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“Portugal não é um 
país racista, mas…”
Claúdia Brandão
p13
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 DEFESA-ATAQUE  

82 
anos 
Académica de 
Espinho orgulha-se de 
um passado histórico, 
com o centenário no 
horizonte e fazendo 
jus aos seus valores de 
formação desportiva e 
social p17
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Paróquia de Espinho 
oferece dois jipes para 
instituições  religiosas 
da Guiné
Bispo do Porto benze dois 
jipes que seguem domingo 
para a Guiné, num  percurso 
de 5700 quilómetros com 
passagem pelo deserto do 
Saara, com o padre Artur 
Pinto e os dois diáconos de 
Espinho. p24

Concelhia do PS vai
a votos no sábado
com Miguel Reis
e Miguel Venâncio 
Candidatos apresentam 
as suas motivações para a 
presidência e as estratégias 
para o  novo mandato. p7

“Passa a correr”
Uma rúbrica que revela 
o estilo de vida ligado à 
corrida. O SC Silvalde apostou 
recentemente na modalidade. 
p19Onda de assaltos põe a nu 

falta de efetivos na Polícia
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UMA ONDA DE ASSALTOS, ocorridos re-
centemente, quer a estabelecimentos co-
merciais de Espinho, quer a jovens tran-
seuntes, tem causado a preocupação do 
presidente da Câmara, Pinto Moreira, que 
através de uma publicação nas redes so-
ciais dá conta da falta de efetivos na Divi-
são Policial de Espinho. Um tema que ele 
já abordou com a tutela e com o Coman-

do Distrital de Aveiro da PSP. O autarca e 
o presidente da Associação Empresarial 
ViverEspinho, Nunes da Silva, reclamam 
mais policiamento apeado, com visibilida-
de, de modo a debelar o sentimento de in-
segurança que se vive. A Direção Nacional 
da PSP afirma que “a Divisão Policial de 
Espinho, secundada pelo Comando Dis-
trital de Aveiro e pela Direção Nacional, 

encontra-se profundamente empenhada 
na resolução dos ilícitos já ocorridos e na 
prevenção e reforço do sentimento de se-
gurança de toda a população” e que “a reso-
lução da ocorrência de picos criminais não 
nos parece poder ser atribuível, sem mais, 
à disponibilidade de maior quantidade de 
Polícias, tanto para a vertente preventiva 
como reativa (investigação).” P4, 5 e 6

O número de efetivos na Divisão Policial de Espinho da PSP é questionado na sequência dos 
vários assaltos verificados ultimamente. A Direção Nacional da PSP responde afirmando que 
“a resolução da ocorrência de picos criminais não nos parece poder ser atribuível, sem mais, 
à disponibilidade de maior quantidade de polícias” e que a solução passa por “reforçar os 
comportamentos preventivos e o envolvimento de outros parceiros”.



feira 
semanal

visto daqui

“Investir nos nossos agentes de segurança é 
investir na população.” – Letícia Aguiar

1 – Muitos espinhenses insurgem-se há muito 
tempo com a falta de segurança no concelho. 
A indignação tem subido em flecha, ora quase 
em surdina, ora espontânea e inflamada. 
Constatando o quadro mais recente de 
ocorrências de criminalidade em catadupa 
e, em alguns casos, com recurso à violência, 
o presidente da Câmara Municipal pôs o 
dedo na ferida, declarando que a carência de 
agentes da PSP tem motivado um aumento de 
assaltos no início de 2020. O autarca concluiu 
por isso que o corpo policial afeto ao território 
de Espinho está “profundamente deficitário”, 
apesar de aqui estar localizada a Divisão 
Policial que também abrange os concelhos de 
Santa Maria da Feira, São João e Ovar.
O edil espinhense não se resigna com a 
delapidação acentuada dos serviços prestados 
pela PSP” e traz à liça o facto da autarquia a 
que preside ter contribuído para a melhoria 
das condições da Esquadra de Espinho. 
Refere-se neste contexto ao investimento 
camarário na substituição de todas as janelas 
do posto, na pintura do edifício, na renovação 
de um quadro elétrico que estava caótico e na 
oferta de viaturas se depois. Daí ter resultado 
uma questão pertinente de Pinto Moreira 
e corroborada pelos munícipes: “Com todos 
estes meios técnicos disponíveis, não há meios 
humanos para lhes dar uso?”…

2 – “Em tempos de violência urbana, homens 
e mulheres que saem de casa para ganhar o 
pão querem voltar para casa com o pão e com 
vida.” A frase é da autoria de Léo da Silva Alves, 
assim como a que segue: “Segurança pública, 
educação e saúde são os postes que iluminam 
uma nação que pretende caminhar para o 
desenvolvimento.”
Mas citando Matheus Peixoto Philippi, “a 
polícia é segurança pública, porém segurança 
pública não é só a polícia.”
Entretanto, há quem se sintonize no 
pensamento de Diego Marcel Gomes de Souza: 
“A melhor segurança pública ainda é a boa 
educação e a excelente saúde.”
E quem se enquadre na reflexão de Wilhians 
Cardoso: “A segurança pública é o mal cuja 
procura pela cura ainda está nos estudos de 
laboratórios.”

redacao@defesadeespinho.pt

(In)segurança
pública 
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Académica 
de Espinho
O clube do mocho assinala 
82 anos de atividade em 
prol do desporto, em 
geral, e da juventude, em 
particular. No seio da 
Académica de Espinho 

emergiram para o 
topo do desporto 
nacional e, inclusive, 

internacional, atletas 
de elite. Mais de oito 
décadas depois da 
fundação do clube, os 
academistas de Espinho 
orgulham-se de um 
historial vasto e repleto 
de títulos e sucessos em 
Portugal e além-fronteiras. 

