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“Onde não há desafio, para mim não há motivação”, 
refere, com convicção, acrescentando que “nunca 
estou conformado com o meu nível de conhecimento” 
e “tento transmitir isso para os bombeiros” uma vez 
que “nós desempenhamos uma atividade que está, 
constantemente, em evolução”. P4, 5 e 6



feira 
semanal

visto daqui

“Pior do que você querer fazer e não 
poder, é você poder fazer e não querer” 
– Levi Dias de Santana Corpo de 
Bombeiros de São Paulo

O bombeiro aprende no esboço da sua 
missão altruísta a avaliar a ocorrência de 
um incêndio numa habitação, o local, as 
condições, as pessoas e os bens em risco. 
Com a experiência que vai adquirindo, 
prepara-se cada vez melhor para o 
cenário imprevisível que se lhe afigura, 
avaliando com mais frieza e maior rigor 
a dimensão do sinistro e as eventuais 
consequências. Nessa fase já consta 
o tamanho e a situação das fontes da 
combustão, a área e locação das janelas, 
a velocidade e direção do vento e até a 
forma e dimensão do local. Já adquiriu 
conhecimento de que o incêndio pode 
ser mais bem entendido se estudar os 
seus três estágios de desenvolvimento. 
Mas será entendível para o bombeiro 
que o seu quartel se erga das cinzas 
de antagónicos conceitos e posturas, 
de discussões, de avanços e recuos, de 
votos-acima e votos-abaixo, de mais euro 
ou menos cêntimo, de mais um bocado 
ou menos parcela de terreno? 

O bombeiro apresta-se em 
contrarrelógio para ocorrer a quem, 
dele precisa. Quem traça estratégias 
sociopolíticas e comunitárias, discute 
e delibera (a favor, abstendo-se ou 
contra) desfrutará certamente de mais 
tempo para analisar e agir até retardar a 
decisão/ação. E cada um dos decisores/
eleitos políticos ficará com a sua razão e 
o cidadão com a sua opinião.

O que importa para o bombeiro é que no 
rescaldo deste “incêndio” já se vislumbra 
o novo quartel que irá albergar os 
Bombeiros do Concelho de Espinho, 
que resultaram da fusão de Corpos e 
Associações de longa data. Mas isso é 
outra história, contas de outro rosário…

redacao@defesadeespinho.pt

Já não arde 
o quartel dos 
bombeiros
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Lúcio Alberto
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Luís Montenegro
Não ganhou as eleições 
para a presidência do PSD, 
mas tentou. Deu a cara e 
não se escondeu atirando 
pedras ou encomendando 
críticas a torto-e-a-direito… 
Não ficou à espera que o 
partido caísse ou que o 
chamassem para salvar 
o que eventualmente 
restasse… Abanou um 
“gigante adormecido” e 
despertou os relaxados. 
Forçou um Conselho 
Nacional, dizendo o que 

pensava do passado e 
do presente e o que 
queria para o futuro. 
E disse-o na primeira 

pessoa do singular, 
não mandando recados… 
Não amuou, nem sequer 
desanimou, tendo ido 
agora a votos com direito 
a segunda volta. Passou a 
sua mensagem e marcou 
a sua posição. Perdeu a 
candidatura à liderança 
do PSD, mas ganhou 
dimensão no partido de 
uma ponta a outra do 
país. Quiçá, o futuro do 
PSD (e de Portugal)
ainda pode passar por 
um espinhense…

Assaltos
Sucedem-se os casos 
de assaltos na cidade 
e, em alguns casos, 
com violência. As 
ocorrências ora são 

em lojas comerciais 
e habitações, ora 
registam-se na 
via pública. Para 

uma cidade que se 
intitula turística não é 
bom sinal e para quem 
cá vive (ou trabalha) 
muito menos!

Obra do RECAFE
A requalificação da área 
libertada à superfície 
do enterramento do 
caminho-de-ferro 
prossegue de uma forma 
mais acentuada e com 

maior ou menor 
dificuldade. Nem 
todos a avaliam ou 

a observam com 
parâmetros iguais. Por 
vezes avança imparável e 
vistosa e noutras, segundo 
o povo, “mete água”, como 
no caso da pretérita 
semana em que do céu 
caiu água a mais…

Factos e figuras da semana
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mentos do Quadro de Comando, da Direção 
que têm trabalhado comigo, mas sobretudo 
dos bombeiros pois são eles que materializam 
aquelas que são as minhas decisões e opções. 
No terreno implementam e fazem acontecer 
aquilo que é planeado. Por isso, passaram por 
mim centenas de bombeiros e há vários que, 
em diferentes momentos têm um significado 
muito importante”.
Os seus primeiros passos como comandante 
foram dados numa altura turbulenta…
“Todo o meu percurso no quadro de coman-
do tem sido um bocado difícil mas, ao mesmo 
tempo, motivador. Onde não há desafio, para 
mim não há motivação! No início foi difícil 
porque estava num corpo de bombeiros sem 
comandante há cerca de dois anos. Por ou-
tro lado, o facto de ser nomeado com 25 anos, 
que era a idade mínima obrigatória, fazia de 
mim o comandante mais jovem do País e não 
era um aspeto facilitador. Havia uma grande 
desconfiança se eu e quem estava comigo no 
quadro de comando estaríamos à altura da 
função. Mas em pouco tempo mostramos que 
estávamos à altura da função e o trabalho foi 
surgindo”.
Foi fácil a transição de bombeiro a coman-
dante?
“Não tive qualquer problema, quer com bom-
beiros do meu tempo, quer com aqueles que 
eram muito mais antigos do que eu. Respei-
to-os pela função e pelo cargo que ocupam e 
eles fazem exatamente o mesmo comigo”.
Durante este tempo houve algum desafio 
que tenha sentido mais dificuldades?
“O maior desafio que eu e os bombeiros tive-
mos foi a fusão dos corpos de bombeiros. Foi 
o desafio dos desafios. Continuamos a ser o 

PEDRO EMANUEL DE 
ALMEIDA LOURO, TEM 
35 ANOS E É NATURAL 
DE ESPINHO. ESTÁ NOS 
BOMBEIROS DESDE 
1999, ENTÃO NO CORPO 
DOS VOLUNTÁRIOS 
ESPINHENSES, E É 
COMANDANTE DESDE 
ABRIL DE 2010.
Espinho registou, nestes últimos 
três Pedro Louro, como é 
conhecido, foi um dos elementos 
fulcrais do processo de fusão em 
Espinho e tem pela frente uma 
comissão de serviço que terminará 
em novembro próximo (que poderá 
ser prolongada) e que abrange a 
mudança de toda a estrutura para 
um novo quartel ainda no primeiro 
semestre deste ano.

MANUEL PROENÇA

Quem é, afinal, o homem que está por detrás 
do bombeiro Pedro Louro?
“Sou natural de Espinho e nasci há 35 anos. 
Desde pequeno que tenho uma forte ligação 
aos bombeiros, não só porque num dos anti-
gos corpos de bombeiros tinha um tio meu 
que era comandante (Espinhenses), mas tam-
bém porque em frente à casa da minha avó 
paterna existia o quartel dos Bombeiros Vo-
luntários de Espinho. Havia, por isso, um pon-
to de contacto com os bombeiros, num lado e 
no outro. Desde cedo que desenvolvi uma pai-
xão pelos bombeiros. Quando fiz 14 anos, que 
na altura era a idade mínima para se entrar 
numa corporação, assim o fiz e mantenho-me 
ao serviço até hoje”.
Existe uma fotografia sua, com três anos de 
idade, fardado!...
“A minha avó paterna, por tradição, fazia-me 
as fantasias de carnaval. Nesse ano, entendeu 
que me ia fantasiar de bombeiro porque eu 
estava sempre a querer visitar o quartel, em 
frente à sua casa. Por isso, a minha primeira 
fotografia fardado é aos três anos. Mais tarde, 
com seis anos, recordo-me de ter participado 
no primeiro desfile dos Bombeiros Volun-
tários Espinhenses (BVES), por mão do meu 
tio, o comandante Martins. Ele sabia que eu 
passava muito tempo dentro do quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Espinho (BVE) e 
quis-me levar para a sua corporação”.
Como foi o seu percurso nos bombeiros?
“Entrei como cadete e recordo-me muito bem 
do primeiro serviço que fiz. Andei quatro 
anos a frequentar as escolas, mas não me era 
permitido passar a bombeiro porque ainda 

não tinha 18 anos. Ao fim desses quatro anos 
ingressei como bombeiro”.
Teve sempre a ambição de um dia chegar ao 
topo da hierarquia?
“Nunca tive essa ambição. E se pudesse ter 
escolhido, nunca o teria sido tão cedo. Mas 
sempre gostei de estar entre os melhores. 
Assim o fiz na minha escola para bombeiro 
de terceira, para bombeiro de segunda e para 
bombeiro de primeira. Mas a certa altura do 
meu percurso, o então presidente da Direção 
da Associação Humanitária dos BVES, Aires 
Poças, convidou-me para o cargo de coman-
dante. De imediato disse-lhe que não. No en-
tanto, durante esse ano não se vislumbraram 
soluções adequadas para o quadro de coman-
do. Face ao cenário que não era nada positivo, 
acabei por aceitar o cargo, mediante algumas 
condições, entre as quais a liberdade de esco-
lher a equipa que iria trabalhar comigo. Num 
cenário perfeito teria escolhido o meu percur-
so de bombeiro. Ser comandante não era algo 
que tinha planeado ou ambicionado há dez 
anos atrás. Era responsável pelo Gabinete de 
Formação e era isso que me fascinava – poder 
formar e treinar novos bombeiros. Não estava 
cansado. Estava motivado”.
Houve alguém que o tivesse marcado duran-
te esse percurso?
“Tive sempre como referência o meu tio en-
quanto comandante dos BVES, apesar de 
nunca ter trabalhado com ele. Foi o respon-
sável por criar o ‘bichinho’ em mim desde pe-
queno. Mas ao longo do meu percurso houve 
muita gente que teve e que tem relevância. O 
trabalho que eu tenho feito não é de uma pes-
soa só. Conta com o apoio e com o empenho 
de muita gente, desde logo os diferentes ele-
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destaque Temas locais com profundidade.

ENTREVISTA PEDRO LOURO

“Espinho encontra-
se no top dez a nível 
nacional e com este 
novo quartel irá estar 
nos cinco primeiros”
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único caso no País embora se comece a falar 
em aplicar o nosso exemplo em casos simila-
res. Temos recebido muita gente de fora que 
vem observar como nós fizemos.
Mas nós estamos a fazer a travessia do deser-
to. Além do processo de fusão ter sido inédito 
e difícil, manter a nossa atividade como nós 
temos feito, dividida em dois quartéis, respon-
der a mais de 40% das ocorrências, profissio-
nalizar grande parte da estrutura sobretudo 
durante o dia, constitui um desafio enorme”. 
A sua própria formação também tem sido 
uma grande aposta…
“Nunca estou conformado com o meu nível de 
conhecimento. Tento transmitir isso para os 
bombeiros. Nós desempenhamos uma ativi-
dade que está, constantemente, em evolução. 
A evolução tecnológica e académica nesta 
área têm sido enormes.
Do ponto de vista pessoal tenho feito um in-
vestimento grande nessa área. Procuro fre-
quentar formações de nível académico, algu-
mas no estrangeiro, além daquelas que vão 
surgindo por cá. Mas no nosso corpo de bom-
beiros temos um volume de formação que 
ultrapassou as dez mil horas em 2019. Aquilo 
que fazemos hoje é mais exigente e mais rigo-
roso. Assenta num plano tecnológico e cien-
tífico muito grande e já não é empiricamente 
que se tomam algumas decisões. A responsa-
bilização é outra e o quadro legal que nos está 
subjacente é uma realidade”.
Tem a ambição de chegar mais longe do que 
ser comandante de um corpo de bombeiros?
“Recentemente criou-se a ideia de que eu es-
taria de saída para a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil. A verdade é que, 
neste momento, só estou focado no corpo de 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espi-
nho (BVCE). Não é que não tenham existido 
propostas! Mas estou nomeado por comissão 
de serviço até novembro deste ano. Tencio-
no cumprir até ao fim. Seria muito bom que 
houvesse um trabalho de continuidade nos 
próximos cinco anos porque temos de en-
cerrar este capítulo da nossa história (fusão, 
profissionalização e construção de um quar-
tel novo), abrindo um novo em que estaremos 
menos preocupados com aquilo que é a nossa 
atividade interna e mais abertos à comunida-
de, mostrando aquilo que fazemos e tomar 
as decisões que durante este período não foi 
possível tomar.
A minha ambição passa por fazer melhor do 
que aquilo que temos feito até agora. Mas o 
futuro é o futuro e se as oportunidades sur-
girem no momento certo, avaliarei e tomarei 
as decisões”.
Se um dia tivesse de deixar este corpo de 
bombeiros o que iria sentir o seu coração?
“Não consigo avaliar esse cenário neste mo-
mento. Gostaria de ter algo que fosse possível 
conciliar com os bombeiros porque isso faz 
parte daquilo que eu sou. Viver sem os bom-
beiros seria uma realidade completamente 
nova. Mas não penso nisso neste momento”.
O que gosta mais de fazer durante os tempos 
livres?
“Desligar dos bombeiros é, para mim, o mais 
complicado. Tenho a minha vida pessoal e 
familiar, mas a grande parte do meu tempo 
é ocupado pela minha atividade profissio-
nal. Nestes anos todos só consegui estar in-
contactável durante uma semana, que foi no 
ano passado durante um período de férias. 
Posso ter as chamadas reencaminhadas para 

o segundo comandante ou para o adjunto de 
comando, mas tenho sempre um contacto al-
ternativo para o caso de necessidade.
Fora dos bombeiros há duas coisas que gosto 
de fazer: praticar desporto e viajar. Sempre 
que posso viajo e a atividade física faz parte 
do meu dia-a-dia”.
A sua relação com as direções das associa-
ções humanitárias tem sido fácil?
“Qualquer relação tem de ser de equilíbrio. So-
mos nós que conhecemos em maior detalhe 
as necessidades, os problemas dos bombeiros, 
das necessidades operacionais, equipamen-
tos, mas quem suporta financeiramente essas 
necessidades é a Direção. Daí a necessidade 
do equilíbrio que falei. Não me posso queixar 

das direções que tenho tido. Nunca tivemos 
nenhum conflito insanável e temos tido um 
caminho que só é possível pelo facto de traba-
lharmos em conjunto.
Nos últimos quatro anos, relativo ao novo 
corpo de bombeiros, temos tido um percur-
so exemplar. Adquirimos seis novos veícu-
los, duplicámos o número de profissionais, 
estamos a construir um quartel novo, inves-
timos imenso em equipamentos de proteção 
individual, investimos muito em formação… 
Apesar de todas estas iniciativas nasceram a 
partir do quadro de comando, são suportadas 
financeiramente pela Direção. Isto quer dizer 
que a Direção entendeu-as como necessárias 
e apoiou-as”.
É fácil lidar com os bombeiros?
“É um desafio diário. Há opiniões diferentes, 
interpretações diferentes do mesmo proble-
ma, mas também nesse ponto de vista não 
me posso queixar. Os bombeiros têm sido 
capazes de entender todo este processo de 
mudança, têm respondido às intenções do co-
mandante, têm tido iniciativas no sentido de 
tornar melhor aquilo que fazemos… Por isso, 
algumas das coisas que temos feito não nas-
cem só do comando. Os bombeiros têm um 
desempenho operacional excelente. Por isso, 
é para mim um orgulho ter um quadro ativo 
como tenho agora: que responde constante-
mente aos desafios; que está disponível para 
formação e para a atividade física; que tem 
sido capaz de ultrapassar o problema logístico 
por nos encontrarmos em dois quartéis.
Isto revela que se trata de um quadro ativo 
que está unido e que está alinhado pelos prin-
cípios do quadro de comando”.
Um comandante de bombeiros está no gabi-
nete ou anda, também, no terreno? 
“Um comandante passa muitas horas no gabi-
nete, mas não pode lá ficar fechado! Procuro 
que isso não aconteça comigo. Procuro não 
estar presente em tudo o que são ocorrências 
porque isso desresponsabilizaria os próprios 
chefes de equipa. O trabalho neste corpo de 
bombeiros tem sido o de atribuir competên-

cias e de responsabilizar os chefes de equipa, 
libertando este comando para tarefas de es-
tratégia e de planeamento. Mas sempre que 
sinto que alguma ocorrência está a correr 
menos bem, ou que há informações duvido-
sas, ou que o próprio comando distrital confia 
em mim algumas missões, obviamente que 
estou no terreno. E estou lá sempre que há 
um projeto novo, algo diferente a ser feito. Es-
tou onde estão os bombeiros. Assim foi com o 
dispositivo de salvamento aquático onde fre-
quentei a formação duas vezes para conhecer, 
por dentro os problemas. Assim foi este ano, 
por exemplo, nas cheias de Montemor-o-Ve-
lho… Mas os chefes de equipa são pessoas 
competentes e têm formação adequada, por 
isso, a maior parte das operações estão-lhes 
atribuídas”.
Neste corpo de bombeiros há duas vertentes: 
profissionais e voluntários!...
“Terminámos o ano de 2019 com cerca de 50 
bombeiros profissionais. Todos os bombeiros 
profissionais são, igualmente, voluntários. 
Esta associação tem a sua atividade profissio-
nalizada entre as oito da manhã e a meia-noi-
te. Mas todos os dias, neste quartel, durante 
o período da noite, permanece um efetivo 
de 10 bombeiros que são voluntários. Quer 
dizer que a noite da comunidade espinhen-
se é assegurada por, exclusivamente, pessoal 
voluntário. Mas durante o dia, sempre que é 
necessário, solicitamos pessoal extra para cor-
responder às ocorrências”.
Como está o novo quartel?
“As obras estão com um ritmo de trabalho ele-
vado e grande parte das especialidades estão 
em execução. Esperamos conseguir inaugu-
rar o quartel no primeiro semestre deste ano. 
A nossa ideia é fazer a mudança para o novo 
quartel, termos um espaço de tempo para o 
operacionalizar e, só depois disso, inaugura-lo”.
O que irão ganhar os bombeiros e a popula-
ção com estas novas instalações?
“Vão ganhar muito. O corpo encontra-se no 
top dez a nível nacional. Com este novo quar-
tel irá estar nos cinco primeiros. Acaba-se com 
o transtorno logístico enorme de termos duas 
instalações abertas. Isto não é notado porque 
tudo fazemos para que isso não aconteça, mas 
em termos internos andamos, diariamente 
com a ‘casa às costas’. O quartel novo é for-
mado por instalações modernas que nada 
têm que ver com as antigas, pois estão melhor 
organizadas e têm outro nível de conforto 
o que irá ajudar, também, à vinda de novos 
bombeiros. Além disso, tem um espaço dedi-
cado para a formação, um ginásio, camaratas, 
balneários, cacifos… Tudo isto irá contribuir 
para que os bombeiros estejam melhores e se 
sintam melhor, que consigam responder mais 
eficazmente às ocorrências. Este novo quartel 
está situado no centro do concelho de Espi-
nho, com rápidos acessos ao centro da cidade, 
à A29 e A41 e às freguesias”.
Acha que é necessário recrutar mais bombei-
ros e adquirir mais equipamento?
“O recrutamento de bombeiros é um processo 
constante e inacabado. Desde 2005 só houve 
um ano em que não fizemos recrutamento 
porque estávamos muito ocupados com a 
formação e promoção de bombeiros. Todos 
anos há a necessidade de renovar os quadros 
de pessoal e cada vez é mais difícil. O balan-
ço entre os que entram e os que saem é mais 
desequilibrado. São menos os que entram. Há 
uma necessidade de concentrar os quadros i 

“O FACTO de ser nomeado 
com 25 anos, que era a 
idade mínima obrigatória, 
fazia de mim o comandante 
mais jovem do País e não era 
um aspeto facilitador. Havia 
uma grande desconfiança 
se eu e quem estava comigo 
no quadro de comando 
estaríamos à altura da 
função”.

