museu Vista Alegre. Com entradas 
diárias ao longo do ano, o Museu conta-lhe a 
história da fábrica e da sua produção de por-
celana com a apresentação de um espólio que 
conta com mais de 30 mil peças. A entrada é 
gratuita para crianças até aos cinco anos. O bi-
lhete de adulto tem o preço de 6 euros. ○

LISANDRA VALQUARESMA

CONHECIDA COMO a Veneza Portu-
guesa, Aveiro é uma das cidades mais 

bonitas e procuradas do país. Se tem dúvidas, 
basta experimentar este roteiro de fim-de-se-
mana e apreciar a quantidade e diversidade de 
turistas que por lá vai encontrar. Comece já por 
aproveitar o serão desta sexta-feira, com um 
jantar na zona do Rossio para degustar o típico 
bacalhau no Bacalhau&Afins. Após a refeição, 
caminhe pelas ruas da cidade, estique as per-
nas e assista ao “Desafios”, um espetáculo de 
teatro e dança em exibição no Teatro Aveiren-
se, pelas 21h30. 

No dia seguinte, não perca tempo, tome 
um bom pequeno-almoço, ganhe ener-

gia e leve os seus filhos ou netos a passear no 
Parque Infante D. Pedro, também conhecido 
como Parque da Cidade de Aveiro. Aqui, pode 
fazer vários percursos pedonais ou optar por 
alugar uma “BUGA” – a primeira bicicleta de 
uso coletivo do país – para conhecer os mais de 
20 hectares de área verde disponível. Espreite a 
ribeira existente e capte as boas sensações que 
o espaço proporciona. 

1. DESAFIOS. Em exibição no Teatro 
Aveirense. “Um projeto de cruzamento 
do novo circo com o teatro”

2. BACALHAU&AFINS. R. de João 
Afonso de Aveiro 13, no Rossio. 
Restaurante com cozinha tradicional e  
ambiente acollhedor. 

3. BUGA. Percorra a cidade, o seu 
património e a sua história ou deixe-
se encantar pelos serpenteados da 
Ria, num divertido passeio sobre duas 
rodas… 

4. MUSEU DE AVEIRO. Instalado no 
antigo Convento de Jesus da Ordem 
Dominicana feminina, fundado em 1458, 
onde viveu Santa Joana Princesa

5. MOLICEIRO E OVOS MOLES. Ir a 
Aveiro sem comer ovos moles e dar um 
passeio pela ria no Moliceiro não é na 
realidade ir.

BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

 19 e 26 JAN 
15h30 › Planetário 
do Multimeios 
“A Vida das Árvores” 

 19 JAN 
15h e 16h › Multimeios 
Cinanima Crianças “Prime1rº”

 21 e 22 MARÇO 
› FACE 
1ª Conferência em Direito 
de Cinema e Audiovisual
www.filmlaw.fest.pt

Desligue e 
aproveite a vida
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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/Removível

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

CLÍNICA DENTÁRIA DE ESPINHO
PROF. DOUTOR CASIMIRO 

DE ANDRADE
RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 

TLF. 227 344 909 / 968042300
919 002 700

Onda Poética 
em vésperas de 
celebrar 22 anos
A Onda Poética celebra 22 
anos dentro de dois meses, 
mas 16 de janeiro marca o 
início de novas sessões na 
biblioteca municipal. 

LISANDRA VALQUARESMA

Tudo começou na Livramar, livraria de Espinho 
que, pela mão do proprietário Miguel Cardoso, 
resolveu dar asas à poesia criando a Onda Poé-
tica. Foi a 4 de março de 1998. Pelo meio surgiu 
Anthero Monteiro, antigo professor de Língua 
Portuguesa na cidade, que foi assumindo a 
coordenação da tertúlia e na qual perdura até 
aos dias de hoje. 