Policiamento
Espinho reclamou mais 
efetivos para a PSP face 
ao aumento de assaltos 
no primeiro mês do ano. A 

situação foi agravada 
na segunda-feira de 
20 de janeiro, quando 

os agentes da PSP de 
Espinho foram destacados 
para garantir a segurança 
na Festa das Fogaceiras, 
em Santa Maria da Feira. 
A Esquadra “ficou sem 
operacionais para policiar, 
por exemplo, a feira 
semanal. O Ministério e 
a Secretaria de Estado da 
Administração Interna 
já foram notificados da 
crescente insegurança que 
impera em Espinho.

Turismo
Espinho promoveu as 
potencialidades do seu 
mar na feira internacional 
de Düsseldorf (Alemanha). 
Trata-se de um estratégica 
para a promoção de 

Espinho como destino 
de surf (e não só).
Por outro lado, a Loja 

Interativa de Turismo, 
depois de ter realizado, 
em dezembro e janeiro, a 
iniciativa “Forjar e Bulir” 
com artesãos certificados 
do concelho, apresentou 
no sábado o projeto 
CUSCO, com produtos 
desenvolvidos por artistas 
locais que unem a arte e o 
turismo.
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 POLICIAMENTO VS INSEGURANÇA 

Municipal de Espinho, Pinto Moreira.
Segundo o autarca, “a Divisão Policial de Es-
pinho, que agrega quatro esquadras (Espinho, 
Ovar, S. João da Madeira e Santa Maria da 
Feira), vem-se queixando da falta de efetivos 
para garantir a segurança de pessoas e bens 
em toda esta área geográfica”. Por isso, “estou 
convencido de que estas ocorrências no início 
do ano são o reflexo de uma continuada falta 
de recursos humanos e de agentes ao serviço 
da PSP”.
O presidente da Câmara diz que têm-lhe “sido 
reportadas, oficiosamente, um conjunto de 
circunstâncias que merecem a nossa preocu-
pação”. E exemplifica:
“É impensável, porque há um determinado 
evento, como a Festa das Fogaças em Santa 
Maria da Feira, haja uma diminuição de efeti-
vos em Espinho! A manta é curta! Estamos a 
aumentar o sentimento de insegurança nou-
tras localidades porque não têm o número su-
ficiente de agentes quer para o patrulhamen-
to apeado, quer em viatura, ou para as ações 
de vigilância do estacionamento abusivo. Isto 
é inaceitável! Como o é se houver duas ocor-
rências em simultâneo no concelho de Espi-
nho e só haver um carro-patrulha!”
Pinto Moreira afirma que “enquanto autarca 
não posso estar a investir dinheiro do erário 
público para cumprir uma função que o Es-
tado central deveria cumprir, nomeadamente 
nas condições de trabalho dos agentes da PSP, 
como por exemplo o conjunto de obras que 
realizamos no edifício com a colocação de no-
vas janelas para conforto térmico e acústico 
e uma colocação de uma nova rede elétrica... 
Não posso estar a comprar viaturas para a 

REPORTAGEM. Uma série de 
assaltos, sobretudo neste último 
mês, despoletou a reação do 
presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, Pinto Moreira pondo 
a nu algumas das fragilidades 
que afetam a Divisão Policial de 
Espinho da Polícia de Segurança 
Pública (PSP), nomeadamente, a 
“falta de efetivos” e o praticamente 
inexistente “patrulhamento 
apeado”. Em declarações 
publicadas nas redes sociais, o 
autarca espinhense considera 
“lamentável a falta de agentes 
que atualmente se verifica na 
Divisão e Esquadra da PSP de 
Espinho” e acusa o Ministério da 
Administração Interna (MAI) 
de permanecer “cego, surdo e 
mudo relativamente às diversas 
reivindicações que já lhe foram 
dirigidas para disponibilizar mais e 
melhor policiamento em Espinho”.

MANUEL PROENÇA

Nesta publicação, Pinto Moreira afirma ter 
conhecimento de que “alturas há em que está 
apenas um único agente de serviço, curiosa-
mente um graduado”.
O certo é que os assaltos têm vindo a acon-
tecer. Ainda na madrugada desta segunda-fei-
ra, um estabelecimento comercial, na Rua 18, 
o café ‘Mon Cherry’ foi alvo de um assalto e, 
recentemente, jovens têm sido assaltados, so-
bretudo numa zona muito próxima da esta-
ção de caminhos-de-ferro e em plena cidade, 
num dos casos com extrema violência e que 
levou à hospitalização. Aliás, o jornal Defesa 
de Espinho deu notícia deste caso, na passada 
edição de 16 de janeiro. Um jovem foi assalta-
do e agredido por uma dupla, cerca das 23h30 
no cruzamento da Rua 20 com a 23. Os assal-
tantes levaram o telemóvel e o jovem ficou 
estatelado no chão com fratura no tornozelo e 
hematomas na cara, tendo sido transportado 
em ambulância ao hospital de Vila Nova de 
Gaia.
E mais! Por altura da passagem do ano, alguns 
comerciantes, optaram por manter os seus es-
tabelecimentos encerrados, por sentimento 
de insegurança em virtude da alegada falta de 
policiamento nas ruas.
Recuando um pouco, a 1 de dezembro de 
2019, a papelaria Duarte, na Rua 18, também 
foi alvo de um assalto, resultando o furto de 
tabaco avaliado em cerca de 3500 euros e ras-
padinhas no valor de 600 euros. Os assaltan-
tes cortaram o vidro da montra, abriram um 
pequeno buraco e entraram por ali. Os assal-
tantes causaram prejuízos que terão rondado 