“ALÉM DO processo de fusão 
ter sido inédito e difícil, manter 
a nossa atividade como nós 
temos feito, dividida em dois 
quartéis, responder a mais 
de 40% das ocorrências, 
profissionalizar grande parte 
da estrutura sobretudo 
durante o dia, constitui um 
desafio enorme”.

“A MINHA ambição passa por 
fazer melhor do que aquilo 
que temos feito até agora. 
Mas o futuro é o futuro e se 
as oportunidades surgirem 
no momento certo, avaliarei e 
tomarei as decisões”.

“À data da fusão recusávamos 
444 serviços de emergência pré-
hospitalar por ano e fechamos 
o ano de 2019 com apenas 14 
recusas! Este serviço tem crescido 
e tem muitas solicitações, 
nomeadamente por parte do 
INEM, com uma média de nove 
ocorrências por dia”.

Todo o meu percurso no quadro de 
comando tem sido um bocado difícil 
mas, ao mesmo tempo, motivador”
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i no período diurno que é onde há mais ocor-
rências. Será sempre necessário recrutar mais 
bombeiros. Os bombeiros estão, em média, 
cinco a seis anos no quadro ativo, pois têm 
de abdicar da sua função por motivos profis-
sionais ou familiares. Isto requer um recruta-
mento constante. Para o quadro profissional 
é sempre centro de recrutamento o quadro 
voluntário.
Em termos de material, adquirimos seis veí-
culos, uma moto de água e uma moto quatro. 
Este ano contamos adquirir mais uma ambu-
lância de socorro. Temos apostado na renova-
ção de veículos.
Adquirimos equipamento de proteção respi-
ratória de topo de gama que vieram substituir 
alguns que tinham mais de 20 anos de serviço. 
Mais 30 equipamentos de proteção individual 
e a renovação de uniformes tem sido uma 
constante. Iremos procurar renovar a frota 
nos próximos cinco anos. Mas preocupa-me 
o nosso veículo-escada que tem mais de qua-
renta anos de serviço e que precisa de ser re-
novado nos próximos cinco anos. Trata-se de 
um investimento muito elevado”.
A questão do transporte de doentes tem sido 
criticada por algumas instituições…
“O transporte de doentes não urgentes faz 
parte da nossa atividade, mas depara-se com 
problemas que não têm a ver com os BVCE, 
mas que são transversais a todos os corpos 
de bombeiros. Sobretudo tem a ver com o au-
mento da atividade nos últimos anos. Atual-
mente nós fazemos cerca de 29.000 transpor-
tes por ano. A atividade começa às seis horas 
da manhã e termina por volta da meia-noite, 
de segunda-feira a domingo! O nosso empe-
nhamento é muito grande. Felizmente con-
seguimos responder a mais de 99% das soli-
citações. Mas durante o último ano tivemos 
14 reclamações de serviços que não puderam 
ser correspondidos. Isso irá acontecer sempre 
porque não conseguimos prever o volume de 
solicitações para um determinado dia! Mas 
isto é um problema de todos os corpos de 
bombeiros.
Os BVCE têm feito uma aposta muito grande 
nesta área. Dos seis veículos novos que adqui-
rimos, três foram de transporte de doentes 
não urgentes. Procuramos, assim, manter a 
nossa capacidade de resposta. Não consegui-
mos fazer milagres! Não aceitaremos propos-
tas que sabemos que, à partida, não as pode-
remos cumprir”.

O transporte de doentes não urgentes terá se 
ser feito em ambulâncias próprias para o efei-
to e não em ambulâncias de socorro!
“Muitas vezes as pessoas veem nos quar-
téis ambulâncias de socorro estacionadas e 
bombeiros. Mas trata-se de meios adstritos 
à atividade de emergência pré-hospitalar. 
Além de uma ilegalidade, seria um suicídio 

operacional retirar meios que estão prontos 
para emergência e pô-los a fazer transporte 
de doentes não urgentes. Corria-se o risco de, 
no minuto a seguir, termos um acidente, um 
enfarte, uma paragem cardiorrespiratória, 
ou um afogamento e não termos meios para 
responder. Isso não pode nem irá acontecer. O 
transporte de doentes não urgentes tem um 
efetivo de material e de pessoal que está alo-
cado a esse serviço. É esse efetivo que podere-
mos utilizar. O outro efetivo tem uma missão 
que cresceu 40% nos últimos anos.
À data da fusão recusávamos 444 serviços de 
emergência pré-hospitalar por ano e fecha-
mos o ano de 2019 com apenas 14 recusas! 
Este serviço tem crescido e tem muitas soli-
citações, nomeadamente por parte do INEM, 
com uma média de nove ocorrências por dia. 
Foram mais de 3000 no ano de 2019 e, por isso, 
não poderá ser descurado”.
Os BVCE têm participado em operações fora 
do concelho e do distrito…
“São os incêndios florestais que mais nos mo-
bilizam para fora do concelho. Mas também 
estivemos no Algarve com material de apoio 
de emergência pré-hospitalar, na Figueira da 
Foz durante a tempestade Leslie, nas cheias 
de Montemor-o-Velho, nos concelhos limítro-
fes em incêndios industriais…”
O que espera do dispositivo de salvamento 
aquático para a próxima época balnear?
“Há dois tipos de atividades: uma é a assistên-
cia a banhistas, através dos nadadores-salva-
dores, que não é uma responsabilidade dos 
bombeiros; a outra é o socorro em toda a área, 
que é uma competência nossa.
Desde o ano passado que criámos, com o 
apoio do Município de Espinho, um dispositi-

vo de salvamento aquático que tem um empe-
nhamento operacional ao longo do ano, com 
diferentes fases de reforço. Na época balnear, 
os meios e o pessoal estão em permanência 
nas praias, prontos a responder a qualquer 
emergência. É um dispositivo composto por 
uma moto de água, uma moto quatro e por 
três operacionais – um manobrador da moto 
de água, um recuperador e o apoio em terra 
que é feito com a moto-quatro. Este disposi-
tivo teve uma importância enorme na última 
época balnear.
Efetuamos cinco salvamentos, alguns deles 
pedidos pelo dispositivo de assistência a ba-
nhistas. Fizemos mais de quarenta assistên-
cias na praia!
O dispositivo de salvamento aquático é uma 
realidade da qual muito nos orgulhamos. Tra-
ta-se de um investimento muito grande em 
material mas também em formação de pes-
soal, que ainda não terminou. Continuamos a 
fazer cursos no Instituto de Socorros a Náu-
fragos, vamos à Nazaré buscar conhecimento 
do salvamento aquático e estamos a ponderar 
apresentar uma proposta também para a área 
da assistência a banhistas este ano”. ○

“Nunca estou 
conformado 
com o meu nível 
de conhecimento” 
e “tento transmitir 
isso para os 
bombeiros”

“O quartel novo é formado por 
instalações modernas que nada 
têm que ver com as antigas, pois 
estão melhor organizadas e têm 
outro nível de conforto o que irá 
ajudar, também, à vinda de novos 
bombeiros”.

“RECENTEMENTE criou-se 
a ideia de que eu estaria 
de saída para a Autoridade 
Nacional de Emergência e 
Proteção Civil. A verdade 
é que, neste momento, só 
estou focado no corpo de 
bombeiros do concelho de 
Espinho”.

“NESTES ANOS todos só 
consegui estar incontactável 
durante uma semana, que foi 
no ano passado durante um 
período de férias. Posso ter as 
chamadas reencaminhadas 
para o segundo comandante 
ou para o adjunto de 
comando, mas tenho sempre 
um contacto alternativo”.

“UM COMANDANTE passa 
muitas horas no gabinete, 
mas não pode lá ficar 
fechado! Procuro que isso não 
aconteça comigo”.

“ESPERAMOS conseguir 
inaugurar o quartel no primeiro 
semestre deste ano. A nossa 
ideia é fazer a mudança para 
o novo quartel, termos um 
espaço de tempo para o 
operacionalizar e, só depois 
disso, inaugura-lo”.
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Encontrados 
fetos sem vida 
na Rua 62

Um feto feminino, de sete me-
ses, foi encontrado dentro de 
um carro na Rua 62, em Espi-
nho, na tarde segunda-feira. 
Das diligências efetuadas 
pela PSP, outro feto foi encon-
trado, envolto na placenta e 
peças de roupa. 
A Esquadra Policial de Espi-
nho recebeu a informação, ao 
início da tarde de 20 de janei-
ro, de que um cidadão tinha 
encontrado um feto no inte-
rior de uma viatura.
No local, os elementos poli-
ciais confirmaram tratar-se 
de um feto, sem vida, do sexo 
feminino, com alguns meses 
de gestação. 
A Autoridade de Saúde com-
pareceu no local e os Bombei-
ros Voluntários dos Carvalhos 
removeram os corpos para o 
Instituto de Medicina Legal, 
em Santa Maria da Feira, para 
serem autopsiados.
Entretanto, foi identificada 
uma mulher com 25 anos, pre-
sumível gestante, que se en-
contra internada em unidade 
hospitalar.
Foi dado conhecimento ao 
Ministério Público e à Polícia 
Judiciária. E continuam a ser 
averiguadas as circunstâncias 
da ocorrência.

Presumível gestante, 
de 25 anos, foi 
identificada e internada 
numa unidade hospitalar

O alerta foi dado 
pelo proprietário da 
viatura ligeira que 
estava estacionada 
na Rua 62 e que 
ao chegar ao carro 
se deparou com o 
primeiro feto

Pouca manutenção 
não é apelativa 

LISANDRA VALQUARESMA

A primeira fase do Parque da Cidade foi inau-
gurada, em setembro de 2013. O espaço foi 
construído com o objetivo de criar uma zona 
aprazível de lazer e recreio para todos os espi-
nhenses. Situado junto à Nave Polivalente, o 
Parque da Cidade de Espinho, com cerca de 44 
hectares, é conhecido pelos seus trilhos onde é 
possível fazer caminhadas e usufruir de uma 
grande zona verde. 
Idealizado como uma aposta para usufruto 
de todos os espinhenses, o parque tem servi-
do apenas uma parte da população, pois nem 
todos parecem ter conhecimento da sua exis-
tência.
Porém, há algum movimento no local… Por 
exemplo, os “Trilhos de Espinho”, projeto co-
nhecido pelas corridas e muitas vezes reali-
zado no Parque da Cidade, faz-se com várias 
participações de espinhenses. Mas 80% dos 
participantes vêm de fora do concelho, como 
conta Abílio Ribeiro, organizador do projeto. 
“Acredito que 50% da população não conheça 
o parque, até porque a maioria vem de fora do 
concelho. E quem é da zona e chega pela pri-
meira vez, até se admira um pouco da existên-
cia dele.”
José Rodrigues também afirma que o desco-
briu recentemente. “Confesso que descobri o 
parque há pouco tempo, não sabia da existên-
cia dele. Venho aqui uma vez, ou outra, mas 
não muito.” 
À época da construção, o presidente da Câma-
ra Municipal, Pinto Moreira, revelou que se tra-
tava de um “trabalho artesanal que levará os 

Parque da Cidade 
estagnado e quase sem vida 
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O Parque da Cidade de Espinho 
está aberto desde 2013, mas há 
quem não o conheça. E a aparente 
falta de manutenção e segurança 
também não motiva a adesão da 
população a um espaço que foi 
criado para o lazer e a prática 
do desporto num ambiente de 
natureza. 

seus 20/25 anos a terminar.” E apesar de já estar 
em funcionamento há alguns anos, o Parque 
da Cidade mostra, alegadamente, ter perdido, 
ao longo do tempo, alguns visitantes. No en-
tanto, as queixas têm-se direcionado mais para 
a aparente falta de manutenção no local.
Com alguns sinais de abandono, o parque tem 
perdido o “encanto” para alguns visitantes, 
como comenta Conceição Alves. “Na minha 
opinião, o parque está um pouco desmazelado, 
às vezes as ervas mal cortadas. Gostava mais 
de vir no início, costumava dar aqui as minhas 
caminhadas, mesmo ali à volta da Nave. Gosta-
va de fazer isso ao domingo, agora já nem tan-
to. E mesmo quando o bar estava aberto, mas 
depois foi vandalizado. Acho que isto devia 
estar muito mais bem estimado e aproveitado. 
Mesmo os trilhos, por aí fora, onde se caminha, 
deviam estar mais asseados, às vezes tem paus 
no meio do caminho, árvores no chão e já che-
guei a ver a ponte de madeira em mau estado.”
Também Abílio Ribeiro lamenta a carência de 
limpeza. “Tem que haver mais manutenção, 
mais limpeza, os jardineiros têm que tratar o 
parque com mais regularidade. Há zonas ver-
des muito bonitas e que devem ser melhor 
aproveitadas. O parque tem muito potencial, é 
uma boa ideia, mas tem de ser mais cuidado. 
Há muito para aproveitar.” 
A par com a reduzida manutenção, uma preo-
cupação demonstrada é o sentimento de algu-
ma insegurança no percurso dos trilhos onde, 
por norma, se fazem as caminhadas. Trilhos 
estreitos, inseridos na mancha florestal e que, 
quando são pouco cuidados, transmitem algu-
ma insegurança aos seus utilizadores.
O parque apresenta três percursos: um de difi-
culdade média, com 2100 metros aconselhado 
a praticantes com aptidão física elevada; e ain-
da mais dois, com 1000 metros, recomendados 
para o início da prática física, principalmente 
para praticantes com mobilidade reduzida 
como crianças, grávidas e idosos. 
O local, para além de contar com um espaço 
de caminhada e lazer, tem também um par-
que infantil, inaugurado a 11 de fevereiro de 
2019, trazido da Alameda 8, uma vez que teve 
de ser transferido devido à obra do ReCafe. E 
também um espaço chamado WorkOut que 
foi instalado no parque da cidade no âmbito 
do programa de requalificação de espaços des-
portivos.  • 

O parque tem muito 
potencial, é uma boa 
ideia, mas tem de
ser mais cuidado” 

Abílio Ribeiro 
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A centenária Associação Comercial de Espinho 
procedeu à distribuição dos prémios relativos à 
edição de 2019 do Grande Sorteio de Natal.
“Atenta às necessidades dos comerciantes, 
e às exigências da atualidade”, a Associação 
Comercial de Espinho “trouxe ao comércio de 
proximidade mais uma grande iniciativa, um 
Grandioso Sorteio de Natal, que se traduziu, 
em milhares de euros em vendas.”
Estima-se que mais de 50 mil senhas esta-

riam dentro da tombola gigante que foram 
sorteadas no dia 9 de janeiro. “Uma tombola 
cheia até não caber mais numa iniciativa que 
envolveu milhares de pessoas, numa dinâmi-
ca comercial significativa e de excelência. A 
Associação Comercial de Espinho deu assim 
mais um passo importante no crescimento 
das empresas, criando uma proximidade rica 
em capital humano e um apoio direto à me-
lhoria continua do comércio local.” • 

Premiados 
do sorteio 
da Associação 
Comercial
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“O PS em Espinho necessita 
de voltar às causas sociais”
– Miguel Venâncio

Incêndio em 
casa devoluta

“O PS em Espinho necessita de vol-
tar às causas sociais, à educação, ao 
humanismo e às pessoas”, dá nota 
Miguel Venâncio, candidato à presi-
dência da Concelhia. “Quando o fize-
mos conseguimos atingir o objetivo 
de liderar o município de Espinho. 
Este PS concelhio perdeu toda a sua 
identidade e assemelha-se muito aos 
radicalismos e populismos muito em 
voga no nosso país.”
Miguel Venâncio constata que o PS 
de Espinho ainda não homenageou 
“os autarcas desde a primeira eleição 
do Poder Local, os vivos e os que já 
faleceram.”
“Necessitamos de ser transparentes 
na nossa ação política e não viver-

mos permanentemente nas omis-
sões e muitas das vezes, na mentira, 
para escondermos as nossas próprias 
debilidades”, realça Miguel Venâncio. 
“Visitas trimestrais às freguesias são 
fundamentais para contactarmos 
com a realidade existente e criarmos 
ligações com outras pessoas. Visitas 
institucionais a todas instituições do 
concelho de Espinho, algo que tem 
sido completamente menosprezado 
pelo atual presidente da concelhia 
que é vereador na oposição em fun-
ções. O PS em Espinho necessita de 
prometer políticas estruturais de 
combate às desigualdades nas áreas 
sociais, educativa ou económica e 
não assistencialista.” •

Incêndio na casa 
devoluta deverá 
ter deflagrado no 
primeiro andar.