Com altos e baixos, ao longo de todo este tem-
po, Anthero afirma que “organizar seja o que for 
não é muito difícil. Difícil é manter em pé tudo o 
que tende a desconjuntar-se ou morrer.” Assim, 
recorda que, depois da livraria, passaram por 
locais tão diferentes como a biblioteca Gulben-
kian, no andar de cima do antigo Nosso Café, o 
Bar Dominó do casino de Espinho, a Junta de 
Freguesia de Espinho e, atualmente, na biblio-
teca municipal. 

A terceira quinta-feira de cada mês é dia de 
dizer e ouvir poesia. Embora, muitas das ses-
sões sejam de tema livre, há outras, por vezes, 
que são preparadas por grupos. No entanto, 
raramente há ensaios devido à impossibilidade 
dos participantes, já que nem todos residem em 
Espinho. 

Com o objetivo da “divulgação de livros e da 
leitura, privilegiando os poetas e a poesia”, o pro-
jeto tem, nos últimos anos, tentado que a com-

ponente musical seja uma aliada, assim como 
“são também contemplados os aspetos convi-
viais e algo que tem a ver com o espetáculo e 
com o teatro”, como afirma Anthero Monteiro. 
“Não é por acaso que, entre os participantes, há 
uma série de pessoas com experiência de teatro, 
amador ou profissional.”

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva 
é a casa que acolhe as sessões de poesia. No en-
tanto, por vezes, acontecem no Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho para ilustrar algumas expo-
sições de pintura de artistas mais reconhecidos, 
o que “exige um trabalho muito mais aturado de 
pesquisa para relacionar os textos de um guião 
com as obras expostas”, como conta o coordena-
dor. A par disto, Anthero Monteiro recorda que 

os convites já surgiram para diversas atuações, 
como por exemplo, “em livrarias, bibliotecas 
de outras terras, em escolas da localidade ou 
noutras.” E confidencia: “Fizemos, por exemplo, 
uma sessão numa escola de Barcelos, subordi-
nada ao tema da matemática. Realizamos um 
verdadeiro espetáculo num auditório de Vila 
do Conde, num 25 de abril. Fizemos, no Visio-
narium, em Santa Maria da Feira, duas sessões 
poéticas, uma sobre astronomia e outra sobre 
biodiversidade. Estamos vivos, andamos por aí, 
não temos fronteiras.” 

O número de participantes é variado. Foi au-
mentando e diminuindo nestes, quase, 22 anos. 
Predominam pessoas do grande Porto, Gaia, 
Ovar e Santa Maria da feira.”

E Espinho? “Já tivemos mais gente de Espi-
nho. Também havia no início mais jovens. A 
maior parte dos residentes são professores, mas 
há bancários, reformados, contabilistas, jor-
nalistas e outros. Outros eram jovens quando 
por cá andaram e agora são atores de novela ou 
trabalham na televisão ou fazem teatro para o 
Filipe La Féria.” 

O Facebook é, atualmente, o principal meio de 
divulgação das sessões, apesar de haver a afixa-
ção de cartazes em alguns locais. As datas são 
agendadas antecipadamente, às quais se segue 
a inscrição dos participantes. Quando se trata 
de novas admissões, estas obedecem a um pré-
-requisito, pois quem se quer juntar à Onda tem 
que evidenciar previamente as suas performan-
ces na leitura. 

A par da poesia, dos textos e da música, “há 
um grande sentido de humor, uma forte co-
laboração mútua e o desejo de cada um ir me-
lhorando o seu desempenho nas leituras e na 
aprendizagem indispensável para enfrentar 
um público.”

Olhando para o passado, perspetivando o fu-
turo, Anthero Monteiro realça “a força da amiza-
de criada e o gosto comum da poesia”, dizendo 
que “muitos até podem sentir-se doentes antes 
de aqui chegarem, mas o convívio nesta tertúlia 
poético-musical tem o condão de nos devolver a 
casa completamente curados.”