os 6000 euros.
A 30 de novembro de 2019, dois homens terão 
assaltado com recurso a uma arma elétrica 
um homem e uma mulher que se encontra-
vam numa viatura estacionada junto à pista 
do aeródromo de Paramos. Porém, neste caso, 
a PSP acabou por intercetar os larápios, iden-
tificando os suspeitos e apreendendo vários 
artigos suspeitos de serem provenientes de 
atos ilícitos.

“Espinho sempre foi uma cidade segura e com 
índices de criminalidade bastante baixos. 
Os dados recolhidos até ao ano passado são 
muito positivos, com uma baixa da crimina-
lidade em todos os segmentos, à exceção dos 
crimes de violência doméstica que tem a ver 
com a particular atenção da comunidade para 
este tipo de criminalidade e que tem vindo, e 
bem, a ser denunciada. O problema é que no 
início deste ano não começamos bem! Houve 
um conjunto de assaltos a estabelecimentos 
comerciais, residências e algumas ocorrên-
cias na via pública, que vieram por a nu um 
conjunto de realidades que se verificavam há 
alguns anos a esta parte”, explicou ao jornal 
Defesa de Espinho o presidente da Câmara 
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destaque Temas locais com profundidade.

“Estou convencido de que estas 
ocorrências no início do ano são o 
reflexo de uma continuada falta de 
recursos humanos e de agentes ao 
serviço da PSP” – Pinto Moreira

Falta de polícias preocupa 
Câmara e comerciantes 

A papelaria Duarte 
(Rua 18) foi assaltada 
em finais de novembro, 
pela segunda vez, e 
os larápios causaram 
prejuízos que quase 
atingiram os €6000
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PSP e não há número suficiente de efetivos 
para essas mesmas viaturas! Não posso in-
vestir para ter mais e melhor policiamento 
no meu concelho e, depois, o Estado central 
não cumpre a sua parte que é dotar a Divisão 
Policial de um quadro estável e com número 
suficiente de efetivos para garantir a proteção 
de todos”.
Pinto Moreira garante que “já instei, várias ve-
zes, o ministro da Administração Interna para 
esta questão, quer na legislatura anterior e, re-
centemente, aquando da tomada de posse do 
comandante distrital de Aveiro. Pedi-lhe que 
a Divisão Policial de Espinho fosse dotada de 
mais agentes. Foi-me dito que estaria a termi-
nar um curso de formandos e que seriam alo-
cados mais efetivos”.
Contudo, o autarca espinhense mostra-se 
preocupado porque “tem sido recorrente, os 
formandos saírem da Escola Prática de Polí-
cia e vão, sobretudo, para os grandes centros 
urbanos de Lisboa e do Porto, ficando os res-
tantes municípios algo desconsiderados no 
rateio pelas diversas divisões policiais. Espero 
que isto não aconteça!”
Pinto Moreira considera que “a ausência de 
visibilidade da PSP e a falta de policiamen-
to apeado ou em viaturas, leva a que as pes-
soas tenham esta perceção de insegurança. 
Se juntarmos a isso este início de ano verda-
deiramente catastrófico, com um conjunto 
de incidências, obviamente que a população 
tem razão para estar preocupada”. Por isso e 
porque “sou o representante legitimamente 
eleito pelo povo e tenho de transmitir a quem 
de direito, seja ao senhor comandante distri-
tal da PSP, seja à Direção Nacional, ou ao MAI, 
esta preocupação da população que tem de 
servir. As pessoas, hoje, sentem-se inseguras 
em Espinho porque não há agentes da PSP 
suficientes para colmatar todas estas falhas”.
O presidente da Câmara entende que “há que 
fazer uma reflexão profunda entre o recru-
tamento de novos agentes e da distribuição 
de funções. Não faz sentido que o trabalho 
administrativo e burocrático esteja a ser de-
sempenhado por um agente da PSP! O agente 
policial deverá estar na rua. O trabalho ad-
ministrativo e burocrático deve ser feito por 
pessoal civil. Portanto, para além do recruta-
mento de agentes, o Estado tem de investir no 
recrutamento de pessoal civil”.
Pinto Moreira acha, também, que “de uma vez 
por todas tem de se acabar com o serviço re-
munerado (gratificados) da PSP. Se há entida-
des que prestam segurança, então que se con-
tratem empresas de segurança para o efeito. 
Não podemos cair no erro de haver agentes de 
polícia disponíveis para o serviço gratificado e 
não os ter disponíveis para o serviço que não 
seja remunerado! Quero dizer com isto que os 
agentes da PSP preferem o serviço gratificado 
porque o seu salário é baixo! Devem, também, 
ser melhoradas as condições remuneratórias 
dos agentes da Polícia”.
Por fim, o autarca refere que “Espinho tem 
uma dinâmica social, cultural e desportiva 
muito interessante. É uma cidade onde se rea-
lizam grandes eventos durante praticamente 
todo o ano mas com especial enfoque duran-
te a época balnear. Quase quadruplicamos a 
nossa população e isto implica, naturalmente, 
um reforço do contingente policial.
Há alguns anos este reforço era visível e ha-
via um esforço por parte do MAI e da Dire-
ção Nacional da PSP de reforçar os recursos 