Mar de Espinho
“mostra-se” na Alemanha
O MUNICÍPIO de Espinho marca 
presença na Boot Düsseldorf, uma 
das maiores feiras internacionais de 
náutica de recreio e desportos náuti-
cos, que decorre até 26 de janeiro, na 
Alemanha.
Espinho junta-se ao projeto “Sea of 
Portugal” pelo quarto ano consecu-
tivo, onde durante nove dias irá pro-
mover as potencialidades do conce-
lho, com destaque para a promoção 
das praias, da arte-xávega e do surf, 
através da marca Espinho Surf Des-
tination.
“É fundamental divulgar a oferta tu-
rística do município com o foco no 
surf e nas excelentes condições das 
nossas praias e promover a marca 
Espinho Surf Destination num pro-
jeto com esta dimensão e prestígio 
internacional”, dá nota Vicente Pin-
to, vice-presidente da autarquia.
Estima-se que durante a feira, o 
stand de Espinho possa receber 

muitos visitantes procurando infor-
mações sobre o concelho e região 
do Porto e Norte de Portugal para as 
próximas férias que se avizinham.. •
 

É fundamental divulgar 
a oferta turística do 
município com o foco 
no surf e nas excelentes 
condições das nossas 
praias e promover a 
marca Espinho Surf 
Destination num projeto 
com esta dimensão e 
prestígio internacional”

Vicente Pinto

“Crianças Prime1rº”
FORAM EXIBIDOS, no passado 
domingo, os filmes realizados no 
âmbito do Projeto Crianças Pri-
me1rº (ano letivo 2018/19), do Servi-
ço Educativo do Cinanima.
Estas películas foram apresentadas 
em duas sessões de estreia, realiza-
das na mesma tarde, na Sala Antó-
nio Gaio do Centro Multimeios.
No referido ano letivo, participa-
ram oito escolas primárias, das 

quais seis pertencem ao concelho 
de Espinho e duas ao de Ovar.
Nesta tarde de cinema, marcaram 
presença centenas de crianças das 
escolas dos concelhos participan-
tes, Elsa Mendes do Plano Nacio-
nal de Cinema, Armando Bouçon, 
em representação da autarquia, e 
representantes de entidades pú-
blicas e privadas que apoiam este 
projeto. • 

 RUA 31 COM A 8 

Um incêndio numa casa de-
voluta entre as ruas 31 e 8, foi 
prontamente extinto pelos 
bombeiros na noite de se-
gunda-feira. O fogo terá de-
flagrado no primeiro andar 
do edifício cerca das 20h30 
e os Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Espinho, que 
estiveram no local com três 
veículos e sete operacionais, 
deram os trabalhos por con-
cluídos cerca das 22 horas.
Entretanto, no sábado, cerca 
das 4 horas da madrugada, 
na Rua da Bela Vista, em Pa-

ramos, os bombeiros extin-
guiram um incêndio numa 
cozinha de uma habitação, 
que terá supostamente de-
flagrado numa sertã. Foi 
necessário retirar a sertã e 
ventilar o local.
Por fim, no domingo, ao final 
da tarde, os ‘soldados da paz’ 
extinguiram um pequeno 
incêndio que deflagrou num 
quadro elétrico, numa casa 
na Rua 4.
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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
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Miguel Reis 
recandidata-se 
à Concelhia do PS
MIGUEL REIS candidata-se à ree-
leição na presidência da Comissão 
Política Concelhia do PS, cujas elei-
ções foram calendarizadas para 31 de 
janeiro.
O atual vereador concorre a um 
novo mandato na liderança do PS 
de Espinho, depois de ter integrado 
a lista de candidatos do PS pelo cír-
culo eleitoral do distrito de Aveiro às 
Eleições Legislativas realizadas no 
pretérito ano.  
Miguel Reis continua a pugnar pelo 
regresso do PS à liderança autár-
quica no concelho e ao reforço da 
militância e da proximidade com as 
comunidades das freguesias.  

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

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira

SALVÉ [22-1-2020]
MARGARIDA VALENTE DE OLIVEIRA
90.º aniversário

Nesta data tão querida, seu marido, 
filha, genro e netos vêm desejar-lhe 
as maiores felicidades e um feliz 
aniversário.

Rui Rio reeleito presidente

LÚCIO ALBERTO

Rui Rio venceu as eleições do PSD, na segunda 
volta que disputava com Luís Montenegro. O 
órgão de jurisdição do PSD declarou que “o ato 
eleitoral decorreu com toda a normalidade”.
A eleição de Rui Rio contou com 16.420 votos 
ante 14.547 votos em Luís Montenegro. Po-
diam votar um total de 40.628 militantes, ten-
do exercido o seu direito 31.295. Registaram-se 
199 votos em brancos e 129 nulos.

Luís Montenegro tinha apontado como ob-
jetivo da sua candidatura recuperar a supre-
macia do PSD no quadro eleitoral nacional, 
visando desde já as próximas eleições autár-
quicas, em 2021. 
Esta eleição de Rui Rio foi decidida numa se-
gunda volta das diretas no PSD, o que aconte-
ceu pela primeira vez na história do partido.
Luís Montenegro defendia então um novo ci-
clo político, com o PSD a liderar o poder local, 
ganhando a maioria das câmaras.
Recorde-se que nas autárquicas de outubro 
de 2017, o PSD teve o seu pior resultado de 
sempre em eleições locais, vencendo em 98 
municípios, em listas próprias e com outros 
partidos. As eleições foram ganhas pelo PS, 
que conquistou 161 câmaras, duas das quais 

Montenegro só cede 
na segunda volta 
das eleições do PSD 
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Rio foi reeleito presidente do 
PSD com 53,02% dos votos, tendo 
o ex-líder parlamentar, Luís 
Montenegro, registado 46,98%. 

Montenegro mais 
votado em Espinho

A segunda volta das eleições 
para a a presidência nacional 
do PSD, realizadas no passado 
sábado, registou na secção de  
voto em Espinho os seguintes 
resultados:

71,38%
222 votos
Luís Montenegro

28,62%
89 votos
Rui Rio

Mobilidade 
em Espinho
A COMISSÃO Coordenadora da 
CDU promove um debate público 
sobre mobilidade em Espinho, a rea-
lizar no dia 24 de público sobre mobi-
lidade em Espinho, a realizar no dia 
24 de público sobre mobilidade em 
Espinho, a realizar no dia 24 de janei-
ro, pelas 21h30, no Centro de Traba-
lho de Espinho do PCP. 
Intervirão nesta sessão Jorge Car-
valho, eleito da CDU na Assembleia 
Municipal, e José Pedro Rodrigues, 
vereador da Mobilidade, Transportes 
e Proteção Civil na Câmara Munici-
pal de Matosinhos, eleito pela CDU. 

em coligação.
Além das eleições autárquicas, Luís Monte-
negro também deixara claro querer vencer 
as próximas legislativas, e “não ganhar nas 
sondagens ou nas expetativas e ficar à espe-
ra” que os portugueses se virem para o PSD 
“quando as dificuldades apertarem.”
O espinhense Luís Montenegro prometera 
ainda que, consigo na liderança, o PSD iria 
voltar “a ser o que sempre foi”, elencando 
abrangência e unidade, mas Rui Rio logrou 
ser eleito de novo presidente do partido a 18 
de janeiro. Rui Rio obteve 53,02% dos votos em 
detrimento de Luís Montenegro com 46,98%.
Note-se que Rui Rio já tinha sido o candida-
to mais votado na primeira volta, com 49,02% 
dos votos expressos, enquanto o antigo líder 
parlamentar social-democrata conseguiu 
41,42% e Miguel Pinto Luz, o terceiro candida-
to, obteve 9,55% (3.030 votos) e ficou fora da 
segunda volta.
O congresso onde Rui Rio e a nova comissão 
política nacional do PSD vão tomar posse terá 
lugar em Viana do Castelo, entre 7 e 9 de fe-
vereiro. • 

PRECISA-SE
AJUDANTE DE 

COZINHA (M/F) P/ 
RESTAURANTE 
EM ESPINHO

TLM. 914 721 439
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A atualidade 
nas freguesias 
de Espinho

4500 freguesias
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E espalhado na 
Linha do Vouga

LÚCIO ALBERTO

O LIXO vai-se amontoando, aqui e ali, no es-
boço nortenho da freguesia de Silvalde, junto 
à zona industrial. Alguns industriais e residen-
tes periféricos vão dando sinais de desconforto 
com o impacto estético e ambiental dos terre-
nos onde são abandonados detritos de vária 
espécie e até onde o vento empurra resíduos 
da feira semanal e de outras origens.
A situação agrava-se no inverno com a venta-
nia, espalhando materiais em plástico, cartão e 
folhagem caída das árvores.   
E até junto à Linha do Vouga vão-se notando 
focos de lixo amontoado, na zona industrial.
Face a este quadro, alguns investidores da zona 
industrial já manifestaram desagrado pelo me-
nor cuidado ambiental na área limítrofe da 
freguesia de Silvalde com o extremo sul da ci-
dade de Espinho.   
Por exemplo, António Brito já deu nota dos 
seus reparos a diversas entidades, mas conti-
nua a deparar-se com “um cenário descuidado 
e não adequado à qualidade de vida de que 
tanto se apregoa...”
“O lixo que se espalha desde a feira semanal é 
inconcebível e o lixo que já se espalha ao longo 
da Linha do Vouguinha, o que é sinal de que 
nem liga nada à Linha do Vouga de que tanto 
se fala em requalificar…”
Entretanto, numa audição com o ministro das 
infraestruturas, a deputada Helga Correia no-
tou que o Plano Nacional de Investimentos 
2030 “ficou na gaveta”.
“Os vários estudos sobre a modernização da 
Linha do Vouga concluíram que há viabilidade 
económica e que a Linha do Vouga é estrutu-
rante para a dinâmica e potencia a atividade 
dos municípios a sul da Área Metropolitana do 
Porto” – acentuou Helga Correia, recordando 
que se trata de “uma reivindicação antiga dos 
autarcas e das populações”.
Helga Correia defendeu o projeto lembran-
do que os concelhos de Espinho, Santa Maria 
da Feira, São João da Madeira e Oliveira de 
Azeméis fazem parte da Área Metropolitana 
do Porto e que juntamente com Arouca e Vale 
de Cambra são atravessados pela linha cente-

Lixo amontoado
“à entrada” 
de Silvalde

Acidente aparatoso 
na A29 com um 
ferido

©
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nária do Vouguinha.
A deputada do PSD enfatizou que, à exceção 
de Espinho, atravessada pela Linha do Norte, 
os restantes municípios que integram a área 
metropolitana não dispõem de ligação direta 
ao Porto.
“O Orçamento de Estado de 2019 não trouxe 
qualquer novidade; o Orçamento de Estado 
para 2020 nem uma linha” – atirou Helga Cor-
reia, recordando que, para o Governo, “na últi-
ma legislatura é que ia ser”, mas foi apresen-
tado o Plano Nacional de Investimentos 2030 
“que acabou por ficar na gaveta.”
A deputada do PSD sublinhou que Assembleia 
da República constituiu um grupo de traba-
lho, que ouviu várias entidades, que prioriza-
ram, entre outras obras, a requalificação da 
Linha do Vouga no troço Oliveira de Azeméis 
– Espinho incluindo a construção do ponto de 
amarração na linha do Norte. Por outro lado, 
o Parlamento aprovou uma resolução na qual 
foram indicadas um conjunto de obras que 
deveram ser tidas em conta, “e nessas obras in-
cluiu-se a Linha do Vouga, que foi considerada 
prioritária pelas entidades ouvidas.” • 

Cenário descuidado 
e não adequado à 
qualidade de vida de 
que tanto se apregoa...” 

António Brito

Os vários estudos 
sobre a modernização 
da Linha do Vouga 
concluíram que há 
viabilidade económica.” 

Helga Correia

 SILVALDE  S. FÉLIX DA MARINHA 

UM APARATOSO acidente na A29, 
entre S. Félix da Marinha e Espinho, 
ocorrido na tarde de sexta-feira, en-
volveu duas viaturas e resultou num 
ferido, tendo o trânsito ficado condi-
cionado cerca de uma hora no senti-
do Porto – Espinho.
A vítima foi estabilizada no local e 
transportada ao Hospital Santos Sil-
va, em Gaia.
O condutor de uma viatura terá pre-
sumivelmente calculado mal a pas-

sagem para a faixa da direita depois 
de uma ultrapassagem, embatendo 
com uma carrinha e caputado três 
vezes.
Os ocupantes dos veículos sinistra-
dos foram auxiliados pelos Bombei-
ros do Concelho de Espinho, Bom-
beiros Voluntários da Aguda e por 
uma viatura médica de emergência e 
reanimação do Centro Hospitalar de 
Gaia/Espinho e ainda por uma viatu-
ra de desencarceramento. •

UMA COLISÃO entre dois veícu-
los ligeiros, na A41, no sentido Pi-
coto-Espinho, provocou ferimentos 
em quatro pessoas – três do sexo 
feminino, com 23, 46 e 54 anos e 
num homem de 61 anos. O acidente 
ocorreu cerca das 12h30 de sábado 
e três dos feridos foram transpor-

tados ao Hospital de Vila Nova de 
Gaia.
No local estiveram os Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Espi-
nho com quatro ambulâncias e um 
veículo de desencarceramento. A 
Guarda Nacional Republicana to-
mou conta da ocorrência. •

Colisão provoca três feridos
 A41 PICOTO-ESPINHO 

10 • Defesa de Espinho • 23 de janeiro de 2020



pessoas&negócios

LÚCIO ALBERTO

“FAZEMOS QUESTÃO de 
satisfazer o cliente e cumprir 
tudo o que exige seja na quali-
dade ou no tempo de entrega 
da encomenda”, frisa Liliana 
Pinto, que há meia dúzia de 
anos assumiu a gestão da 
Canard Bordados. “A Internet 
também ajuda a localizar-nos 
e também vamos à procura de 
novos clientes.”
A empresa foi criada em 1989 
por José Manuel Sousa Pinto, 
pai da empresária de 31 anos. 
“Foi ele que teve este sonho 
ligado aos bordados. Adquiriu 
uma máquina e aos bocadi-
nhos foi criando esta empre-
sa. O meu pai estava ligado a 
uma empresa têxtil mas de-
pois quis abrir o próprio ne-
gócio. O bordado não era a ati-
vidade dele mas era um gosto. 
Entretanto, o meu pai faleceu 
e como se tratava de um negó-
cio de família quis continuar o 
trabalho dele.”
Liliana Pinto ainda estava a 
acabar o Curso de Contabi-
lidade quando o pai faleceu. 

“Foi tudo muito repentino e 
abracei esta aventura.”
“Não percebia nada ou quase 
nada de bordados até então”, 
recorda em retrospetiva a 
jovem empresária. “Comecei 
a aprender com a ajuda das 
funcionárias que estão na 
empresa há muitos anos, ou 
seja há trinta anos. Elas foram 
de facto o meu braço direito, 
ajudando-me e apoiando-me 
no que foi preciso. Aprendi 
então tudo sobre o bordado 
para poder dar continuidade 
ao trabalho.”
O negócio ainda abrangeu 
nos primeiros tempos as ma-
lhas e outros têxteis, mas “a 
concorrência foi aumentan-
do e o meu pai entendeu que 
estava na altura de se dedicar 
aos bordados académicos.”
“E é isso que temos feito com 
inovação porque os estudan-
tes querem sempre bordados 
novos”, acrescenta Liliana 
Pinto. “Mas também temos 
outra vertente que é a das 
insígnias de escuteiros. Mas 
fazemos qualquer tipo de bor-
dado, seja para bombeiros  e 

Canard Bordados: Qualidade e 
rigor nos prazos dimensionam 
um sonho

LILIANA PINTO
e mais três funcio-
nárias dinamizam 
a pequena/média 
empresa antense 
Canard Bordados 
criada há 30 anos 
por José Manuel 
Sousa Pinto

A EMPRESÁRIA 
assumiu a gestão 
da Canard Borda-
dos há meia dúzia 
de anos e nos tem-
pos livres dedica-se 
ao escutismo em 
Anta e à fotografia

ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO, DESDE 
SEGUNDA-FEIRA, O ‘WORK CAFÉ’ 
DO BANCO SANTANDER, NA RUA 8.
Um inovador modelo de balcão, que representa uma 
nova forma de relação bancária, ‘importado’ do Chile 
pelo Santander. O terceiro balcão do género em Portugal, 
depois do Amoreiras (Lisboa) e de Coimbra.