Com a certeza de que já muito foi dado à ci-
dade, a Onda Poética mostra expectativa de um 
novo reconhecimento, deixando a vontade de 
um futuro de novas caras, convidados e sessões. 

Volvidas mais de duas décadas, o projeto já 
acolheu diversas personalidades como poetas, 
cantores ou diseurs, como Manuel Freire, Valter 
Hugo Mãe, o poeta Mário Claúdio, a pianista So-
fia Lourenço e o poeta Edgar Carneiro. 

No novo ano, regressam as sessões e, hoje, 
dia 16, às 21h30, na Biblioteca Municipal, há 
nova sessão com o tema “Poemas dedicados”. A 
sessão apresenta a condição de que cada poe-
ma terá que ser dedicado a algo ou alguém e é 
acompanhada musicalmente por Sara Príncipe, 
Paulo Resende e António Maia.

Nesta noite é dada ainda a oportunidade de 
conhecer, adquirir ou autografar o trabalho 
“Acordes Meus” de Paulo Resende. 

Tive um papel 
determinante
na ressurreição 
e prosseguimento 
de um projeto que 
envolvia muita 
gente amiga 
da poesia.”

Anthero Monteiro

O que nos 
une é a poesia 
e a leitura.”
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Workshop de marionetas 
de volta ao FACE  

“GRANDES E ILUSTRES FIGURAS” 
é o novo workshop do Mar-Mario-
netas – Festival Internacional de 
Marionetas de Espinho.
O workshop realiza-se nos dias 15, 22 
e 29 de fevereiro, no Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho, com a criação e 
construção das marionetas e no dia 
7 de março há aprendizagem de téc-
nicas de manipulação, encerrando 
no dia seguinte com a apresentação 
pública das marionetas no baile de 
abertura do festival. 
O workshop, orientado por Joana 
Nogueira, desenvolve a criação de 
marionetas de escala humana e a 
sua manipulação, bem como explo-
ra o trabalho com a utilização de 
esponja, a conceção de personagens 
na concretização da planificação de 
sólidos para um plano tridimensio-
nal que explora o material, e ainda 
as suas variadas formas de utiliza-
ção na execução de formas. 
O Mar-Marionetas – Festival Inter-
nacional de Marionetas realiza-se 
entre 8 e 29 de março.

Espetáculo. 
“Cantado ninguém 
acredita” em Espinho

CÉSAR MOURÃO regressa ao Ca-
sino Espinho, na noite deste sábado, 
para apresentar “Cantado Ninguém 
Acredita”, um espetáculo intimista 
no qual o ator interpreta diversos 
temas de artistas nacionais e inter-
nacionais que lhe servem de fonte 
de inspiração e que quer partilhar 
com todos os que o seguem. O Ca-
sino da Solverde recebe também 
Miguel 7 Estacas, na noite desta 
sexta-feira, para um espetáculo de 
stand-up comedy que assinala os 
seus 30 anos de carreira.
Reconhecido pela sua irreverência 
em palco, César Mourão propõe 
uma noite de música ao vivo rechea-
da com muito humor e animação. 
Por seu turno, Miguel 7 Estacas 
tornou-se conhecido do grande pú-
blico no programa “Levanta-te e Ri” 
e desde então tem feito inúmeras 
apresentações ao vivo em auditó-
rios, festivais, bares e programas de 
televisão, quer a solo quer em parce-
ria com João Seabra e Hugo Sousa, 
como é o caso de “Bolhão Rouge” e 
“Humor Cão”, no Porto Canal.
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agenda

19
JAN

CRIANÇAS 
“PRIME1Rº” CINANIMA

Local: Sala António Gaio, no Centro Multimeios
Entrada Livre  

O Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho irá apresentar, em duas sessões, 
no dia 19 de janeiro, uma às 15 horas e outra às 16 horas, na Sala António Gaio, no Centro Multimeios, 
a Estreia da exibição dos Filmes realizados no âmbito do Projeto Crianças “Prime1rº”, no ano letivo de 2018/ 
2019, do Serviço Educativo do Festival. Seguir-se-á e cerimónia de entrega de dvd’s aos alunos participantes.