humanos policiais no Verão. Desde há alguns 
anos que isto não se verifica! Por isso, temos 
de, obrigatoriamente, voltar a esses tempos. 
Ao aumento exponencial de pessoas no Verão, 
deverá corresponder um reforço do contin-
gente policial. Já alertei o comandante Dis-
trital da PSP, já solicitei os bons-ofícios do co-
mandante da Divisão Policial de Espinho para 
esse efeito e espero que já para este Verão esse 
reforço do contingente policial seja uma rea-
lidade, a bem da população de Espinho e de 
todos aqueles que nos visitam”, conclui Pinto 
Moreira.

O presidente da Associação Empresarial Vi-
verEspinho, Nunes da Silva recusa pesar que 
a cidade de Espinho não seja segura. Porém, 
mostra algumas preocupações, nomeada-
mente tendo em conta o número de assaltos 
verificados ultimamente.
“Não queremos dizer que a cidade de Espi-
nho é insegura, mas há focos de insegurança 
quando se verificam, de repente, um volume 
de assaltos na cidade”, diz o presidente da As-
sociação Empresarial ViverEspinho, Nunes 
da Silva, acrescentando que “é expetativa do 
sector terciário, de quem reside em Espinho 
e de quem nos visita a presença de policia-
mento apeado”, sublinhando, a propósito, “as 
palavras do comandante da Polícia do Porto 
quando tomou posse em que refere a impor-
tância do policiamento para o turismo”.
Para Nunes da Silva, “quando se diz que Por-
tugal é um país seguro, muitas das vezes está 
a falar-se de alta violência, como é o caso do 
terrorismo. Mas esta segurança de proximi-
dade é muito importante para a imagem da 
cidade. Nesse sentido, a ViverEspinho chegou 
a fazer uma parceria com a Polícia, que teve 
muito bom acolhimento, com a impressão de 
folhetos informativos e a sua distribuição nos 
estabelecimentos comerciais”.

Nunes da Silva não quer “estar a dizer que 
praticamente só se vê policiamento apeado e 
fardado quando anda com o fiscal da ESSE! 
No Natal houve, de facto, uma maior visibili-
dade policial. Mas está na altura de a socieda-
de civil e de as autoridades civis colaborarem 
no sentido reforçando junto do Ministério da 
Administração Interna (MAI) e de Direção Na-
cional da PSP, a necessidade de maior número 
de efetivos e de visibilidade policial”.
O presidente da ViverEspinho revela que 
“sempre que colocamos esta questão, é-nos 
dito que há falta de meios – recursos logísti-
cos ou humanos! Se isto é um facto adquirido, 
tem de se sensibilizar o MAI e a Direção Na-

cional da PSP para o reforço de policiamento”.
Por outro lado, Nunes da Silva entende que 
“está na altura de a sociedade civil fazer sentir 
aos polícias que estamos com eles. Estamos 
cientes das necessidades de meios logísticos, 
da falta de meios humanos, de esquadras 
com más condições de funcionamento e de 
ordenados baixos dos polícias. No entanto, o 
cidadão e o comerciante, pagam um conjunto 
de impostos, em que parte deles é dirigido ao 
MAI através do Orçamento de Estado! Que-
remos que isto seja revertido e que o retorno 
seja visualizado em termos da presença da 
Polícia! É anunciado que vão incorporar umas 
centenas largas de elementos, mas efetiva-
mente aqui a Norte não vemos como é feita 
essa distribuição!”
Relativamente à onda de assaltos que tem 
havido, Nunes da Silva diz saber que “as au-
toridades procuram localizar e controlar os 
problemas”. Deu como exemplo: “ainda há 
poucos dias, entrou um jovem pela padaria 
AIPAL cerca das duas da madrugada a fugir 
porque estavam a querer assalta-lo na rua!”
Para o presidente da Associação Empresarial 
ViverEspinho “a Direção Nacional da PSP e 
o MAI têm de dar respostas, uma vez que a 
nível local não é possível fazê-lo. Mesmo que 
haja agentes à civil, nada substitui a presença 
do agente policial fardado e apeado. A cidade 
de Espinho tem caraterísticas muito especiais 
e que recebe visitas, ao fim-de-semana, de lar-
gos milhares de pessoas. Constou, por exem-
plo, que a PSP local não estava dotada de um 
reboque e do respetivo efetivo! E isto não 
poderá acontecer! A imagem de Portugal e de 
Espinho perante o turismo é extremamente 
importante. Vemos carros por todo o lado e, 
perante esta pressão de automóveis, não ha-
ver um reboque não faz sentido!” •

ASSALTO ao Café ‘Mon 
Cherry’, na Rua 18, cerca 
das 5h30 da madrugada de 
terça-feira (28 de janeiro de 
2020), por dois indivíduos 
de cara tapada, que foram 
filmados pelas câmaras de 
videovigilância.

JOVEM assaltado e agredido 
por dupla no cruzamento 
das ruas 20 e 23, cerca das 
23h30 de 11 de janeiro de 
2020.