‘Work Café’ do 
Santander na Rua 8

O novo balcão ‘Work Café’ do 
banco Santander, na Rua 8, 
abriu ao público na segun-
da-feira e será oficialmente 
inaugurado amanhã. Trata-se 
do terceiro ‘Work Café’ daque-
le banco no País e de um ino-
vador modelo de balcão, que 
representa uma nova forma 
de relação bancária, ao criar 
uma nova experiência no pú-
blico em geral, com espaços 
acessíveis a todos. Para além 
dos habituais serviços de uma 
agência bancária é, simul-
taneamente, uma cafetaria 
e uma zona de ‘co-working’, 
podendo ser frequentado por 
clientes ou não clientes do 
banco Santander.
O novo balcão, único do San-
tander em Espinho, a partir 
de agora, é, segundo o seu 
diretor, Pinto Pereira, “uma 
aposta que promete revolu-
cionar a relação entre o clien-
te e o banco”.
O modelo foi ‘importado’ do 
Chile e o balcão de Espinho 
deveria ter sido o primeiro a 
ser inaugurado em Portugal 
porque já se encontra pronto 
há cerca de um ano, não fos-
se o facto de toda a zona de 
requalificação da superfície 
do túnel estivesse, ainda, em 

curso.
É, segundo Pinto Pereira, “um 
espaço muito agradável com 
uma área social, um café e, 
depois, o banco. Um espaço 
que não é só para clientes 
Santander, mas para a comu-
nidade espinhense”, sublinha 
o diretor do novo balcão que 
acrescenta tratar-se de “uma 
‘pedrada no charco’ na banca 
e naquilo a que estamos ha-
bituados. Alguns bancos fize-
ram progressos neste sentido, 
mas não se aproximam disto”.
O Work Café do Santander 
em Espinho está localizado 
em plena área requalificada 
da baixa espinhense e num 
edifício onde esteve o icónico 
‘O Nosso Café’. “Foi, por isso, 
uma feliz coincidência estar 
neste local”, referiu, com orgu-
lho, o diretor do ‘Work Café’ do 
Santander de Espinho, Pinto 
Pereira que acredita que irá 
ser um espaço “emblemático 
para a cidade” devendo, por 
isso, “ser valorizado pelos re-
sidentes e pelo poder político 
local”.
O novo ‘Work Café’ do San-
tander de Espinho abriu as 
portas ao público na passada 
segunda-feira e funciona nos 
dias úteis das 8h30 às 17h30. •

para a polícia. Enfim, não há 
um grupo específico. Fazemos 
orçamentos, recebemos enco-
mendas e produzimos.”
E o negócio corre…
“Estou na empresa há seis 
anos e 1919 foi o ano em que 
trabalhamos mais e que fica-
mos mais satisfeitos com o 
nosso trabalho. Espero que 
venham mais trinta anos a 
crescer.”
“Não temos um mercado fixo, 
mas trabalhamos muito”, des-
taca a responsável da empresa 
Canard Bordados, na Rua 36, 
em Anta. “Trabalhamos para 
todo o país e até já produzimos 
para a Suíça e Itália.” •

“O sucesso da 
empresa Canard 
Bordados é 
a qualidade 
e o rigor no 
cumprimento 
do compromisso 
com os clientes”, 
dá nota Liliana 
Pinto. “O nosso 
lema consiste 
em que os 
clientes fiquem 
satisfeitos com 
o nosso trabalho 
e passem a 
palavra…”

Atualidade económica do concelho. 
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Opinião verdadeiramente pública

1. 
Qual é a sua opinião sobre o novo visual gráfico e os 
conteúdos editoriais do Jornal Defesa de Espinho?

2. 
O que é que gostaria de ler (e ver) num 
jornal local?

José Pinho,
Espinho

1 – O jornal está impecável, original, 
moderno, prático e no século XXI. É 
isto que se tem de fazer na vida e em 
qualquer atividade.
 2 – Pode-se fazer sempre muita coi-
sa, mas um jornal local tem de estar 
sempre atento à atividade económi-
ca, política, social e às necessidades 
de Espinho, ao que Espinho oferece 
e do que necessita mais. 

João Freitas,
Espinho

1 – Eu concordo que aqui e ali, por 
este ou aquele motivo ou circunstân-
cia, se deva mudar isto ou aquilo, até 
porque a vida é feita de mudanças, 
mas fiquei algo desapontado. Estava 
habituado a outro grafismo e a ou-
tros conteúdos. E estava habituado à 
necrologia noutro espaço e não meti-
da para o meio do jornal…
2 – Um jornal local deve abordar a 
atualidade local, mas a opinião tam-
bém deve focar mais o concelho de 
Espinho. E um jornal local não deve 
deixar de dar espaço ao desporto, 
porque há muitos jovens a praticar 
desportos nos clubes da terra e para 
a história ficam os registos dos acon-
tecimentos e dos resultados… 

Agostinho Almeida, 
Espinho

1 – Eu compreendo a necessidade um 
jornal mudar de grafismo e conteú-
dos, mas como o tempo logo se verá 
se valeu a pena, ou se era a melhor 
opção. 
2 – Um jornal local deve privilegiar 
os acontecimentos e a atividade dos 
grupos socioculturais. E deve ainda 
dar mais espaço à opinião local.  

Rui Magalhães,
Guetim

1 – É bom inovar, porque dá mais ca-
risma ao jornal.
2 – Um jornal local deve ser mais li-
vre, podendo publicar o quer, doa a 
quem doer, aconteça o que aconte-
cer.  

Vítor Barradas,   
Espinho

1 – Eu acho bem a mudança do jornal, 
desde que seja equilibrada e para to-
dos os gostos.
2 – Um jornal local deve noticiar o 
que diz respeito à localidade e às zo-
nas de proximidade. Não se deve dar 
tanto espaço ao desporto, porque 
também há outras coisas de interes-
se para as pessoas. 

José Ganilho, 
S. Félix da Marinha

1 – 1 – Na minha vida já assisti a mui-
tas mudanças seja no que for e com-
preendo que um jornal tenha neces-
sidade de mudar. Vamos ver daqui 
para a frente…
2 – Um jornal local deve dar espaço 
às pessoas e há tantas com tantas 
histórias de vida. E também deve dar 
atenção às instituições e associações, 
como os organismos de solidarieda-
de social, os ranchos, os clubes e ou-
tras organizações. 

Roupa ao léu

Tenho uma reclamação na Câmara 
Municipal de Espinho sobre os cálcu-
los utilizados para a fatura da água, 
por isso analisei as faturas de água 
cá de casa durante quinze meses, e 
verifiquei o seguinte:
Foram consumidos 157 metros cú-
bicos de água em quinze meses, os 
pagamentos totalizaram 505 euros e 
79 cêntimos. Corresponde à média 
mensal de 33 euros e 71 cêntimos.
Contudo, se tivéssemos gasto 150 
metros cúbicos (7 metros cúbicos 
menos ao longo dos quinze meses) 
importaria então o custo global de 
373 euros e 20 cêntimos. Correpon-
deria ao custo da média mensal de 10 
metros cúbicos (24 euros e 88 cênti-
mos x 15).
Mas como acresce os 7 metros cúbi-
cos de consumo em quinze meses, e 
apesar da média ser ainda de 10 me-
tros cúbuicos/30 dias, estes valeram 
à contabilidade da Câmara Municipal 
de Espinho a desproporcional quantia 
adicional de 132 euros e 53 cêntimos 
(505,79 – 373,20).

Concluindo, a manipulação dos con-
sumos, sobrefaturação e subfactu-
ração, resulta no meu caso e neste 
período no preço de 1 metro cúbico 
a 18 euros e 93 cêntimos, e o seu? 

Verifique!

Não temos qualquer culpa se as 
“calças” não chegam para cobrir o 
orçamento da Câmara Municipal de 
Espinho! 
 
Alexandre Duarte

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 

A pretérita edição 
do Jornal Defesa de 
Espinho assinalou 
um novo ciclo no seu 
já longo historial (de 
quase nove décadas). 
Foi dado então à 
estampa um jornal 
com novo grafismo e 
novos conteúdos.

Nesta edição revela-se 
a “impressão” causada 
junto dos leitores, 
em particular, e da 
comunidade local, em 
geral. Cada um disse 
o que pensava e o que 
desejava…

Um jornal diferente e para todos

 VOX POP 

É do nosso mar
12 • Defesa de Espinho • 23 de janeiro de 2020



FICHA DE ASSINATURA 

NOME 

MORADA 

CÓDIGO POSTAL  | \ \ \ | - | \ \ | LOCALIDADE 

DATA DE NASCIMENTO  | \ | \  | \ \ \ | TELEFONE  | \ \ \ \ \ \ \ \ | TELEMÓVEL  | \ \ \ \ \ \ \ \ | 

E-MAIL @                                                   NIF (N.º Contribuinte)  | \ \ | \ \ | \ \ | 

ASSINATURA: 

O Nacional › 28,5€* O Europa › 78€* O Fora da Europa › 88€*                                                * Desconto aplicável em pagamentos efetuados até final de fevereiro de 2020 

MÉTODO DE PAGAMENTO: 

O TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – IBAN: PT50 0079 0000 07405836 10169 (Banco EuroBic) O CHEQUE                         O PAGAMENTO AO BALCÃO 

 

Preencha a minuta e envie para Apartado 39 – 4500-853 Espinho ou, se preferir, entregue na nossa morada: Avenida 8, n.º 456 – 1.º Andar – Salas R/H Centro Comercial Solverde 1 

O No âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, declaro concordar com a recolha e o registo dos meus dados pessoais pelo jornal Defesa de Espinho, em cumprimento da sua política  

de privacidade. Para mais informações consultar www.defesadeespinho.pt/assinatura

opinião 
Manuela Aguiar
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telectualidade e pela opinião pública europeias 
e tornaram-se vítimas da xenofobia latente nas 
nossas sociedades, onde o sentimento persiste 
e não só persiste como cresce...

Meghan tinha ainda contra si o facto de ser 
divorciada e de assumir, com orgulho, a metade 
negra da sua herança genética (que alguma im-
prensa britânica chama, despudoradamente, o 
seu “ADN exótico”) e Máxima o labéu de filha de 
um antigo ministro da Agricultura da Ditadura, e 
o facto de se manter católica convicta. A Maria 
Teresa, uma cubana discreta e baixinha, pouco 
valia, à primeira vista, a esmerada educação e a 
longa tradição familiar de filantropia.

Porém, enquanto Máxima e Guilherme e 
Maria Teresa e Henrique gozam, hoje, de uma 
grande simpatia e estabilidade nos respeti-
vos tronos, Meghan e Harry, (o primeiro casal 
multiétnico e multirracial da monarquia britâni-
ca), não resistiram aos desenfreados ataques 
racistas dos “tabloides”, investidas a que se 
juntaram, após o anúncio da sua renúncia ao 
estatuto real, os de muitos “media” de melhor 
reputação.

2 – Em mais de uma semana de infindáveis 
notícias e debates sobre o “Megxit”, o mais cho-
cante, a meu ver, foi a constatação da insensibi-
lidade de quase todos os nossos comentaristas 
de gabarito para este aspeto do problema, ao 
ignorarem o etnocentrismo e o racismo, como 
causa da reação dos dois jovens, preferindo pôr 
em foco a leviandade da americana, (a intrusa, 

a mestiça), não tanto a do marido real (a culpa 
é, afinal, um substantivo feminino).

À desvalorização dos preconceitos étnicos 
(ou à inconsciência do seu peso fundamental 
na decisão dos duques de Sussex), se aliou 
uma espécie de snobismo republicano de exe-
getas que se mostram “mais papistas do que o 
Papa” (no caso, a Rainha Isabel, que encima a 
hierarquia da Igreja Anglicana), ao pretenderem 
condenar o jovem casal ao serviço forçado e 
vitalício da Coroa. “Deixem-nos sair, livremente 
da lista de abonados da Casa Real!”

Outras monarquias, da sueca à espanhola, 
tomaram já a iniciativa de reduzir aquela lista 
ao círculo estreito do casal-régio, seus filhos e 
pais sobreviventes. Parece-me bem e torna as 
Monarquias cada vez menos onerosas face às 
Repúblicas.

Já Ana de Castro Osório, feminista e republi-
cana, há mais de um século, situava a luta pela 
igualdade entre Mulheres e Homens, definiti-
vamente acima da questão de regime, dizendo 
que se devia dar a mesma solidariedade a todas 
as mulheres, qualquer que fosse o estatuto eco-
nómico e social, porque todas eram, em diferen-
tes contextos, vítimas das mesmas formas de 
discriminação - uma operária, ou uma princesa, 
por igual.

Dou, pois, a minha solidariedade à princesa 
Megan, que os pasquins ingleses zurziram tão 
injustamente por insignificâncias protocolares, 
como afagar a barriga durante a gravidez, ou 

cruzar as pernas em cerimónias públicas (tal 
como fazia a cunhada Kate, poupada porque, 
embora plebeia, é branca e autóctone).

 3 – E, dito, isto, acrescento que não sou pro-
priamente simpatizante do perfil de Meghan, de 
Kate, ou, menos ainda, de Letícia de Espanha. 
Parece-me que lhes falta, mais do que brasões, 
uma dimensão cultural e humanista. E admiro, 
precisamente porque a têm, e com ela enobre-
cem e modernizam monarquias, as princesas 
Máxima, atualmente Rainha, e Maria Teresa, 
hoje Grã-Duquesa. 

O que estas ,içheres estrangeiras e plebeias 
(e outras) ganharam deve-se a algo muito mais 
decisivo do que a geografia ou o meio social em 
que nasceram: às qualidades de inteligência e 
à excelência da formação académica, por um 
lado, e, por outro, ao seu carácter e ao gosto 
pela intervenção cívica.

Eu confesso-me “res publicana”,  antes que 
republicana. Acredito na igualdade de todos os 
seres humanos e na democracia. Democracia 
compatível, como mostram as monarquias nór-
dicas europeias, com um regime de entrega da 
chefia simbólica do Estado ao representante de 
uma antiga Família. Confiam-lhe uma missão, 
não a sacralizam. O ideal é que essa família se 
cruze com gente do seu povo e de outros povos, 
com uma única condição: saberem escolher as 
mulheres ou os homens certos.

• Ex-secretária de Estado e Ex-vereadora 

Princesas 
imigrantes

1 – Em comum têm estas três mulheres 
nossas contemporâneas o facto de serem ple-
beias e estrangeiras no país onde foram viver 
um “conto de fadas”, que, afinal, começou por 
ser uma verdadeira ordália, pondo à prova a 
sua coragem e resiliência na luta contra um fei-
xe de incontáveis preconceitos. A problemática 
da sua integração no novo meio, embora este 
configurasse uma Corte Real, não foi muito di-
versa do árduo começo do comum dos proces-
sos migratórios. 

São, as três, oriundas do Novo Mundo: 
Meghan, a afro-americana, atriz emergente de 
séries televisivas; Máxima da Holanda, a ar-
gentina de origem basca e italiana, licenciada 
pela Universidade Católica de Buenos Aires, 
com “master’s” nos EUA, seguido de fulgurante 
carreira no setor da alta finança internacional; 
Maria Teresa, a cubana de famílias basca e cas-
telhana, exilada, com os pais, em Nova Iorque e 
na Suíça, colega de Henrique do Luxemburgo, 
na Universidade de Genebra, onde se formou 
em Ciências Políticas. 

Vinham de culturas olhadas de revés pela in-
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necrologia

✝ D. Maria de Lurdes Pereira 
da Rocha [LURDES DA CAMARADA]
MISSA DO 11.º ANIVERSÁRIO 

Sua família vem comunicar que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, sexta-feira, dia 24, pelas 19 
horas, na Igreja Paroquial de Paramos. Agradece desde já 
a todos quantos comparecerem.

✝ João Manuel Resende 
da Fonseca
MISSA DO 26.º ANIVERSÁRIO 

Seus sobrinhos vêm, por este meio, participar que será 
celebrada missa pelo seu eterno descanso, dia 27, se-
gunda-feira, pelas 12 horas, na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradecem a quem possa comparecer a este 
acto religioso.

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.

P
U
B

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

P
U
B

✝ José Carlos Fernandes Cunha Martins
AGRADECIMENTO

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no fu-
neral do seu ente querido e na missa 
de 7.º dia ou que de outro modo mani-
festaram pesar. 

Espinho, 23 de janeiro de 2020 

Fun.ª N.ª S.ª D'Ajuda, – Sancebas e Luís Alves – Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129]

✝ D. Maria Rafaela Mesquita
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA 

[Espinho - Rua 2]

Seus filhos, nora, genro, netos e de-
mais família vêm por este meio agra-
decer a todas as pessoas de suas rela-
ções e amizade, que tomaram parte no 
funeral da sua ente querida ou que de 
outro modo se associaram à sua dor.
A Missa de 7º dia será celebrada sá-
bado, dia 25, pelas 19 horas na Igreja 
Matriz de Espinho.
Desde já agradece, muito reconhecida-
mente a todos quantos se dignem par-
ticipar no seu funeral ou que de outro 
modo lhes manifestarem o seu pesar.

A família 
Espinho, 23 de janeiro de 2020 

Agência Fun.ª Maria de Lourdes – Anta - Espinho [Tlf. 227340609 – 966225173]

✝ Jorge Emanuel Alvim do Couto da Silva
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7º DIA

A família vem agradecer às pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente querido ou que de outro modo 
manifestaram pesar.
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada dia 25, 
sábado, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho, agrade-
cendo a todos quantos participem na Eucaristia. 

Espinho, 23 de janeiro de 2020

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda, – Sancebas e Luís Alves – Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129]

✝ D. Maria do Céu Marques da Silva
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA 

[Espinho - Rua 22]

Sua família vêm por este meio agrade-
cer a todas as pessoas de suas rela-
ções e amizade, que tomaram parte no 
funeral da sua ente querida ou que de 
outro modo se associaram à sua dor.
A Missa de 7º dia será celebrada sexta-
-feira, dia 24 de Janeiro, pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradece, muito reconhecida-
mente a todos quantos se dignem par-
ticipar no seu funeral ou que de outro 
modo lhes manifestarem o seu pesar

A família 
Espinho, 23 de janeiro de 2020 

Agência Fun.ª Maria de Lourdes – Anta - Espinho [Tlf. 227340609 – 966225173]

✝ D. Lucília Alves de Oliveira
AGRADECIMENTO 

[Rua da Capela dos Ramos - Anta - Espinho]

Seus filhos, noras, netos, bisnetos e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas de suas relações e amizade, que toma-
ram parte no funeral e missa de 7º dia da sua ente querida ou que de 
outro modo se associaram à sua dor. 
 
Desde já agradecem a todos quantos participaram nestas cerimónias.