No referido ano letivo participaram oito escolas primárias, das quais seis pertencem ao concelho de 
Espinho e duas ao de Ovar. A organização conta com a presença de centenas de crianças, da representante 
do Plano Nacional de Cinema e de outras entidades públicas e privadas que apoiam o Projeto.

A entrada é livre e para maiores de 3 anos. 19 e 26
JAN

“A VIDA DAS 
ÁRVORES”

Local: Planetário do Multimeios 
Hora: 15h30

Classificação: maiores de 4 anos
Duração: 45 minutos

Esta sessão promove a 
consciencialização para 
a proteção da natureza, 
mostrando como as árvores 
conseguem vencer a gravidade 
no transporte da água até ao 
topo das suas copas, como 
funciona a fotossíntese e a 
forma como colaboram para a 
produção de oxigénio. 

21 e 22
MAR

CONFERÊNCIA 
EM DIREITO
DO CINEMA E 
AUDIOVISUAL
Local: FACE

A 1.ª Conferência em Direito 
de Cinema e do Audiovisual, 
irá realizar-se em Espinho, 
nos dias 21 e 22 de março.
Com um assunto em constante 
evolução, o Direito em Cinema 
e Audiovisual vai-se adaptando 
continuamente à evolução 
legislativa tecnológica e 
social desta indústria. 
Pensada para advogados, 
produtores, público 
e financiadores privados, 
realizadores e juristas, 
a conferência vai-se focar 
em torno destas mudanças 
constantes através da análise 
das novas tendências do 
Direito aplicado ao Cinema 
e ao Audiovisual.
Desta forma supre a falta de 
conferências sobre este tema 
a nível europeu, enquanto 
simultaneamente incentiva a 
criação de ligações e dinâmicas 
entre produtores, advogados 
especializados no Direito do 
Cinema e Audiovisual e outros 
agentes presentes no evento.

21 JAN 
15 horas › Biblioteca municipal 
Sessão de “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 memórias.
Público-alvo: população adulta/ 
sénior (inscrições gratuitas).” 

16 a 31 JAN 
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)
Exposições permanentes:
Fábrica de Conservas, Arte 
Xávega e Bairro Piscatório e 
“Palco das Marionetas”

17 e 18 JAN 
23 horas › Casino Espinho
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem procura 
bons momentos de lazer e 
descontração” – entrada livre

18 e 25 JAN 
15h30 › Planetário 
do Multimeios 
“Para Além do Sol”
Classificação: maiores de 4 anos
Duração: 25 minuto

18 e 25 JAN 
16h30 horas › Planetário 
do Multimeios 
“Astronauta” (3D)
Narrador: Rui Reininho
Produção: Centro Espacial 
Nacional de Leicester – Reino 
Unido

1 FEV

“CONTOS E CANTOS 
INTEMPORAIS”

Local: Biblioteca Municipal
Hora: Das 11h às 11h30

Sessão promovida por Rui Ramos, de “O Baú do Contador”. “Contar 
histórias é a melhor forma de transmitir ideias, conceitos e informação 
de forma lúdica e cativante, quer para miúdos quer para graúdos”. 
Dos 2 aos 5 anos / Preço – 3€ 

19 e 26 JAN
16h30 › Planetário do 
Multimeios 
“Sol, a Nossa Estrela”
Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 8 anos

19 JAN
15h30 › Assoaciação de 
Moradores da Idanha 
“Tarde e Meia” na Idanha
Ano novo, mas a “Tarde e Meia” 
na Associação de Moradores da 
Idanha continua.  “Todos são 
convidados a juntar-se à volta 
da mesa para partilhar um chá 
e umas linhas.”
A partir das 15h30, temos chá e 
bolinhos, e a lareira acesa.
“Traga vontade de ensinar, 
aprender e conversar, e 
trocaremos saberes e lavores.”
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JANEIRO, entre 
outras coisas, é mês 
de saldos e fogaças. 
Aproveitando 
a ocasião, 
apresentamos-lhe 
algumas sugestões 
para aproveitar na sua 
cidade. Por isso, apesar 
do frio, saia à rua, dê 
um passeio e espreite 
as montras. 