PAPELARIA Duarte (Rua 18) 
assaltada na madrugada do 
passado dia 30 de novembro, 
pela segunda vez, em dois 
meses

ROUBO com recurso a arma 
elétrica a casal no interior de 
viatura junto ao aeródromo de 
Paramos, cerca da 1h30 de 1 
de dezembro de 2019.

“Enquanto autarca não posso 
estar a investir dinheiro do erário 
público para cumprir uma função 
que o Estado central deveria 
cumprir” - Pinto Moreira

É impensável, porque há um determinado 
evento, como a Festa das Fogaças em 
Santa Maria da Feira, haja uma diminuição 
de efetivos em Espinho” – Pinto Moreira, 
presidente da Câmara Municipal de Espinho
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“É expetativa do sector terciário, 
de quem reside em Espinho e de 
quem nos visita a presença de 
policiamento apeado” 
– Nunes da Silva

“Tem sido recorrente, os 
formandos saírem da Escola 
Prática de Polícia e vão, sobretudo, 
para os grandes centros urbanos 
de Lisboa e do Porto, ficando 
os restantes municípios algo 
desconsiderados”
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Polícia 
empenhada na 
“prevenção 
e reforço do 
sentimento de 
segurança”  

 SEGURANÇA 

destaque Temas locais com profundidade.

Encapuzados filmados em 
assalto ao café ‘Mon Cherry’
MANUEL PROENÇA

Quando o proprietário do café ‘Mon Cherry’, 
na Rua 18, se preparava para abrir as portas, 
às 8 horas de terça-feira, constatou que o seu 
estabelecimento comercial havia sido assalta-
do. Não foi de imediato, pois José Miguel Mar-
tins, pensou, num brevíssimo instante, que 
“teria deixado a porta aberta” no dia anterior. 
Contudo, a fechadura havia sido estroncada 
e dentro do estabelecimento eram visíveis si-
nais do assalto.
Estranhamente, o sistema de alarme, ligado a 
uma empresa de segurança, não terá dispara-
do, um “assunto” que o proprietário irá averi-
guar junto da empresa de segurança.
José Miguel Martins conta que “um dos la-
drões entrou de gatas, atravessando a zona de 
mesas. Manteve-se de joelhos até conseguir 
arrombar a primeira registadora. Não conse-
guiu fazer o mesmo com a segunda registado-
ra e, por isso, terá entrado o outro indivíduo, a 
correr, arrancando essa caixa”.
O assalto, segundo o proprietário do ‘Mon 
Cherry’, terá acontecido cerca das 5h30 da 
madrugada de terça-feira. “Dois indivíduos 
conseguiram abrir a porta do estabelecimen-
to e furtaram das caixas cerca de 500 euros. 
Além de terem levado as caixas com dinheiro, 
danificaram um computador, o POS do café e 
a máquina das apostas”.
Segundo José Miguel Martins, “o assalto foi 
muito rápido, em menos de cinco minutos. 
Vinham com a cara tapada, encapuzados e de 
luvas o que, certamente, irá dificultar o traba-
lho da Polícia na investigação”.

O proprietário do ‘Mon Cherry’ diz que “em 
três anos, foi a primeira vez que assaltaram 
este estabelecimento comercial. Apesar de 
ter havido outros assaltos na cidade, estava 
convencido de que não viriam aqui, sobretu-
do porque a distância da porta à caixa ainda 
é grande!”
José Miguel Martins revelou que “o estabele-
cimento comercial está ligado a uma empre-
sa de segurança com um sistema de alarme 
e tem câmaras de vigilância. Mesmo assim, 
levaram a cabo este assalto, sem receios e com 
muito à-vontade”.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta 
da ocorrência e tem em curso a investigação 
que conta com as imagens das câmaras de vi-
deovigilância para a identificação dos presu-
míveis autores do furto.

Assaltantes vinham com a 
cara tapada, encapuzados e 
de luvas o que, certamente, 
irá dificultar o trabalho da 
Polícia na investigação

De quantos efetivos está dotada a Divisão Po-
licial de Espinho, em Espinho? Se há um défi-
ce de efetivos, a que se deve? Série de assaltos 
(roubos) a cidadãos na rua está relacionada 
com falta de efetivos policiais e de policia-
mento nas ruas de Espinho? O que pretende a 
PSP fazer para debelar este problema? O que 
tem previsto a Direção Nacional da PSP para 
colmatar as eventuais lacunas da Divisão Po-
licial de Espinho?
Foram estas as questões colocadas pelo jornal 
Defesa de Espinho ao comando de Aveiro da 
Polícia de Segurança Pública (PSP). A respos-
ta veio da Direção Nacional, num pequeno 
texto, que reproduzimos:
“Sobre as questões apresentadas, a Polícia de 
Segurança Pública tem por relevante disponi-
bilizar a seguinte informação:
A Polícia procede ao estudo prévio dos índices 
de concentração populacional, residente e em 
movimento pendular, bem como à análise das 
principais tendências criminais, cujos resul-
tados integram o processo decisório de colo-
cação dos Polícias por todos os Comandos de 
Polícia do País.
A resolução da ocorrência de picos criminais 
não nos parece poder ser atribuível, sem mais, 
à disponibilidade de maior quantidade de Po-
lícias, tanto para a vertente preventiva como 
reativa (investigação). Naturalmente que, ha-
vendo maior disponibilidade de profissionais, 
a hierarquia policial garantirá o ainda maior 
empenhamento na segurança pública embo-
ra, a nosso ver, a solução passe por, também, 
reforçar os comportamentos preventivos e o 
envolvimento de outros parceiros, como as 
edilidades e as associações cívicas.
A Divisão Policial de Espinho, secundada pelo 
Comando Distrital de Aveiro e pela Direção 
Nacional, encontra-se profundamente empe-
nhada na resolução dos ilícitos já ocorridos e 
na prevenção e reforço do sentimento de se-
gurança de toda a população”. // MP
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Um dos ladrões entrou 
de gatas, atravessando 
a zona de mesas. 
Manteve-se de joelhos 
até conseguir arrombar 
a primeira registadora. 
Não conseguiu fazer o 
mesmo com a segunda 
registadora e, por isso, 
terá entrado o outro 
indivíduo, a correr, 
arrancando essa caixa”.