A família 
Espinho, 23 de janeiro de 2020 

Agência Fun.ª Maria de Lourdes – Anta - Espinho [Tlf. 227340609 – 966225173]

FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do concelho de Espinho. 
Das 24 às 9 horas (só para receitas do dia 
ou da véspera)

quinta
23 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

sexta
24 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

sábado
25 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

domingo
26 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

segunda
27 Farmácia Teixeira 227 346 388

C. Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

terça
28 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

quarta
29 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

DEFESA DE ESPINHO - 4581 - 23 JANEIRO 2020

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE 
ESPINHO Coletividade de Utilidade Pública

CONVOCATÓRIA 
Convocam-se todos os sócios da ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO 
no pleno gozo dos direitos estatutários a comparecer no Pavilhão Arq. Je-
rónimo Reis no próximo dia 28 de Janeiro de 2020, pelas 21.30 horas, 
a fim de se realizar uma Assembleia Geral com a seguinte ORDEM DE 
TRABALHOS:
1 - Apreciação, discussão e aprovação de proposta da Direção no sentido 
da atribuição da Medalha de Dedicação ao sócio António Ferreira Alves 
Monteiro, nos termos do disposto no artigo 25.º n.º al d) dos estatutos 
do clube.
2 - Apreciação, discussão e aprovação de proposta da Direção no sentido 
da atribuição da Medalha de Mérito Desportivo, nos termos do disposto 
no artigo 25.º n.º 3 al c) dos citados estatutos, a dez sócios devidamente 
identificados na proposta.
3 - Discutir qualquer outro assunto de interesse para a coletividade. Nos 
termos do disposto no art. 54.º n.ºs 1 e 2 dos Estatutos, a reunião terá o 
seu início à hora acima indicada caso estejam presentes sócios em núme-
ro igual ou superior à maioria dos sócios no pleno gozo dos seus direitos. 
Se tal não acontecer, a assembleia geral funcionará e deliberará valida-
mente, qualquer que seja o número de sócios presentes, meia hora depois 
da hora acima designada.
Na secretaria do Clube estão disponível o teor das propostas elaboradas 
pela Direção.

Espinho, 23 de janeiro de 2020
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Amadeu José de Melo Morais

DEFESA DE ESPINHO - 4581 - 23 JANEIRO 2020

SC ESPINHO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Pedro Nélson Gonçalves Sousa, Sócio nº 105, Presidente da Assembleia 
Geral do Sporting Clube de Espinho, nos termos da alínea b) do artigo 54º 
dos Estatutos do Clube, convoca os Associados para uma Reunião Ordi-
nária da Assembleia Geral, a realizar no dia 5 março 2020, pelas 20,30 
horas, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho, Rua 23 - Espinho, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto um 
Eleição dos Órgãos Sociais do Clube, para o período 2020/2023:
a) Assembleia Geral
b) Direção
c) Conselho Fiscal

Se à hora marcada para o início dos trabalhos não se encontrar presente 
a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia Geral funcionará em segunda 
convocatória uma hora após, com os sócios presentes (Artigo 58º dos 
Estatutos do Clube). Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios 
com as quotas em dia e que satisfaçam os requisitos do Artigo 22º dos 
Estatutos do Clube.

As listas dos Órgãos Sociais candidatas a sufrágio, deverão cumprir na 
sua formação os Estatutos do Clube, nomeadamente, o estipulado no seu 
Artigo 36º e tendo de ser entregues na Loja Tigre do Clube até às 18h00, 
do dia 5 de fevereiro de 2020.

Espinho, 23 de janeiro de 2020
Assembleia Geral | Presidente

Dr. Pedro Nelson Gonçalves Sousa

P
U
B

P
U
B
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defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

COM UM GOLO de Jota, o SC Espinho levou de 
vencida o Gondomar, no início da segunda volta 
do Campeonato de Portugal. Os tigres só con-
seguiram adiantar-se no marcador no segundo 
tempo, num penalti que puniu o derrube de Viei-
rinha dentro da área. Os adeptos espinhenses 
mereceram, no final, os mais rasgados elogios por 
parte do treinador, João Ferreira – “com adeptos 
destes ficamos mais fortes dentro de campo”.

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B
JORNADA 18

x x
GONDOMAR  SC ESPINHO

0 1
18.1.2020. Estádio S. Miguel, em Gondomar

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A V A
Ricardo Neves Kadú

57 Mica Freire Mica
Meneses Amadeu
Huguinho João Pinto

80 Zé Pedro Gonçalo
© Tiago Gomes João Ricardo ©

30 60   Dinis Lopes Chapi
60              Haochang Cai Vieirinha

Ângelo Jota  80 27
62 Drogba Camará Betinho 90

Fausto Diogo Valente 71
PEDRO PINTO T JOÃO FERREIRA

Zé Pedro Santos Bruno Silva
Alberto Gomes Paulo Jorge   80

Rui Filipe Filipe Leite
Gonçalo Costa Eduardo Baldé 90

Artur Dias Carlitos 71
60    Edelino Lé Christian
60 Digas Nuno Malheiro

0-0 ao intervalo. 0-1, por Jota (58, gp)

ÁRBITRO: Pedro Ferreira (AF Braga)
ÁSSISTENTES: Nuno Freitas e José Pereira

Golo de Jota dá 
vitória aos tigres

RESULTADOS 18.º JORNADA
Sanjoanense 1-1 Coimbrões

FC Arouca 3-1 Trofense
Pedras Rubras 0-0 Lourosa

Gondomar 0-1 SC Espinho
Leça 0-1 Castro Daire

Vila Real 0-0 L. Vildemoinhos
Paredes 0-0 Amarante

G. Figueirense 0-1 Valadares Gaia
FC Felgueiras 1932 ?-? Canelas 2010

PRÓXIMA JORNADA (19 de Janeiro)
Amarante 15:00 FC Arouca

Castro Daire 15:00 Vila Real
Trofense 15:00 Pedras Rubras
Lourosa 15:00 Felgueiras 1932

L. Vildemoinhos 15:00 Sanjoanense
Coimbrões 15:00 G. Figueirense
SC Espinho 15:00 Leça

Canelas 2010 15:00 Paredes
Valadares Gaia 15:00 Gondomar

Futebol

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 FC Arouca 18 13 3 2 29-13 42
2 Lourosa 18 10 3 1 30-11 37
3 Leça 18 10 7 3 28-17 35
4 SC Espinho 18 9 5 2 32-14 34
5 Sanjoanense 18 9 7 5 25-20 31

16 Trofense 18 3 5 10 13-24 14
17 Vila Real 18 3 2 13 13-36 11
18 G. Figueirense 18 2 1 15 9-45 7

COM 
ADEPTOS 
DESTES 
FICAMOS 
MAIS FORTES 
DENTRO 
DE CAMPO”

JOÃO 
FERREIRA
TREINADOR DO 
SC ESPINHO

©
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R
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Tiago Paiva foi 
reeleito presidente 
da AFPCE e irá tomar 
posse amanhã, sexta-
feira, às 21h15 no 
FACE, numa cerimónia 
que irá contar 
com a presença do 
presidente da Câmara, 
Pinto Moreira e do 
presidente da FPF, 
Fernando Gomes

MANUEL PROENÇA

“IMPULSIONAR cada vez mais as 
competições da AFPCE, quer em ter-
mos organizativos, quer em termos 
de comunicação e imagem” e “conti-
nuar apoiar de forma permanente 
e incessante os nossos associados, 
para que, os mesmos tenham melho-
res condições competitivas”, serão 

dois dos objetivos de Tiago Paiva que 
foi, recentemente, reeleito presiden-
te da Direção da Associação de Fute-
bol Popular do Concelho de Espinho 
(AFPCE).
Tiago Paiva, irá tomar posse com os 
corpos sociais amanhã, sexta-feira, 
numa cerimónia que decorrerá às 
21h15 no Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho e que contará com a presen-

©
 D

R ça, entre outros, do presidente da Câ-
mara Municipal, Pinto Moreira e do 
presidente da Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF), Fernando Gomes.
Este novo elenco diretivo da AFP-
CE tem, também, como objetivos, 
“apostar nas atividades de apoio a 
inserção social na nossa sociedade, 
nomeadamente através do futebol”, 
“apostar nas plataformas digitais e 
interativas, afim de, redimensionar 
e promover cada vez mais as nossas 
competições”, “continuar aposta na 
formação de agentes desportivos, 
quer através de workshops, coló-
quios e conferências”, “pugnar pela 
criação do Torneio de Inter-Fregue-
sias no fim das competições, com es-
calões de benjamins e juvenis”.
Uma das novidades apresentadas 
pelo elenco liderado por Tiago Pai-
va é a “criação do Conselho Con-
sultivo, presidido pelo Dr. Vasco 
Miguel Costa”.
Finalmente, o presidente da AFPCE 
reeleito pretende a “criação de novas 
condições da nossa sede, quer em 
aumento de espaço, ou em novas 
instalações”.
A aposta no âmbito tecnológico 
versará o “website, o golo minuto, 
perfil do jogador, criação de con-
teúdos de vídeo, reportagens espe-
ciais” e, entre outras coisas, a “cria-
ção da AFPCE MAGAZINE com 
uma edição anual”. 

Apostar nas 
atividades de apoio 
a inserção social na 
nossa sociedade, 
nomeadamente 
através do futebol”

Tiago Paiva 
quer “melhores 
condições 
competitivas” 

 FUTEBOL JUVENIL 

AFPCE

Estrutura dos órgãos sociais 
conta com quatro mulheres

TIAGO PAIVA mantém-se como presidente 
da Direção, bem como Fernando Fernandes na 
Assembleia Geral e Jorge Gomes de Sá no Con-
selho Fiscal, numa estrutura que conta com o 
nome de quatro mulheres.

Eis os órgãos sociais eleitos para o biénio 
2020/2022:
Mesa da Assembleia Geral – Presidente, Fernan-
do Fernandes; vice-presidente, Rosária Vieira; 1.º 
secretário, Álvaro Ferreira; 2.º secretário, Manuel 
Ferreira.
Conselho Fiscal – Presidente, Jorge Sá; vice-pre-
sidente, Alfredo Sousa; secretário, Vítor Oliveira; 
relator, José Ruivo.
Direção – presidente, Tiago Paiva; vice-presiden-
tes, Daniela Carvalho e Jéssica Pereira; tesourei-
ro, Hélder Freitas; 1.ª secretária, Carla Pinto; 2.º 
secretário, José Chumbinho.

Iniciados e juvenis vitoriosos
Também a equipa de futebol de sub17 (juvenis) 
do SC Espinho foi à Régua vencer os locais por 
1-2, em jogo da 8.ª jornada da segunda fase do 
Campeonato Nacional. Com a presença nesta 
prova já assegurada para a próxima temporada, 
os comandados de Fábio Paquete, que estiveram 
a perder desde os 26 minutos, marcaram nos úl-
timos 10 minutos por Rica (80) e por André (90).
Os tigres jogam no domingo em Espinho, às 11 
horas, com o segundo classificado, o Feirense.
Entretanto, a equipa de sub15 (iniciados) recebeu 
o Freamunde e venceu o seu adversário por 3-2 
em jogo do Nacional. Os pupilos de Nelson Cape-
la sofreram o primeiro golo aos 16 minutos e em-
pataram a partida aos 39, por Tomás Gonçalves. 
O Freamunde acabou por fazer o 1-2 em tempo 
de compensação dado pelo árbitro ainda antes 
do intervalo.
Na segunda parte, os tigres fizeram dois golos, 
por Gonçalo (54) e por Liquito (56). No domingo, 
às 11 horas, o SC Espinho joga em Campanhã 
(Porto) com o Salgueiros, que é o terceiro classi-
ficado. // MP

A equipa de iniciados do SC Espinho 
(na foto) conquistou três preciosos 
pontos ante o Freamunde na corrida 
pela permanência no Nacional

Voleibol. Juniores do 
SC Espinho sagram-se 
campeões regionais. 
Em seniores, tigres e mochos 
seguem em frente na Taça de 
Portugal. p19 

Entrevista. Joaquim 
Magano, hóquei em campo
A vida de Joaquim Magano foi 
dedicada ao hóquei em campo 
na AA Espinho. Resistente às 
fraquezas da modalidade com o 
correr dos tempos, antigo jogador 
é, agora, treinador. p 16 e 17
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luta de há muito tempo no clube. Não tenho 
horas para a formação e o pavilhão apenas está 
disponível a partir das 21h30! Não posso levar 
aos treinos as crianças a essa hora!
Se eu tivesse um campo com um bocadinho de 
relva, tinha o problema resolvido. Se fizessem o 
campo de relva sintética libertávamos o pavi-
lhão.
Se tivessem construído o campo no local onde 
estava pensado, até poderia hoje já não estar lá 
mas acredito que estivesse num outro lado”.
Quando começou a jogar hóquei em campo ha-
via grandes jogos e muitas equipas?
“Havia 16 equipas no norte, só na 1.ª Divisão e 
oito equipas na 2.ª Divisão. Havia, ainda, um 
Campeonato de Reservas. Não havia jogadores 
muito novos porque a maior parte vinha do fu-
tebol.
A modalidade começou a ter menos expressão 
porque os clubes grandes, nomeadamente o FC 
Porto e o Benfica, deixaram de competir.
Quando comecei a jogar tínhamos tantos joga-
dores no campo como no banco. Éramos cerca 
de 30. Era a chamada ‘geração de ouro’. Foi a 
melhor equipa nacional e que ganhou tudo na 
vertente de sala. Em campo só não tivemos um 
título da 1.ª Divisão.
A maior parte dos jogadores estiveram na equi-
pa até aos 40 anos. O Fernando Meneses jogou 
até aos 60 anos!
Mais tarde os jogadores foram abandonando a 
modalidade, por razões profissionais e familia-
res”.
Como conseguiu conciliar a sua vida com o hó-
quei em campo?
“Eu trabalhava na Fundição e quando saía ia 
para os treinos. Treinava até às 20 horas. Não 

ENTREVISTA. 
A VIDA DE JOAQUIM 
MAGANO (JOAQUIM JESUS 
ROCHA) FOI DEDICADA AO 
HÓQUEI EM CAMPO NA AA 
ESPINHO.
Resistente às fraquezas da 
modalidade com o correr dos 
tempos, antigo jogador é, agora, 
treinador das equipas que mantêm 
vivos o hóquei em campo e o hóquei 
de sala no clube.
Joaquim Magano é o terceiro de 
seis filhos de Fernando Magano, 
figura sobejamente conhecida no 
Rio Largo. Tem 64 anos, é casado, 
pai de dois filhos e avô de dois 
netos. No desporto, no hóquei em 
campo em particular, ninguém o 
conhece por Joaquim Rocha, mas 
sim por Magano. Leva uma vida 
ao lado do hóquei de campo e do 
hóquei de sala, enveredando o 
emblema da AA Espinho. É do FC 
Porto por paixão desde pequenino. 
Em junho irá completar 47 anos na 
modalidade.

nasceu no primeiro ano da década de oitenta. 
Mais tarde, o José Catarino e o Albano deixaram 
o clube e eu fiquei sozinho no projeto.
Entretanto, passaram outros treinadores pelo 
clube, mas eu fui o que mais aguentou.
O meu grande objetivo, além de praticar despor-
to, é o de fazer com que os miúdos deixem de 
frequentar alguns maus lugares.
Atualmente estão comigo 15 jovens. Cerca de 
90% são do Bairro Piscatório. É um trabalho que 
tenho levado a peito desde há cerca de 12 anos a 
esta parte”.
O campo para a prática da modalidade sempre 
foi um sonho?!
“Uma das lutas que me tem vindo a acompa-
nhar é o campo de relva sintética para o hóquei 
em campo da AA Espinho. Esta seria uma das 
condições para que a modalidade não viesse 
a acabar. Mas as promessas têm sido muitas 
ao longo destes anos e estou sempre na expe-
tativa de que o campo venha a ser construído! 
Este é um sonho de há aproximadamente três 
décadas. Não é só o meu sonho, mas de muita 
gente que me tem vindo a acompanhar, nomea-
damente Fernando Meneses, que tem sido, para 
mim, um verdadeiro ‘porto de abrigo’. O Luís 
Vieira tem apoiado na burocracia, o José Cata-
rino e o Gonçalves também ajudam”.
Sente que o hóquei em campo tem sido a ‘mo-
dalidade pobre’ do clube?
“Sinto isso há muitos anos. O clube apoia-nos no 
transporte de atletas, pondo à disposição a car-
rinha. Mas o combustível sou eu que meto! Mas 
quando participamos nas fases finais, o presi-
dente do clube, José Lacerda e o diretor, Mário 
Valente, apoiam-nos.
Acho que há uma vontade de tirar o hóquei em 
campo do pavilhão da AA Espinho. Esta é uma 

“O FC Porto 
pagava-me 
1000 escudos 
(cinco euros) 
por mês se 
fosse para lá 
jogar, o que 
era mais do 
que aquilo que 
eu ganhava no 
meu trabalho!”