QUARTEL DOS 
BOMBEIROS (LEGO) 
ONDE: Brincalândia, 
Rua 19, n.º 254 
PREÇO: € 49,99
Para aumentar a 
capacidade de resolução 
de problemas e para 
estimular a criatividade 
dos mais pequenos. Deixe-
os brincar e dar asas à 
imaginação. 

CASACO 
ONDE: Boutique Peixotos, 
Rua 18, n.º 636 
PREÇO: € 82,45
Para os dias frios de janeiro 
ou só porque lhe apetece 
um casaco novo. Aproveite 
o desconto de 50% neste 
produto. 

LIVRO (MEMORIAL 
DO CONVENTO) 
ONDE:  Livraria Duarte, 
Rua 18, n.º 618
PREÇO: € 16,60
Opção de leitura para 
muitos, obrigação para 
outros. Obra de Saramago 
é das mais conhecidas e 
mais vendidas também. 

TRATAMENTO PARA 
O ROSTO
ONDE: Perfumaria Lélia, 
Rua 23, n.º 350
PREÇO: € 96,84
A pele é muito sensível 
ao inverno e precisa, por 
isso, que cuide bem dela 
com todo o cuidado. Tenha 
atenção e não deixe de a 
tratar. Uma pele bonita é 
uma pele saudável. 

FOGAÇA 
ONDE: Padaria Guetim 2, 
Rua 14, n.º 800 
PREÇO: 4€ 
Existem todo o ano, 
mas é nesta época que nos 
lembramos mais delas. 
Quentinhas, com queijo, 
manteiga ou até mesmo 
simples, uma fatia de 
fogaça vem sempre 
a calhar. 

QUEIJO DA 
SERRA OVELHA 
AMANTEIGADO 
ONDE: Casa Maximino, 
Rua 23, n.º 502
PREÇO: € 17
Para acompanhar com a 
fogaça, ou para comer só 
porque sim, o queijo da 
serra da Casa Maximino 
é sempre uma boa ideia. 
Saboroso e apetitoso. É ir à 
serra sem sair de Espinho. 
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ESTÁ A DECORRER a pri-
meira época de saldos do 
ano. Janeiro começa normal-
mente com vários descontos 
e as apostas são em vestuá-
rio, eletrodomésticos, deco-
ração e mobiliário.

De facto, há várias lojas que 
estão em saldos. Se precisa 
de renovar o seu guarda-rou-
pa, comprar um novo eletro-
doméstico ou algo de mobi-
liário para a casa, eis uma 
oportunidade. 

Janeiro é o mês das grandes 
promoções pós-natalícias

Corrida 
aos saldos 

Work Café 
Santander
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NO PRÓXIMO dia 24, pelas 
17 horas, vai ser inaugurado 
o novo balcão do banco San-
tander em Espinho,  na Rua 8.
O conceito Work Café é um 
recente modelo de balcão de 
atendimento que é, ao mes-
mo tempo, uma cafetaria 
onde, clientes e não clientes, 
podem trabalhar, estudar ou 
beber um café.
Depois de Lisboa e Coimbra, 
chegou a vez de Espinho. 