Dois indivíduos 
conseguiram 
abrir a porta do 
estabelecimento e 
furtaram das caixas 
cerca de 500 euros.

José Miguel Martins
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Cidade em forma de notícia.4500 Espinho

LÚCIO ALBERTO

MIGUEL REIS e MIGUEL VENÂN-
CIO são os rostos das candidaturas 
no sábado de 31 de janeiro para a pre-
sidência da Comissão Política Conce-
lhia do PS.
O vereador Miguel Reis recandidata-
-se à liderança socialista em Espinho 
e Miguel Venâncio apresenta-se como 
alternativa. Por um lado, Miguel Reis 
orgulha-se do seu exercício de presi-
dente da Concelhia do PS. “É este o 
caminho que temos vindo a seguir e 
acreditamos que esta é a única forma 
de merecer a confiança dos cidadãos.” 
Por outro, Miguel Venâncio quer um 
novo rumo. “A permanente opacida-
de perante os militantes e a falta de 
argumentação política perante os 
nossos adversários tem-me deixado 
inquieto e muito preocupado.”
Ambos os candidatos estão, no entan-
to, em sintonia com a convicção de 
que no último dia do primeiro mês de 
2020 o Partido Socialista de Espinho 
estará “mais forte, mais unido, mais 
capaz e de legitimidade reforçada.”  • 

1 – Esta é uma candidatura por Es-
pinho e por um futuro melhor 
para os espinhenses. Tenho uma 
ligação muito forte à nossa cida-
de e sinto uma motivação muito 

grande para dar o meu contribu-
to para a nossa comunidade. Vivo 

em Espinho, trabalho em Espinho, os 
meus filhos estudam em Espinho, os meus pais 
moram em Espinho e toda a minha vida passa 
por Espinho. É, por isso, de uma forma muito 
natural que encaro esta candidatura como uma 
forma de colocar as minhas capacidades, o meu 
tempo e a minha dedicação ao serviço de Espi-
nho e dos espinhenses. Enquanto cidadão, não 
posso estar contente com o estado atual da ci-
dade e com o caminho seguido pelo executivo 
municipal e era incapaz de me conformar com 
este estado triste, desgastado e ultrapassado 
que tem marcado o nosso concelho. Por outro 
lado, existe também um sentimento natural 
de dar continuidade ao trabalho que tem sido 
realizado na concelhia do PS Espinho. Esta can-
didatura conta com o apoio e a participação da 
esmagadora maioria dos autarcas eleitos nas 
listas do Partido Socialista e de uma base muito 
alargada de militantes, simpatizantes e inde-
pendentes que se revêm neste projeto.

2 – Todos os indicadores que temos daquilo 
que tem sido a atividade do Partido Socialista 
de Espinho são positivos e demonstram que o 
caminho que tem vindo a ser seguido merece 

a confiança dos militantes e dos cidadãos espi-
nhenses. 
Em termos daquilo que é a vida interna do par-
tido, temos hoje um elevado nível de militância 
ativa e de participação na atividade política da 
estrutura concelhia. Ao contrário do que já vi 
ser dito, a participação não se mede pela quan-
tidade de militantes com quotas pagas, mas sim 
pela qualidade e pela assiduidade daqueles que 
dão a cara pelo partido e que participam na sua 
vida quotidiana. Seja pelo trabalho de grande 
qualidade que tem sido desenvolvido pelos cer-
ca de 40 autarcas ou pelo contributo de muitos 
militantes, simpatizantes e independentes, de 
variadas idades e áreas do conhecimento e pro-
fissionais, a verdade é que o PS Espinho nunca 
foi tão ativo e participado como hoje e a qua-
lidade da nossa intervenção política é muito 
superior. A vinda de António Costa a Espinho 
no primeiro dia da campanha para as eleições 
legislativas ou as vindas de Pedro Nuno Santos 
à feira de Espinho e ao Bairro Piscatório são si-
nais inequívocos de que existe reconhecimento 
e confiança neste projeto e no trabalho que tem 
sido feito em prol de Espinho e dos espinhenses. 
Estas eleições serão um momento importante 
para o PS Espinho porque permitirão enfren-
tar o desafio autárquico de 2021 depois de um 
momento de clarificação interna e sufrágio 
dos projetos e rumos a seguir. O PS é o partido 
da democracia e da liberdade. O confronto de 
ideias só pode ser positivo e, por isso, todas as 
candidaturas são bem-vindas. É um sinal de 