“O meu grande 
objetivo é o de 
fazer com que os 
miúdos deixem de 
frequentar alguns 
maus lugares”
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HÓQUEI EM CAMPO JOAQUIM MAGANO

MANUEL PROENÇA

Como foi o seu percurso até entrar no hóquei 
em campo?
“Durante toda a minha juventude andei pelo 
Rio Largo e acabei por entrar para o futebol do 
SC Espinho no tempo do Cântara. Fui trabalhar 
para a Galeria Lélia, aos 14 anos e, depois, para 
a Tipografia Guetim, na Rua 11. Aos 17 anos fui 
para a Fundição Progresso, onde trabalhavam, 
também, o meu falecido pai e os meus irmãos. 
Nessa altura, já com 18 anos, comecei a praticar 
hóquei em campo. O irmão do falecido treina-
dor, António Jesus, trabalhava na Fundição e 
fomos para a modalidade que era jogada no 
antigo Campo da Avenida. Era treinador, Fer-
nando Ribeiro e estava lá, também, o Manuel 
Sancebas. Permaneci no hóquei em campo des-
de a época de 1973/1974 até hoje. Foi lá que co-
nheci Fernando Meneses, a pessoa que mais me 
tem motivado a andar nesta modalidade. Neste 
desporto tenho tido grandes amigos, mas ele foi, 
para mim, como um pai”.
Chegou a jogar com algumas das figuras que 
passaram pelo hóquei em campo?
“Cheguei a jogar com Álvaro Rocha e com o 
arquiteto Jerónimo Reis. Tive grandes alegrias 
e grandes tristezas. Vou completar 47 anos na 
modalidade em junho próximo. Joguei duran-
te 25 anos até à altura em que o meu filho mais 
velho começou a jogar. Mais tarde, com o José 
Catarino e o Albano formamos as escolas de 
hóquei. Eu fiquei com a zona de Silvalde e foi lá 
que conseguimos formar uma grande equipa. 
Só deixei a carreira de jogador quando o meu fi-
lho foi campeão nacional comigo. Deixei de pra-
ticar, mas não abandonei a modalidade ficando 
sempre ligado à formação. Foi um projeto que 

defesa-ataque Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

“O meu pai marcou-
nos a todos. 
Por isso, eu e 
os meus irmãos 
transportamos esta 
alcunha com muito 
orgulho. O meu 
pai foi um grande 
pilar na minha vida. 
Somos os Maganos 
do Rio Largo”.
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tinha carro e deslocava-me de bicicleta. Mui-
tas vezes ia na Turispraia para Silvalde e ia de 
minha casa até ao pavilhão da AA Espinho de 
bicicleta para treinar com os seniores.
Por todo este tempo envolta do hóquei, só te-
nho de agradecer à minha família, principal-
mente à minha mulher. Foi uma lutadora pois 
poderia, muito bem, ter-se cansado de mim. A 
minha vida de casado foi passada cerca de 60% 
do tempo dentro do pavilhão da AA Espinho. A 
minha mulher muitas vezes disse-me que mais 
valia ficar lá a dormir”.
O hóquei em campo tem-se mantido no clube, 
apesar dos muitos contratempos!
“A modalidade está no clube, ininterruptamen-
te, há quase oito décadas. Temos os maiores 
títulos do clube. Temos três títulos europeus. 
Fomos sempre acarinhados, apesar das dificul-
dades financeiras que atravessamos.
Há seis anos a esta parte estou praticamente 
sozinho na modalidade.
Prometi a mim mesmo que, enquanto eu puder 
e me deixarem lá andar, e o Fernando Meneses 
for vivo, o hóquei em campo na AA Espinho não 
irá acabar.
Esta modalidade nunca me deu dinheiro, mas 
deu-me grandes amigos, fez-me crescer e tor-
nei-me homem e num bom cidadão”.
Mas o que o move afinal?
“Ver as crianças e os jovens que passam pela 
modalidade, comigo a treinador, a crescer, a 
serem homens e a terem um futuro. Isso é 
o que mais alegria me dá. É a minha grande 
motivação”.
Como aparece a alcunha Magano na sua família?
“O meu pai era da zona da Divisão. Em frente à 
casa do meu pai havia uma quinta que era de um 
senhor que estava na Venezuela. Lá tinha árvo-
res que davam os magnórios (nêsperas). O meu 
pai era o mais novo e foi apanhado em cima da 
árvore a colher magnórios. Os seus irmãos fugi-
ram e ele ficou em cima da árvore. A partir daí 
passaram a chamar-lhe Magano. Passou a ser, 
mais tarde, o Ti Magano.
O meu pai marcou-nos a todos. Por isso, eu e os 
meus irmãos transportamos esta alcunha com 
muito orgulho. O meu pai foi um grande pilar na 
minha vida. Somos os Maganos do Rio Largo”.
A sua infância não foi fácil?!
“Claro que não. Eu e os meus irmãos íamos bus-
car os restos de comida de restaurantes e de pen-
sões para darmos aos porcos que a minha avó 
criava. Em adultos seguimos as nossas vidas”.
Há alguma estória engraçada no desporto que 
queira partilhar?
“O defesa que me estava a marcar era o Puskas 

do Académico do Porto. Numa jogada fiquei de 
frente para ele. Encostou-me o stique à barriga 
e perguntou-me o nome. Ele disse-me que se 
quisesse tirava-me os calções e aconselhou-me 
a não voltar a fazer aquilo. Mas eu fiz e ele deu-
-me com o stique no rabo. Nunca mais me es-
queci disso.
Tenho uma outra história que se passou no dia 
da comunhão do meu filho. Jogávamos o Tor-
neio Álvaro Rocha, em Cassufas e eu estava na 
luta pelo melhor marcador com um jogador do 
Benfica. Estava na Igreja e quando o meu filho 
foi comungar, saí pela porta traseira. Sinto re-
morsos disto! Mas quando cheguei a casa ofe-
reci a taça do melhor marcador ao meu filho”.
Vê todo o seu esforço recompensado na moda-
lidade?
“Depois de tantos anos de esforço vou vendo 
que a modalidade não está a crescer. Por mui-
to que a Federação Portuguesa de Hóquei faça, 
até junto das escolas, os jovens optam por ou-
tras modalidades. Tenho ido ao Centro Escolar 
de Silvalde para tentar captar crianças para o 
hóquei de sala e para o hóquei em campo, mas 
o trabalho tem sido muito difícil, pois todas as 
crianças já estão a praticar futebol, voleibol…”
Por que razão traz o emblema do FC Porto ao 
peito?
“É uma grande paixão que tenho! É mais anti-
ga do que a que tenho pela AA Espinho. Todas 
as datas de referência que tenho na minha 
vida coincidem com êxitos do FC Porto! Nas-
ci num ano em que o FC Porto foi campeão 
(1955/56); casei num ano em que foi campeão 
(1978); o meu filho mais velho nasceu em 1980 
(campeão) e o mais novo em 1987 (campeão 
europeu)… Em minha casa, só o meu pai é que 
era do Belenenses. Todos éramos portistas. 
Mas não me zango com os meus amigos por 
serem de outros clubes! Além disso, no hóquei 
em campo, pela AA Espinho, venci duas vezes 
o FC Porto e num dos jogos marquei dois go-
los. O último jogo que o FC Porto fez no Cam-
peonato foi contra a AA Espinho e também 
fui eu que marquei o golo da vitória. Tive mui-
tos amigos que praticavam hóquei em campo 
no FC Porto.
O FC Porto tentou levar-me para lá, enquan-
to jogador, mas não quis ir porque não tinha 
transporte para os treinos, pois não tinha car-
ro. Por outro lado, já estava na AA Espinho há 
20 anos e sentia-me muito ligado a este clube. 
Nessa altura o FC Porto pagava-me 1000 es-
cudos (cinco euros) por mês se fosse para lá 
jogar, o que era mais do que aquilo que eu ga-
nhava no meu trabalho!” •

Joaquim Magano afirma que 
“se tivesse um campo com 
um bocadinho de relva, tinha o 
problema resolvido. Se fizessem 
o campo de relva sintética 
libertávamos o pavilhão”.

FUTEBOL POPULAR. 
GD Ronda mantém 
liderança

O GD RONDA continua líder da 1.ª 
Divisão da Liga de Futebol Popular 
de Espinho, mesmo após escorregar 
e empatar (1-1) frente ao Águias de 
Paramos. Na posição imediata, com 
21 pontos, segue a Corga, que não 
aproveitou o desaire do atual deten-
tor do título e empatou a uma bola 
frente à Quinta Paramos, ficando 
assim as duas equipas separadas 
por dois pontos.
Na luta pela manutenção, perma-
nece no fundo da tabela o Estre-
las Divisão, após nova derrota por 
4-2 frente ao terceiro classificado, 
o GD Outeiros. Em lugar de desci-
da continuam, também, os Magos, 
que foram derrotados em casa, por 
3-2, pelos Leões Bairristas. Também 

como ‘lanterna vermelha’ segue o 
Cantinho, que perdeu no reduto do 
Regresso pela margem mínima.
Entretanto, na 2.ª Divisão, desta-
que para o jogo entre o Império e 
o Estrelas Ponte Anta, que estava 
empatado a uma bola quando foi 
interrompido, aos 30 minutos, de-
vido a confrontos entre jogadores 
do Estrelas e elementos ligados ao 
Império. Contudo, mesmo com o 
Desportivo Ponte de Anta a golear a 
AD Guetim por quatro bolas a uma, 
o Estrelas Ponte de Anta segue na li-
derança do campeonato com 21 pon-
tos. No último lugar do pódio surge 
a Juventude da Estrada, mesmo 
perdendo por 1-0 frente ao Estrelas 
Vermelhas.
Após empatar com o Bairro Ponte 
de Anta, os Morgados somaram o 
primeiro ponto, mas continuam a 
ocupar o último lugar da tabela. •

BADMINTON. 
Vitória Ferreira brilha
em Albergaria

Vitória Ferreira, do Novasemente, 
conquistou o primeiro lugar em sin-
gulares senhoras no escalão de sub11, 
no 2.º Torneio de Clubes de Badmin-
ton de Não-Seniores (Formação) que 
decorreu em Albergaria. Gabriel 
Ferreira, também do Novasemente, 
atingiu as meias-finais de singulares 
homens, também neste escalão de 
sub11.
Ana Vitó (sub19) da AA Espinho, clas-
sificou-se na terceira posição em sin-
gulares senhoras.
Os jogadores do Novasemente José 
Teixeira e Rodrigo Ribeiro chegaram 
às meias-finais de pares homens no 

escalão de sub13. José Teixeira, fa-
zendo par com Sara Boas (CD Póvoa) 
e Rodrigo Ribeiro com Daniela Silva 
(CD Póvoa), também atingiram as 
meias-finais de pares mistos.
Por fim, o atleta do Novasemente 
Gonçalo Ribeiro, fazendo par com 
Tiago Azevedo (CRE Maceda) che-
gou às meias-finais de pares homens 
no escalão de sub19. •

FUTSAL. 
Novasemente Cavalinho
na luta pelo título

O Novasemente Cavalinho concluiu 
a primeira fase (Norte) do Campeo-
nato Nacional de futsal feminino 
em primeiro lugar, batendo na últi-
ma jornada o Póvoa, por 2-1. Juliana 
Pinto inaugurou o marcador aos 18 

minutos e Carol fez o 2-0 aos 37, ten-
do as poveiras reduzido um minuto 
depois.
Eis a constituição da equipa do No-
vasemente Cavalinho:
Daniela Sona, Andreia Marques, Ju-
liana Pinto, Carol e Andreia Martins 
– cinco inicial; Ana Rita Silva, Bianca 
Costa, Angélica Alves, Liliana Silva e 
Mariana Torres. •
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ANTÓNIO CANELAS (Escalão J), nadador do 
SC Espinho, sagrou-se Campeão Nacional em to-
das as provas em que participou, nomeadamen-
te 50 e 100 metros Mariposa e 100 e 200 metros 
Estilos, no Campeonato nacional que decorreu 
em Vila Franca de Xira. 
Também em evidência estiveram Domingos 
Ferreira (Escalão I) que obteve o 3.º lugar nos 50, 
100, 200 e 400 metros Livres e Gonçalo Monteiro 
(Escalão A) que também subiu ao pódio na prova 
dos 50 metros Bruços, conquistando o 3.º lugar. 
Manuela Oliveira (Escalão E) alcançou o 4.º lugar 
nos 50 metros Costas, tal como Yolanda Rien-
derhoff (Escalão D), que também conseguiu a 
quarta posição nos 100 metros Bruços, sendo es-
tas as melhores classificações de ambas.
No final deste Campeonato Nacional de Inver-
no de Masters, os nadadores do SC Espinho 
bateram 14 recordes pessoais (incluindo tempos 
parciais) e alcançadas nove medalhas (quatro de 
ouro e cinco de bronze). •

Vera Cardoso vence todas as 
provas no Torneio ANC

A NADADORA do SC Espinho, Vera Cardo-
so (S14), foi o destaque do II Torneio Natação 
Adaptada da ANC, em Coimbra, ao vencer 
todas as provas em que participou – 50,100 e 
200 metros Costas e 100 metros Bruços.
O SC Espinho esteve na competição com 22 
nadadores e ficou em 6.º lugar.
Diogo Cruz (S14) obteve o 3.º lugar nos 50 e 
100 metros Costas e 100 metros Livres e Jéssi-
ca Ferreira (S14) alcançou também a terceira 
posição nos 100 metros Costas.
O tigre João Amaral (S14) ficou em 4.º lugar 
nos 50 e 100 metros Costas e 50 metros Li-
vres, tal como Luísa Félix (S21), que também 
alcançou o 4.º lugar nos 100 metros Livres e 
nos 50 metros Costas.
Por fim, José Pedro Ferreira (S14) obteve o 6.º 
lugar nos 50 metros Costas. 
No final desta competição foram alcançados 
quatro recordes do clube (Vera Cardoso e 
Diogo Cruz). •

Canelas campeão

António Canelas sagrou-se campeão 
nacional em todas as especialidades 
e Domingos Ferreira foi ao pódio na 
terceira posição

O SC Espinho conquistou uma vitória diante a ACD Monte, por 33-31, em jogo da 
12.ª jornada do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de andebol, Zona 4.

OS TIGRES, a seis jornadas do fim, ascende-
ram, assim, ao comando da tabela classificati-
va numa primeira fase onde os três primeiros 
classificados irão passar à fase de subida de 
divisão.
Num jogo extremamente difícil, com a Nave 
Desportiva de bancadas cheias, os tigres, em-
bora não tivessem estado no seu melhor, cedo 
se distanciaram no marcador, com um resul-
tado de 18-14 ao intervalo. Os espinhenses 
chegaram a levar uma vantagem de 10 golos 
no segundo tempo, mas acabaram por ser de-
masiado perdulários na finalização, levando a 
que a equipa da Murtosa se tivesse aproxima-
do no marcador até dois golos de diferença.
No sábado os tigres jogam em Ponte de Sor, 
às 18 horas.
Eis a constituição da equipa do SC Espinho:
Francisco Vasconcelos e Rui Vedor (guarda-re-

Andebol. SC Espinho na liderança

Os tigres 
alcançaram 
a vitória ante 
o Monte e 
passaram 
a liderar o 
Campeonato

Atletismo. Tozé Castro
em 11.º lugar

A EV PERALTAFIL (Silvalde), este-
ve representada pelo seu atleta Tozé 
Castro na 22.ª Meia Maratona Manue-
la Machado, em Viana do Castelo. Foi 
uma prova bastante concorrida (2145 
finalistas) e muito competitiva, onde 
Tozé Castro conseguiu o fantástico 
tempo de 1h15m22s, tendo obtido a 
40.ª posição na classificação geral e o 
11.º lugar no seu escalão (M35). •

Atletismo. André 
Guimarães com novo 
recorde pessoal

O ATLETA espinhense, André Gui-
marães, destacou-se entre os cerca de 
quatro mil participantes na maior e 
mais internacional edição de sempre 
da Meia Maratona de Viana do Caste-
lo, alcançando um novo recorde pes-
soal com 1h12m41s aos 21 quilómetros. 
O corredor  que representa o S. João 
da Serra, terminou a prova no 21.º lu-
gar da classificação geral e no 11.º no 
escalão sénior.
André Guimarães referiu a importân-
cia da presença e apoio dos colegas 
de equipa e do treinador Delfim Con-
ceição. “Tem sido um longo caminho, 
difícil de percorrer e sem eles isto não 
era possível”, referiu. •

Natação. Tiago Marques
em destaque

O NADADOR sénior do SC Espinho 
Tiago Marques, foi o destaque da 
Taça ANCNP - Associação de Nata-
ção do Centro Norte de Portugal, na 
Mealhada, ao pontuar um total de 32 
pontos, após vencer a prova dos 50 
metros Bruços e ter obtido o 2.º lugar 
nos 100 metros Bruços.
No final da competição foram batidos 
31 recordes pessoais (incluindo tem-
pos parciais), dos quais cinco recordes 
do clube: Francisca Silva – Juvenil A 
dos 50 e 100 metros Livres; Rodrigo 
Rocha – Juvenil B, nos 50 metros Bru-
ços; e Rodrigo Rodrigues – Infantil A 
nos 50 e 100 metros Costas. •
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des); Sérgio Gouveia (6 golos), João Pereira (1), 
João Póvoa (2), Diogo Ramalho, André Olivei-
ra, Francisco Azevedo (1), Guilherme Resende, 
Sérgio Maganinho, Ricardo Diogo (3), Manuel 
Sousa (7), Vítor Pinhal (4), Tiago Couto (9), Jor-
ge Ferreira e Alexandre Ferreira. Treinador: 
Luís Filipe Ferreira.
Por sua vez, os juniores do SC Espinho foram 
derrotados pelo S. Paio de Oleiros por 30-24, 
em encontro a contar para o Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão. No domingo, os tigres jo-
gam às 17h30, na Nave Desportiva de Espinho, 
com o Estarreja.
Os juvenis masculinos do SC Espinho vence-
ram a AA Coimbra por 36-30, em encontro do 
Nacional da 2.ª Divisão.
Entretanto, num jogo a contar para a 2.ª Di-
visão de andebol feminino, as seniores da AA 
Espinho venceram confortavelmente, por 44-

25, o Salreu. No próximo sábado, as espinhen-
ses recebem a AD São Pedro do Sul em casa, 
às 18 horas.
Em juvenis, a equipa da AA Espinho venceu a 
Sanjoanense por 29-15, num jogo a contar para 
o Campeonato Nacional. Em jornada dupla, 
as juvenis academistas defrontam, no próxi-
mo sábado, a LAAC às 15h30 em casa e, no do-
mingo medem forças, igualmente em casa, às 
11 horas, com o Alavarium.
Em jogo do Campeonato Nacional de inicia-
dos femininos, no próximo domingo, às 17 
horas, a AA Espinho desloca-se ao terreno do 
Valongo do Vouga.
Por fim, em minis, as espinhenses irão de-
frontar igualmente o Valongo do Vouga, no 
domingo às 14 horas no Pavilhão Arquiteto 
Jerónimo Reis. •
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diferença quando não apa-
nham pelo menos uma onda.
Não irá aprender a surfar 
numa semana! 
Acredite ou não, em algumas 
zonas de Gaza, israelitas e pa-
lestinianos surfam juntos, di-
videm ondas e convivem, dei-
xando de lado as divergências 
com o intuito de surfarem.
A praia de Espinho é conside-
rada a melhor para a prática 
de surf e bodyboard no Norte 
de Portugal, existindo várias 
escolas de surf espalhadas 
pela cidade.
A Academia do Mar (AM) 
é uma escola de surf, bo-
dyboard e stand up paddle 
board situada na praia de Es-
pinho. O objetivo é ensinar 
estes desportos a pessoas de 
todas idades, assim como pas-
sar todo o conhecimento e ex-
periência sobre o mar e tudo 
que o envolve.
A escola conta com dois pro-
fissionais: Paulo Valente e Ri-
cardo Faustino, ambos unidos 
pelo fascínio do mar.
Para Ricardo Faustino (na foto) 
“surfar representa a minha 
vida” assim como “poder parti-
lhar a experiência e o estilo de 
vida com aqueles que querem 
iniciar no surf. Não é tarefa 
fácil e requer muito trabalho”, 
complementa afirmando que 
“é uma paixão ensinar e diver-
tirmo-nos com os que querem 
experimentar este desporto”.
A AM conta com mais alunos 
no Verão, maioritariamente 
adolescentes, mas Ricardo 
Faustino revela que o aluno 
mais velho que já recebeu ti-
nha 72 anos. 
A AM tem aulas de iniciação e 
de competição e, atualmente 
conta com 14 atletas federa-
dos que participam em várias 
provas. •

ACADEMIA 
DO MAR UNE 
APRENDIZAGEM 
À DIVERSÃO
Existe algo melhor que 
juntar mar, adrenalina, 
diversão e amizade 
num só momento? O 
desporto é sempre uma 
forma saudável de nos 
distrairmos e, nada 
melhor que o praticar… 
na praia!