Espaço moderno e 
sofisticado de co-working 
em Espinho
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 SAÚDE  AVENIDA 8 

Hospital reencaminha
utentes pouco urgentes
para centros de saúde 

Chuva intensa 
alaga RECAFE

Sarjeta 
entupida afeta 
acesso às 
Urgências do 
Hospital de Gaia 

LÚCIO ALBERTO

O CENTRO HOSPITALAR de 
Gaia/Espinho encetou, no primeiro 
dia do ano, o reencaminhamento 
dos utentes que recorram ao ser-
viço de urgência e que sejam tria-
dos com baixa prioridade para os 
centros de saúde. “No sítio certo 
a horas certas” é o programa que 
permite que os utentes que são 
triados no serviço de urgência com 
baixa prioridade, nomeadamente 
com pulseira azul ou verde, sejam 
referenciados para o centro de 
saúde onde terão assegurada uma 
consulta no mesmo dia ou no dia 
seguinte, consulta essa agendada 
pelo hospital.

“No sítio certo a horas certas” 
resulta do trabalho em rede entre 
o Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho e o Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACeS) de Es-
pinho/Gaia. O programa abrange, 
numa primeira fase, os utentes das 
unidades de saúde familiar da Afu-
rada, do Corvo e do Arco do Prado, 
em conjunto com o Centro de Aten-
dimento Complementar de Vilar de 
Andorinho. E também o AceS de Es-
pinho/Gaia, nomeadamente a USF 

de Espinho e a Unidade de Cuida-
dos Saúde Personalizados de Lever.

Entretanto, o Centro Hospitalar 
de Gaia/Espinho deu nota de que 
o reencaminhamento será sem-
pre uma escolha do utente. “Este 
programa irá permitir uma assis-
tência mais cuidada, direcionada e 
eficaz, melhorando a qualidade da 
resposta por parte dos prestadores 
de cuidados de saúde e permitindo 
que cada instituição possa agir em 
função da sua diferenciação.”

O Centro Hospitalar de Gaia/
Espinho preconiza com este mé-
todo a melhoria substancial na 
satisfação dos utentes”, a par da di-
minuição do número de casos não 
prioritários no serviço de urgência, 
na perspetiva de melhorar, quer os 
tempos de resposta, quer a quali-
dade assistencial. “Nem sempre o 
serviço de urgência é o local com a 
resposta mais rápida para determi-
nados casos, tendo as unidades de 
saúde, em muitas situações, uma 
resposta mais adequada”, sublinha 
a direção clínica daquela unidade 
hospitalar.

“Os utentes serão 
atendidos por quem 
melhor os conhece, no 
local mais adequado, 
com benefícios 
diretos também no 
serviço de urgência, 
cujos meios serão 
direcionados para 
quem mais precisa 
de um atendimento 
urgente em cuidados 
hospitalares” 

“Criam-se condições 
para um aumento da 
literacia em saúde 
junto dos utentes, 
prevendo-se uma 
redução do número 
de `falsas urgências�, 
cujo valor nacional 
ronda os 40%”

ESPINHO acordou ontem com a 
obra da obra de requalificação do 
canal ferroviário (Recafe) inundada, 
devido à forte precipitação ocorrida 
durante a madrugada. As fortes raja-
das de vento também fizeram mossa 
na zona conhecida como “Alameda 8”.

As estruturas de saneamento bá-
sico e de telecomunicações também 

foram afetadas na zona da obra jun-
to à Rua 23, nomeadamente as caixas 
de tijolo, já que as de betão oferecem 
maior resistência.

Da ocorrência resultará presumi-
velmente atraso no decurso da obra, 
não obstante as diligências já desen-
cadeadas pelos responsáveis técni-
cos durante a manhã.

A FORTE precipitação da madru-
gada de quarta-feira afetou o acesso 
das viaturas de emergência médica 
às Urgências do Hospital de Gaia.

A ocorrência, registada por volta 
das 6h30 e solucionada pouco tem-
po depois, deveu-se ao entupimento 
de uma sarjeta.

 CENTRO HOSPITALAR 
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