vitalidade do partido e de uma grande maturi-
dade democrática. Aqueles que têm visões al-
ternativas devem apresentar e defender as suas 
ideias de forma clara e transparente perante os 
militantes. O importante é fazê-lo de forma res-
ponsável e elevada, para não transformar forças 
em fragilidades. Eu não tenho adversários den-
tro do Partido Socialista. Os nossos adversários 
estão lá fora e são todos aqueles que, pela sua 
incapacidade e incompetência, permitiram que 
a cidade parasse no tempo. Mas também não 
somos ingénuos nem hipócritas. Para dar um 
contributo positivo para o PS Espinho é preci-
so ter credibilidade, provas dadas e reconheci-
mento dos seus pares. Pessoas que só assumem 
a sua militância ativa em momentos eleitorais 
não credibilizam o partido nem contribuem 
para o seu fortalecimento. E confesso que tam-
bém encaro com alguma preocupação o facto 
de ver pessoas que estão envolvidas com outros 
partidos ou que foram candidatas por outros 
movimentos contra o Partido Socialista a ten-
tar agora interferir na vida interna do partido. 
Mas estou convicto que os militantes saberão 
distinguir.

3 – A estratégia e o rumo a seguir são muito sim-
ples – apresentar um projeto autárquico que 
represente os anseios dos Espinhenses e onde 
os espinhenses se sintam representados; que 
ofereça respostas adequadas às necessidades 
do território e das pessoas; que seja credível, ri-
goroso e sustentável.

1 – O PS é um partido multidisci-
plinar, com várias correntes de 
pensamento da esquerda ao 
centro-esquerda, onde as várias 
opiniões e críticas têm lugar. É 

um partido onde o direito à opi-
nião prevalece, por isso o Partido 

Socialista de Espinho também não 
deverá sair deste registo, como tem saído 

e não é um partido de uma ou duas pessoas. É 
um partido onde os militantes devem ter uma 
palavra a dizer quando assim entendam. Um 
partido aberto à sociedade e aos cidadãos, com 
boas relações com as forças vivas do concelho, 
um partido que sirva as pessoas e não se sirva 
uma ou duas pessoas. Um partido dinâmico, 
participativo, inovador e disponível para encon-
trar soluções para os problemas do nosso con-
celho. Estes são alguns dos fatores pelos quais 
me movem, a mim e ao conjunto de pessoas que 
apoiam esta candidatura.

2 – O Partido Socialista de Espinho está há mui-
to tempo parado na sua ação política. Escassas 
reuniões, pouca participação e o número de mi-
litantes ativos são cada vez menos. Possuímos 
cerca de 800 militantes sem condições de votar 
e que se sentem totalmente alheados da vida do 
partido. Existem razões para este alheamento e 
a principal prende-se essencialmente, pela falta 
de diálogo. A inércia, a falta de ações políticas 
e de contacto, fazem com que estes militantes 
se sintam totalmente excluídos. Temos uma 
política autárquica ausente e sem produção 

de propostas. Não estamos a honrar a respon-
sabilidade de liderar a Assembleia Municipal 
que os Espinhenses nos proporcionaram. Não 
podemos continuar ausentes e menosprezar 
os avisos permanentes. O PS em Espinho não 
pode continuar a omitir e mesmo a cair na 
desgraçada mentira, quando falha ou não age 
corretamente, nomeadamente, quando está em 
permanente conflito institucional com entida-
des como os Bombeiros do Concelho de Espi-
nho ou o Sporting Clube de Espinho.

3 – É muito importante voltar a colocar na agen-
da do debate político, as questões relacionadas 
com as causas sociais, a educação, o associa-
tivismo, e o emprego. Somos um Partido que 
defende valores humanistas, de solidariedade, 
de igualdade, de liberdade, não nos podemos 
esquecer disto. Temos em mente a criação do 
gabinete de estudos, auscultação permanente 
da sociedade civil, criação do Fórum Espinho 
sobre as várias competências de intervenção do 
município, agenda com as instituições do conce-
lho, sendo isto apenas alguns exemplos do que 
pretendemos implementar. Ajudar a fazer deste 
concelho, um líder nas áreas do turismo e lazer 
de qualidade, da restauração e gastronomia, dos 
serviços, da economia do mar, do desporto e da 
cultura. Temos todas as condições para o fazer, 
tendo em conta que se estivermos atentos, no 
concelho, temos inúmeras infraestruturas já 
existentes, como o Casino, golfe, aeródromo, hi-
pismo, equipamentos desportivos, pesca, praia, 
cultura e essencialmente, pessoas que amam a 

sua terra. Para isso, basta fazermos o que nos 
compete, dar as devidas condições àqueles que 
investiram, que continuam a investir nestas 
áreas de forma a conseguirmos integrar todas 
estas valências e exponencia-las para que pos-
samos criar melhores condições às pessoas que 
trabalham e residem neste Concelho. Apostar 
numa visão “smart city”, aplicando e utilizando 
as tecnologias de inovação, poderemos ser um 
Concelho de primeira linha integrada nesta 
rede de cidades inteligentes. Com isso, pode-
remos trazer mais segurança, conforto, como-
didade, melhor mobilidade, melhor rede de 
transportes, melhores serviços públicos, melhor 
abastecimento de água e saneamento básico, 
Melhores políticas de apoio às populações Sé-
niores, um melhor contributo para as questões 
ambientais em melhor qualidade de vida. A 
resolução dos problemas causados pela Admi-
nistração Central são urgentes e devem estar 
sempre presentes, nomeadamente, atravessa-
mentos para o Bairro Piscatório, Tribunal, Li-
nha do Vouga, implementação das urgências no 
Hospital Nossa Senhora d’Ajuda, defesa da costa 
e resposta urgente às ARU’s que se encontram 
dentro da futura faixa de salvaguarda no edifi-
cando e que o próximo POC Caminha-Espinho 
vai delimitar nos 1.000 metros. Defendemos um 
perfil de Candidato que nos garanta credibilida-
de, que seja influente na sociedade de Espinho, 
homem ou mulher, com características de forte 
liderança, humanista, de centro-esquerda e co-
nhecedor dos problemas do concelho, indepen-
dente ou militante do Partido Socialista.