JOÃO FERNANDO VIERA

COM UMA PAISAGEM sen-
sacional e com a oportunidade 
de respirar ar puro, acom-
panhado pelo cheiro e pela 
frescura do mar, adicionando 
o som das ondas a bater na 
areia e a sua calmaria, a praia 
apresenta-se como um dos 
melhores sítios para praticar 
exercício físico ao ar livre.
Hoje, vamos falar de surf.
Para a maior parte das pes-
soas, o surf é entrar na água 
com uma prancha e um fato 
vestido, dar umas braçadas e 
apanhar uma boa onda. Pare-
ce simples, certo? Errado! Fa-
zer surf é mesmo muito difícil 
e exige uma perfeita sincronia 
de movimentos de todo o cor-
po. Temos ainda que juntar a 
isso o difícil palco de atuação 
– o mar.
Eis alguns motivos:
Quem é que não aprecia um 
belo bronze no Verão? Além 
de ficar feliz e bronzeado, o 
seu corpo e a sua mente irão 
beneficiar de um estilo de 
vida mais ativo, pois fará exer-
cício diário sem se aperceber. 
Nestes dias de frio e de chuva, 
a praia afasta muitas pessoas, 
mas nada espanta os apaixo-
nados do surf, que sentem a 

Surfar a onda 
em Espinho 

“Surf é a magia que 
me faz desligar de 
tudo, sinto-me em 
paz e totalmente 
relaxada. No mar, 
sinto-me em casa.” 
Ema Lino.  Surfista

“Comecei a surfar 
por volta dos 7 anos 
quando encontrei 
uma prancha de 
surf do meu pai 
nos arrumos. 
O surf mudou 
a minha vida.”
Lourenço Valdez.  Atleta

na onda

AGENDA 

25 e 26 jan i Circuito 
Regional do Norte, 1ª etapa,
Viana do Castelo

1 e 2 fev i Circuito Regional 
do Norte, 2ª etapa, Azurara

15 e 16 fev i Circuito 
Regional do Norte, 3ª etapa, 
Aveiro

5 e 6 abr i Circuito 
Regional do Norte, 4ª etapa, 
Espinho

18 e 19 abr i Circuito 
Regional do Norte, 5ª etapa, 
Porto

20 junho i Corporate Surf 
Series 2020, Aveiro

 VOLEIBOL 
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SC Espinho tricampeão 
regional de juniores

NA SEXTA-FEIRA a equipa de junio-
res tigres havia sido derrotada pela 
AA Espinho, por 1-3, em jogo que se 
encontrava em atraso. Os academis-
tas ficaram com a segunda posição 
no Campeonato, sendo vice-cam-
peões regionais.
Por sua vez, os juvenis do SC Espinho 
cederam pela margem máxima fren-
te à Ala de Gondomar mas confirma-
ram presença no pódio (3.º lugar).
Os cadetes tigres perderam frente 
à equipa do CA Madalena no der-
radeiro parcial, deixando em aberto 
um lugar no pódio (2-3). Por sue tur-
no, os cadetes da AA Espinho vence-
ram por 3-2 a equipa do Castêlo da 
Maia, numa partida onde estiveram 

O SC ESPINHO E A AA ESPINHO, 
ao vencerem, respetivamente, o Cas-
têlo da Maia (1-3) e o Marítimo (0-3) 
garantiram a passagem aos quartos-
-de-final da Taça de Portugal de vo-
leibol. Os tigres tiveram pela frente 
a tarefa mais difícil, batendo o Cas-
têlo no seu reduto. A equipa de Vítor 
Pinto adiantou-se no marcador, mas 
os anfitriões responderam assertiva-
mente e empataram a partida. Após 
um terceiro parcial equilibrado, o 
SC Espinho voltou a colocar-se em 
vantagem, aproveitando para fechar 
o encontro com uma performance 
autoritária (23-25, 25-16, 23-25 e 9-25).

a vencer por 2-0 e deixaram o adver-
sário empatar e levar o jogo à negra. 
No parcial decisivo, a equipa do Mo-
cho foi mais forte e bateu o adversá-
rio por 15-9
Entretanto, os iniciados do SC Espi-
nho, comandados por António Lou-
reiro, continuam a somar, desta vez 
contra o CD Póvoa venceram por 3-1 
e os infantis carimbaram mais uma 
vitória pela margem máxima (3-0), 
frente ao Santo Tirso.
No sector feminino, as juniores ti-
gres perderam com o Esmoriz pela 
margem máxima (0-3). As juvenis, 
de Mariana Castro, cederam pelo 
mesmo resultado (25-23, 26-24 e 35-
33), no sábado e no dia seguinte ba-
teram a Juventude Pacense por 3-0.
As cadetes do SC Espinho, treinadas 
por Filipa Teixeira, venceram tran-
quilamente o Colégio do Rosário 
por 3-0. As iniciadas, sob o coman-
do de Mafalda Silva, venceram as 
adversárias diretas (CDUP) por 3-1 e 
as infantis, de Mariana Pinto, conti-
nuam a lutar pela vaga no Campeo-
nato Nacional e venceram o Colégio 
Universal, demonstrando, assim, a 
sua superioridade. •

Tigres e mochos 
em frente na Taça

Por sua vez, os mochos foram à Ma-
deira defrontar o Marítimo e trou-
xeram uma vitória por 14-25, 21-25 e 
18-25.
Prosseguem na Taça de Portugal, 
além do SC Espinho e da AA Espi-
nho, a AA S. Mamede, V. Guimarães, 
Sporting, Leixões, Benfica e Fonte 
Bastardo.
Entretanto, no domingo o SC Espi-
nho voltou ao Campeonato para dis-
putar um jogo em atraso, em Fama-
licão, batendo o Famalicense por 0-3 
(23-25, 23-25 e 22-25). Apesar do triun-
fo pela margem máxima, o equilíbrio 
foi a dominante. •

A EQUIPA DE VOLEIBOL
DE JUNIORES MASCULINOS 
SAGROU-SE CAMPEÃ 
REGIONAL PELA 
TERCEIRA VEZ.
Os tigres bateram o Leixões por 
3-0 (34-32, 25-13 e 25-23). Liderados 
por Januário Alvar, os juniores 
alvinegros lutaram até à última 
jornada pela renovação do título.
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Montalegre recantos 
e Feira do Fumeiro

matança do porco e a feitura dos enchidos. A 
abertura é às 10 horas e é melhor apressar-se 
porque há muito para conhecer e, ainda me-
lhor, provar. Se é uma pessoa que gosta de uma 
boa iguaria tipicamente portuguesa, então vai 
querer lá estar. Presunto, pão, queijo, vinho, e 
toda uma variedade de enchidos esperam por 
si. Mas tenha cuidado que pelo meio ainda 
aparece na televisão. A RTP vai estar presente 
com o programa “Aqui Portugal”. 

Se acha que uma manhã não é suficiente então 
deixe-se ficar e às 15h30 assista ao espaço de 
showcooking, apresentado pela Rede de Taber-
nas do Alto Tâmega e ainda pelos chefs Marco 
Gomes e Nuno Diniz. Depois pode aproveitar a 
animação do evento que dura pela noite fora. 
 

Para o domingo tem duas opções: ou 
aproveita mais um dia na “Feira do Fu-

meiro” ou escolhe o típico passeio em família. 
Se quer conhecer um pouco mais da região, 
uma ida a Pitões das Júnias pode ser uma boa 
sugestão. Localizada no município de Montale-
gre, esta é uma aldeia onde há cantos e recan-
tos para descobrir. Dê uma caminhada pelo 
centro da aldeia, mas não deixe de espreitar o 
Mosteiro e a Cascata. Com  uma queda de água 
com mais de 30 metros, esta cascata merece 
toda a atenção, mas prepara-se que tem vários 
degraus pela frente. 

Após tanta caminhada já só pensa no almoço. 
Tem “A Casa do Preto” no Largo do Salgueiro 
onde pode sentar-se e comer produtos da região. 

A Feira do Fumeiro de 
Montalegre completa, este 
mês, mais uma edição e, de 
23 a 26, traz até si o que de 
melhor encontra na região. 
Aceite a sugestão, passeie por 
Montalegre e deixe-se levar 
pelo mundo da gastronomia 
regional e por tudo aquilo que 
considera verdadeiramente 
português. 

Aproveite a tarde para conhecer a lendária 
Ponte da Misarela (na foto), também conhe-
cida como a ponte da fertilidade e do diabo. 
Localiza-se sobre o rio Rabagão, misturada 
entre os penedos e a vegetação. É de origem 
medieval, mas foi reconstruída, mais tarde, no 
século XIX. É conhecida pela sua exuberância, 
mas também pelas lendas a ela associadas. 
Uns dizem que a ponte ajuda as mulheres nas 
suas gravidezes, outros que a ponte é obra do 
diabo, que um dia a construiu para um fugiti-
vo da justiça. Quer acredite em mitos ou não, 
esta ponte merece a sua visita e não há melhor 
forma de terminar o seu fim de semana do que 
esta: a contemplar a natureza. ○

LISANDRA VALQUARESMA

Comece a sua sexta-feira pela vila. Mon-
talegre tem saborosas referências gas-

tronómicas que, enquadradas no cenário da 
região, garantem aos sabores tradicionais uma 
forte atração turística. Comece já a saborear, 
por exemplo, a vitela barrosã, típica da zona. 
Há muitos locais onde pode experimentar, mas 
tem o “Dom João”, restaurante na rua dos Fer-
radores, bem no centro da vila. A carne barrosã 
é conhecida pela sua cor rosada ou vermelha 
escura, bem como a sua gordura branca, quer 
se trate de vitela ou animal adulto. Após o jan-
tar e de forma a ajudar na digestão, dê uma ca-
minhada até ao Castelo de Montalegre que se 
encontra ali bem perto. 

Tem o sábado pela frente e ainda a Fei-
ra do Fumeiro para conhecer. Com data 

marcada para o mês de janeiro, esta feira 
realiza-se desde 1992, a lembrar a tradição da 

VILARINHO DE NEGRÕES 
Uma das aldeias mais pitorescas 
da região. Encontra-se sobre uma 
estreita península que escapou à 
subida das águas. 

ECOMUSEU DE BARROSO
Reconhecido por agregar e 
potenciar a identidade do território.

É uma das festas mais conhecidas 
na região e o local perfeito para 
quem aprecia gastronomia típica. 
A Feira do Fumeiro de Montalegre 
está aí. Começa quinta-feira, dia 
23, com a abertura oficial da festa e 
prolonga-se até domingo, dia 26, no 
Pavilhão Multiusos de Montalegre. 
Além das especialidades do fumeiro 
transmontano o programa inclui 
concertos, cantares ao desafio e 
muita animação. A entrada é gratuita. 

BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

 23 e 29 JAN 
› Cinema Multimeios 
“Bombshell: o escândalo” 
(estreia nacional) - realizador: 
Jay Roach

 30 JAN a 5 FEV 
› Cinema Multimeios 
“1971” - realizador: Sam Mendes 

 24 JAN a 26 FEV 
› Multimeios - Galeria 
“Nesta casa mora o 
Dragão” - exposição 
temporária

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

CLÍNICA DENTÁRIA DE ESPINHO
PROF. DOUTOR CASIMIRO 

DE ANDRADE
RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 

TLF. 227 344 909 / 968042300
919 002 700

Tricotar 
histórias 
na biblioteca 
da cidade 
Desde 2016 que várias 
senhoras se reúnem na 
biblioteca para tricotar, 
conviver e partilhar o gosto 
pela leitura.

LISANDRA VALQUARESMA

Já lá vão quase quatro anos desde que se 
começaram a tricotar histórias na Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva - Espinho. O 
projeto surgiu pela mão de Andreia Magalhães 
que sentiu a “necessidade de criar uma ativida-
de para pessoas com uma idade mais avançada, 
de modo a tentar combater o envelhecimento.” 

Um grupo de cinco pessoas deram o arranque 
para, hoje em dia, o projeto ter uma média de 20 
pessoas em todas as sessões. Realizado num 
ambiente informal e acolhedor, as participan-
tes, todas senhoras, “trazem os seus trabalhos 
de malha ou crochê e depois há uma partilha 
de conhecimentos e um reavivar de memórias”. 
A par dos trabalhos individuais é contada uma 
história porque o objetivo é aliar o gosto de tri-
cotar com a leitura. 

Andreia Magalhães descreve a sessão como 
um espaço “onde se criam amizades magníficas, 
pessoas que não se conheciam e que tornam 

isto num convívio bom onde se formam ami-
zades para a vida.” Com uma faixa etária com-
preendida entre os 45 e os 93 anos, as senhoras 
do Tricotar Histórias “contam relatos de vida, 
que já viveram em África com episódios de vida 
muito engraçados, contam anedotas e trazem 
leituras de casa”. 

Com alguns participantes de Lourosa e Gaia, 
a maioria é da cidade. E apesar da ideia inicial 
ser apenas para pessoas mais velhas, o Tricotar 
Histórias está aberto para receber quem quer 
participar, pois os desafios são muitos. Ao lon-
go destes anos, o município já desafiou estas 
senhoras várias vezes e a resposta foi sempre 
afirmativa. Desde a criação de peças de vestuá-
rio para recém-nascidos, a ornamentação das 
árvores do parque João de Deus, ou até mesmo 
a realização de pines alusivos à leitura. Conside-
ram-se “sempre prontas a participar e a ajudar 
no que for preciso.” 

Desde 2016 que, quinzenalmente, as terças-
-feiras são guardadas religiosamente para o en-
contro e a Biblioteca de Espinho desde sempre 
o local marcado. Entre as 15 e as 17 horas, as par-
ticipantes desenvolvem vários trabalhos, acom-
panhadas por um chá, oferecido pela cafetaria 
da biblioteca.  •
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Espetáculo 
Humor no Casino 

Com Eduardo Madeira 
e Manuel Marques 

O Casino Espinho recebe os humoris-
tas Eduardo Madeira e Manuel Mar-
ques, no penúltimo fim-de-semana 
(dias 24 e 25) de janeiro, para um sur-
preendente espetáculo de stand-up 
comedy, “Neverending Tour”.
Com textos, letra e música de 
Eduardo Madeira nesta peça são de-
batidos e analisados temas sociais, 
políticos e desportivos de uma for-
ma muito pouco séria e isenta.
A trabalhar juntos há vários anos, 
dentro e fora do ecrã, Eduardo Ma-
deira e Manuel Marques apresen-
tam-se tal como são, sem caracteri-
zação e com muito humor para 75 
minutos de muita animação. •

Concerto. 
Estreia absoluta do novo 
disco dos Três Tristes
Tigres em Espinho 

VAI PODER ver e ouvir Ana Deus e 
Alexandre Soares no Auditório de Es-
pinho – Academia de Música de Espi-
nho a 17 de abril. Os Três Tristes Tigres 
voltam à ribalta com “Mínima Luz”. 
Depois de já terem antecipado o lan-
çamento de “Mínima Luz” com o lan-
çamento do single “Galanteio”, em no-
vembro, os Três Tristes Tigres voltam 
para anunciar o segundo single, “À 
Tona”, e a data do primeiro concerto de 
apresentação.
Este é o primeiro álbum em mais de 
20 anos. “Comum” foi lançado em 1998. 
O disco vai chegar primeiro ao digi-
tal no final do mês de março e, na 
primeira quinzena de abril, vai ser 
possível adquirir o LP em vinil. Por 
enquanto, pode ver e rever o vídeo 
de animação que acompanha o lan-
çamento de “À Tona” da autoria de 
Beatriz Bagulho com colaboração 
de Ana Deus.
“Mínima Luz” tem estreia absoluta 
ao vivo marcada para o dia 17 de 
abril, no Auditório de Espinho – 
Academia. 
Em palco, em Espinho, vão estar 
Ana Deus (voz), Alexandre Soares 
(guitarras/harmónica), Miguel Fer-
reira (teclados e programações), 
João Pedro Coimbra (percussão e 
sampler) e Rui Martelo (baixo). •

ACORDOS: SAMS QUADROS - CGD - MULTICARE

RUA 23, Nº 773 - 1º ESQ. / 4500-277 ESPINHO - TLF. 227324121 - TLM. 967742865

• MEDICINA DENTÁRIA • TERAPIA DA FALA 
• PSICOLOGIA

Sou muito curiosa, 
gosto muito de aprender 
e de conviver. Como 
estou sozinha e surgiu 
esta oportunidade vim, 
gostei e continuo. É uma 
forma de comunicar 
com as amigas e trocar 
impressões. Vou continuar 
aqui até as pernas me 
doerem.”

Zulmira de Jesus, 
participante, 88 anos

Venho desde o início. 
Adoro passar aqui o meu 
tempo, fazer aqui as 
minhas malhas e conviver. 
Se Deus quiser espero 
continuar a vir. Nunca 
vou desistir.”

Filomena Almeida, 
participante, 93 anos 

Eu antes de iniciar o 
projeto não sabia tricotar 
e com estas senhoras 
aprendi.” 

Andreia Magalhães, 
coordenadora 
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agenda

23 
a 29 
JAN

“BOMBSHELL: 
O ESCÂNDALO”
 (ESTREIA NACIONAL)

Local: Cinema do Multimeios
5.ª feira (16h30), 6.ª feira e domingo (16h30 e 21h30), 3.ª e 4.ª feira (16h30)

“Charlize Theron, Nicole Kidman vão unir-se para interpretar as jornalistas e comentadoras que terão sido 
sexualmente assediadas pelo presidente da Fox News, enquanto, Margot Robbie interpreta a produtora Kayla 
Pospisil, um papel fictício. O escândalo de assédio sexual que envolveu Roger Ailes, fundador do canal de 
notícias americano, em 2014, volta a ter voz.

Realizador: Jay Roach
Atores: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie e John Lithgow
108 min. Drama. M/12

Bilhetes: Terça a Sexta-feira – 4,5€ Sábado, Domingo e Feriados – 5,5€ (Adulto), 5€ (estudante e sénior)

30 JAN 
a 5 
FEV

1917

Local: Cinema do Multimeios  
Quinta-feira - 16h30
Sexta, sábado e domingo - 
16h30 | 21h30
Terça e quarta-feira - 16h30

“No auge da Primeira Guerra 
Mundial, dois jovens soldados 
britânicos, Schofield e 
Blake recebem uma missão 
aparentemente impossível. 
Numa corrida contra o tempo, 
têm de atravessar território 
inimigo e entregar uma 
mensagem que impedirá um 
ataque letal contra centenas 
de soldados, entre eles o 
irmão de Blake.”

Realizador: Sam Mendes 
Atores: George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong, Richard Madden
118 min. Comédia/Romance. 
M/14
Bilhetes: Terça a Sexta-feira 
› 4,5€ / Sábado, Domingo e 
Feriados › 5,5€ (Adulto), 5€ 
(estudante e sénior)

24 JAN 
e 26 
FEV

NESTA CASA 
MORA O DRAGÃO

Galeria Centro Multimeios 
de Espinho
Terça a quinta-feira › 
09h30 – 18h30
Sexta-feira › 
09h30 – 18h30 | 21h00 – 22h00
Sábado, domingo e feriados ›
14h00 – 19h00 | 21h00 – 22h00
Exposição temporária 

“Peças originais, documentos, 
fotografias e outras curiosidades 
saídas do espólio portista. A 
exposição é uma ideia original 
do Museu FC Porto e um projeto 
que partilha história azul e 
branca em parceria com Filiais 
e Delegações do clube.” 

23 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”

 23 a 25 JAN 
16 horas › Art Lab 24
Exposição “La vie en Rose” 
de Catarina Lucas.
Avenida 24

 24 JAN 
21h30 › Auditório da 
Academia de Espinho
Sam Amidon 
Duração: 70 minutos
Classificação:  8€ ou com cartão 
Amigo AdE + 4€ - M/6
“Sam Amidon é um todo-terreno 
da música folk. Originário de 
Vermont, EUA, e com residência 
actual no Reino Unido, tem 
vindo a construir uma frutífera 
discografia e a colaborar com 
artistas como Nico Muhly, Bill 
Frisell ou Kenny Wheeler. Sam 
Amidon é reconhecido como 
um dos renovadores da canção 
folk norte-americana, tanto 
quando interpreta as suas 
composições como quando dá 
nova vida a temas populares. 
Amidon evoca sempre emoções 
com essências distantes, mas 
gestos muito próximos. Muitos 
olham para a sua obra como 
um prolongamento natural de 
artistas como Sufjan Stevens, 
Iron and Wine ou Bill Callahan. 
Depois de ter actuado em 
Portugal nas primeiras partes 
de Bon Iver, nos coliseus, Sam 
Amidon apresenta-se em 
Espinho em trio e em data única 
nacional.”

 24 e 25 JAN 
23 horas › Casino Espinho
Andor Violeta 
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem procura 
bons momentos de lazer e 
descontração” – entrada livre

 25 JAN 
11 horas › Biblioteca Municipal
Bebéteca – “Bzzz! A Casa da 
Mosca Fosca!”
Coletivo “O Som do Algodão”.
Sete assentos, sete pratos e sete 
animais… alguém bate à porta. 
Quem será que aí vem? A partir 
do livro “A casa da Mosca Fosca”, 
de Eva Mejuto, “os bebés serão 
envolvidos por lengalengas e 
onomatopeias despertadas pelas 
diferentes personagens!”
Destinatários: crianças a partir 
dos 2 anos e famílias (lotação 
esgotada)

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

 25 JAN 
21h45 › Europarque 
“Concerto Variações 
Filarmónicas”
Variações Filarmónicas 
Concerto é um espetáculo 
que homenageia a Vida e 
Obra do músico português 
António Variações. 
“Na interpretação das músicas 

do cantor e compositor do 
início dos anos 80 estarão cerca 
de 220 músicos das 4 Bandas 
Filarmónicas de Santa Maria da 
Feira, a artista nacional Joana 
Espadinha e os artistas locais 
Joana Almeirante e Goodfellas, 
constituída por Diogo Campos 
e Gonçalo Almeida, com a 
participação especial dos irmãos 
de António Variações, Jaime 
Ribeiro e Luiz Ribeiro.”

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

25 JAN a 21 MARÇO 
16 horas › Museu 
Municipal Espinho
Exposição de Joaquín Balsa
O Museu Municipal de Espinho 
vai receber a partir do dia 25 
janeiro, a exposição da Fundação 
Joaquín Balsa, intitulada “Paz + 
Paciencia = Conciencia”.
Trata-se de um projeto 
expositivo com uma exposição 
simultânea a inaugurar em Lugo, 
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Espanha, no dia 24 janeiro, e em 
Espinho no dia 25 janeiro.

 25 JAN a 28 MARÇO 
16 horas › Cineteatro 
António Lamoso, Santa 
Maria da Feira
“Grau Zero da Companhia
Ballet Contemporâneo do 
Norte”
Destinatários: Professores 
e amadores do espetáculo 
e outras artes; estudantes 
de artes; coletividades, 
associações e grupos.
“Grau Zero da Companhia 
é um programa de formação para 
profissionais e amadores das 
artes performativas. 
O título, inspirado na obra 
seminal de Roland Barthes, 
precipita-nos para a abordagem à 
iniciação de técnicas que assistem 
à construção de uma companhia, 
existente, ou em formação. Os 
8 laboratórios incidirão sobre 
funções e práticas que são 
centrais na atividade do BCN, 
e serão coordenados pelos seus 
colaboradores mais frequentes. 
O objetivo é questionar a ideia 
de “companhia” e assim antever 
estratégias para estarmos/

trabalharmos juntos.”

 26 JAN 
15h30 › Planetário do 
Multimeios 
“A Vida das Árvores”
Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 4 anos

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

 31 JAN 
10h30 › Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva 
Exposição de Arte Postal 
É a mais recente mostra 
internacional permanente de 
ArtePostal e ArtePorCorreio 

curada por Monsenhor enVide 
neFelibata que estará patente na 
Biblioteca José Marmelo e Silva. 
Esta Mostra é renovada ao dia 31 
de cada mês e conta com obras 
realizadas por crianças e para 
crianças.”

 6 FEV 
15 horas › Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva 
A Hora dos Maiores 
Atividade mensal de convívio e 
partilha de leituras e saberes.
Dirigida à população sénior 
do concelho, esta atividade 
proporciona uma tarde diferente, 
acompanhada de boas histórias, 
conversas, jogos, música, cinema, 
promovendo igualmente a 
aproximação dos seniores à 
Biblioteca e Museu Municipal.
Tem como objetivo envolvê-los, 

estimulando a sua imaginação e 
ocupação de tempos livres.
Mais informações:   
servicoeducativo.cultura@gmail.com

 8 FEV 
11 horas › Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva 
1, 2, 3 READ & PLAY WITH ME 
“Atividades didáticas em 
inglês, com história, música e 
movimento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem 
da língua inglesa de uma 
forma natural, utilizando o 
corpo, através da exploração de 
histórias em inglês, das artes, 
da música, da dança e dos jogos 
didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 
5 anos e até 2 acompanhantes.
Limite máximo de inscrições: 
10 crianças

PRECISA-SE [M/F]
COLABORADOR PARA TRABALHAR EM PART-TIME, 

EM LOJA DE VESTUÁRIO EM ESPINHO
ENVIAR CANDIDATURA /CV PARA:

APARTADO 545, 4501-914 ESPINHO
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PRATO 
DA
CASA

Percebes e polvo, uma famosa 
iguaria que nasceu de um festival  

rante. O facto de ser uma criação 
nova do ‘Avenida 8’ chamou a aten-
ção e quem não teve oportunidade 
de o provar no início, aquando do 
evento, procura o restaurante, quase 
um ano depois, para experimentar o 
prato.

“Temos alguns artistas que vêm cá 
já por determinados pratos. O Miguel 
Araújo é uma pessoa que quando 
vem a Espinho passa sempre aqui. 
Na altura do evento ‘Sem Espinhas’ 
tivemos alguns artistas que vieram 
cá, propositadamente, porque viram 
na comunicação social e quiseram 
comer o arroz de percebes”, afirma, 
com orgulho, Maria de Lurdes.

Apesar da iguaria ser um suces-
so, o ‘Avenida 8’ não pretende parar. 
Está aberto há 12 anos e a procura 
pela inovação está sempre presente. 
O objetivo é manter os pratos que 
servem, mas como conta Maria de 
Lurdes, “o restaurante gosta de se 
manter atualizado, tentando sempre 
produzir algo de diferente”, nunca 
esquecendo o peixe fresco.  ○

É um dos pratos mais 
procurados do restaurante 
‘Avenida 8’. Foi criado há 
cerca de um ano, impôs-se e 
tem feito sucesso. 

Maria de Lurdes diz, em jeito de 
brincadeira, que “não há muitos 
segredos” para a elaboração do 
prato. Depende muito de “quem 
o confeciona”, uma vez que “a 
base é sempre a mesma”.
“Nós cozemos os percebes 
e aproveitamos a água da 
cozedura. Os percebes são algo 
que tem de ser bem temperado, 
mas claro que, depois, no arroz 
não podemos colocar tanto 
tempero. 
Fazemos um refugado com 
cebola, um bocadinho de alho, 
um pouquinho de azeite, e um 
pedacinho de tomate, ao de 
leve. Deixamos refugar e vamos 
acrescentando a calda da água 
de cozer as percebes. Depois 
acompanhamos com os normais 
filetes de polvo.”

O evento ‘Sem Espinhas’, 
realizado em Espinho, teve 
como mote o peixe e o marisco 
da cidade. Durante vários dias, 
foram preparadas diferentes 
iguarias, acompanhadas 
por preços mais acessíveis. 
Participaram diversos 
restaurantes, nos quais se 
incluem o ‘Avenida 8’. 

Restaurante “Avenida 8”

, Rua Avenida 8, Nº 308, 
4500-205 – Espinho 
w http://avenida8.blogspot.com/
O  227 327 405 / 913 435 630 
J Gastronomia portuguesa, 

europeia, mediterrânea,  
marisco

X Encerra à segunda-feira

Resolvi experimentar e fiz um arroz de 
percebes que, na minha opinião, ficou muito 
interessante. Depois decidimos acompanhar 
com filetes de polvo, que é também uma boa 
iguaria e que, por norma, todos gostam”. 

LISANDRA VALQUARESMA

A INSPIRAÇÃO surgiu após a 
participação no evento ‘Sem Es-
pinhas’, onde o objetivo era criar 
um prato com peixe proveniente 
da nossa costa. 

Maria de Lurdes Pinto e Manuel 
Freitas, proprietários do ‘Avenida 8’, 
decidiram apostar no arroz de per-
cebes com filetes de polvo. Apesar de 
ser um prato já conhecido nos res-
taurantes da cidade, Maria de Lurdes 
orgulha-se do seu, pois utiliza um 
produto que “há muito em Espinho”. 

A ideia foi de Maria de Lurdes que, 
para além de proprietária assume o 
papel de cozinheira. “Resolvi experi-
mentar e fiz um arroz de percebes 
que, na minha opinião, ficou mui-
to interessante. Depois decidimos 
acompanhar com filetes de polvo, 
que é também uma boa iguaria e 
que, por norma, todos gostam”. 

Criado para a participação no 
evento, o prato teve tanto sucesso 
que continua na ementa do restau-
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 SANTA MARIA DA FEIRA 

 ESPINHO  EDUCAÇÃO 

Fiscalização 
rodoviária 
junto das escolas 

Apoio municipal

JOÃO FERNANDO VIEIRA

NESTE DIA, as pessoas são enco-
rajadas a deixar os teclados de lado e 
a escrever à mão, em papel, tal como 
escrever uma carta ou um poema 
para a ‘cara-metade’.

Nos últimos anos, têm sido publi-
cados imensos estudos científicos 
que falam na diferença que provoca 

no cérebro humano escrever com 
papel e caneta ou num teclado. E 
todos parecem chegar à mesma con-
clusão: escrever à mão, tem uma liga-
ção mais direta e mais profunda com 
o cérebro humano.

Saiba que há benefícios para a 
saúde a não esquecer.

Tomar notas no computador pode 
ser muito mais rápido, mas o jornal 
Defesa de Espinho falou com uma 
professora, que afirma que “escre-
ver as notas à mão é melhor para 
a memorização de conceitos”. Esta 
docente refere, também, que “a es-
crita coloca em prática mais partes 
da nossa mente, estimulando mais a 
criatividade” e que “escrever à mão é 
mais artístico do que teclar, porque a 
caligrafia de cada pessoa é completa-
mente sua e dá-nos a nossa própria 
identidade escrita, semelhante à de 
um artista que tem o seu próprio 
meio único”.

Foi realizada, no passado dia 21, uma operação 
de fiscalização rodoviária perto das escolas de 
Santa Maria da Feira. 
O Comando Territorial de Aveiro, através do 
Destacamento Territorial de Santa Maria da 
Feira, realizou a operação de fiscalização onde 
foram detetadas 82 infrações, de um total de 
130 condutores. O maior número de infra-
ções foi devido à falta de cinto de segurança 
e sistema de retenção para crianças. Entre as 
restantes, foram detetadas faltas de inspeção 
periódica obrigatória, uso indevido do telemó-
vel e ainda a ausência de capacete no ato de 
condução. 
A operação de fiscalização foi direcionada para 
veículos pesados de passageiros e veículos afe-
tos ao transporte coletivo de crianças, com o 
objetivo de garantir o cumprimento dos nor-
mativos legais aplicáveis e promover a segu-
rança rodoviária. •

O Município de Espinho procedeu no dia 22 de 
janeiro à entrega de duas malas de transporte 
de medicamentos e uma pasta para transporte 
de material médico e de enfermagem à Equipa 
Comunitária de Suporte em Cuidados Paliati-
vos ACeS Espinho-Gaia. 
Esta equipa presta cuidados de tratamento do-
miciliário para doentes em cuidados paliativos, 
serviço implementado em novembro de 2019 
pelo ACeS Espinho-Gaia. •

Dia da Escrita à Mão
celebra-se a 23 de janeiro

Quantas mensagens ou cartas re-
cebeu por email e depois imprimiu 
para guardar? Aposto que, a sua 
resposta é ‘nenhuma’. E quantos bi-
lhetes, mensagens ou cartinhas de 
amor, recebeu de pessoas amigas e 
os guardou com carinho?

Quando nos sentimos tristes ou 
‘stressados’, a escrita à mão irá aju-
dar a materializar os nossos pensa-
mentos. Escrever à mão é rítmico e 
ajuda a nossa mente e o nosso corpo 
a entrar num fluxo calmante, pois 
como nos conectamos mais às pala-
vras quando as escrevemos, também 
podemos refletir e tomar melhores 
decisões em relação a algum desafio 
ou a alguma questão pessoal.

Escrever é liberdade. Nas reuniões 
das grandes empresas, é uso fre-
quente aqueles blocos grandes de 
papel em branco que ficam apoiados 
num suporte. Este papel dá toda a 
liberdade aos funcionários para pen-
sarem e anotarem tudo, sem restri-
ções; de como ou onde escrever. 

O facto de as crianças começarem 
a usar computadores e ‘tablets’ em 
idades muito tenras está a prejudi-
car a forma como escrevem à mão. 
Na vida adulta, a tendência também 
é para usar cada vez mais os equipa-
mentos eletrónicos, em detrimento 
do papel.

A professora diz que, “estando em 
pleno século XXI, não nos devemos 
afastar e esquecer do uso das novas 
tecnologias, pois seria ‘remar contra 
a maré’”, mas defende que “a escrita é 
muito importante para o desenvolvi-
mento de uma criança”.

“A escrita é uma forma de expres-
são. Ela irá sempre coexistir com 
a modernidade e não podemos, de 
forma alguma, deixá-la de lado”, sub-
linha aquela professora. •

O Dia da Escrita à Mão teve origem 
nos Estados Unidos da América e 
assinala uma invenção com 3500 
anos – a escrita à mão.
Com a massificação das novas 
tecnologias, a escrita à mão tornou-se 
obsoleta, querendo este dia reavivar 
uma arte que, durante muitas 
gerações, foi aplicada para passar 
ideias revolucionárias, escrever obras 
literárias imortais, assinar grandes 
acordos internacionais e declarar 
aqueles amores intensos.

A escrita é uma 
forma de expressão. 
Ela irá sempre 
coexistir com a 
modernidade e não 
podemos, de forma 
alguma, deixá-la 
de lado”

A escrita coloca em 
prática mais partes 
da nossa mente, 
estimulando mais a 
criatividade”
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