1. 
Quais são os fatores 
que fundamentam 
a sua candidatura 
à presidência da 
Concelhia do PS?

2. 
Como é que analisa o 
PS de Espinho?

3. 
Quais são as suas 
estratégias para as 
próximas eleições 
autárquicas e com que 
perfil de candidato a 
presidente da Câmara 
Municipal?

Eleições para a 
presidência da 
Concelhia do PS 
no dia 31 de janeiro

“Por Espinho” – Miguel Reis

“Servir as pessoas” – Miguel Venâncio
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O ESPINHENSE André Levi foi 
eleito vice-presidente da Mesa do 
Congresso do CDS-PP e para a 
presidência do partido foi eleito 
Francisco Rodrigues dos Santos, 
no Congresso que decorreu em 
Aveiro, no fim-de-semana.

O Conselho Nacional, órgão mais 
importante entre congressos, é 
agora liderado por Francisco Ro-
drigues dos Santos, que superou a 
candidatura de João Almeida.
Francisco Rodrigues dos Santos 
sucede a Assunção Cristas e o se-
cretário-geral é agora Francisco 
Carvalhão Tavares e o coordenador 
autárquico é Fernando Barbosa.
Para presidente da Mesa do Con-
gresso foi eleito Martim Borges de 
Freitas, com os vice-presidentes 
Sérgio Casado, Paulo Silva e Silva e 
André Levi e os secretários Concei-
ção Pinto, Manuel Marques, Ana 
Paula Artur e Maria Céu Moleiro.
A Mesa do Conselho Nacional será 
presidida por Filipe Anacoreta 
Correia.

André Levi foi eleito
vice-presidente da Mesa 
do Congresso do CDS-PP

Mobilidade no concelho

A COMISSÃO Coordenadora da 
CDU promoveu um debate público 
sobre mobilidade em Espinho.
“A mobilidade é um tema de crucial 
importância para a vida urbana 
atual, objecto de reflexão cuidada 
por um Poder Local responsável. 
Pelas implicações que a implemen-
tação de um sistema coerente de 
mobilidade urbana acarreta, a sua 
elaboração deve ser cuidadosamen-
te refletida, dispor da atualidade do 
conhecimento científico, conhecer 
e corresponder às necessidades das 
populações, atender ao passado e 
antecipar o futuro da comunidade 
em causa. A mobilidade deve ouvir 

as populações, promover o diálogo 
entre técnicos e espinhenses.”
O conceito de Mobilidade no conce-
lho de Espinho “tem sofrido opera-
ções precipitadas, avanços e recuos 
nas decisões, ações casuísticas, falta 
de visão – moderna e sustentada – de 
futuro.”
Assim, e “fora da efervescência de 
períodos eleitorais e num momento 
de mudanças estruturais na cidade 
e no concelho”, a Comissão Coorde-
nadora da CDU realizou um debate 
Público sobre “Mobilidade em Espi-
nho”, na sexta-feira de 24 de janeiro, 
no Centro de Trabalho de Espinho 
do PCP, com Jorge Carvalho, eleito 
da CDU na Assembleia Municipal, e 
José Pedro Rodrigues, vereador da 
Mobilidade, Transportes e Proteção 
Civil na Câmara Municipal de Mato-
sinhos, eleito pela CDU.

Primeiro baile de 2020
dos seniores do concelho
O SALÃO nobre da Piscina Solário 
Atlântico acolheu a população sé-
nior do concelho, na tarde do domin-
go de 26 de janeiro, para o primeiro 
baile do ano.
O evento contou com a presença de 
Lurdes Ganicho, vereadora com o 
pelouro da Ação Social, e foi anima-
do pela Intemporal Show Band que 
contou com a participação de cerca 
de 200 seniores do concelho. •

A presença de 
Espinho na Boot 
2020 faz parte 
da estratégia de 
comunicação 
e promoção da 
oferta turística 
do município com 
enfoque no surf.”

Vicente Pinto

Foi apresentado na tarde do sábado 
de 25 de janeiro, na Loja Interativa 
do Turismo de Espinho, o projeto 
CUSCO, da marca Made in Oficina, 
uma empresa de Espinho que re-
solveu juntar a arte e o turismo.
Os seus produtos são desenvolvi-
dos por artistas locais que repre-

sentam a sua cidade em trabalhos 
reproduzidos em canecas, cader-
nos, sacos, etc.
Cada turista que compre um pro-
duto CUSCO, leva consigo um pou-
co de arte e um pouco de Espinho e 
de Portugal. •

ESPINHO rumou pela quarta vez  
até Düsseldorf (Alemanha), em ja-
neiro, para promover o surf na Boot.
Na edição de 2020, a comitiva do Sea 
of Portugal, foi constituída por em-
presas e instituições de Norte a Sul 
do país que representam vários sec-
tores de atividade sendo Espinho o 
representante do Norte de Portugal.
Na 51.ª edição da feira, o município 
faz-se representar com um stand 

que promove a oferta turística de 
Espinho na área do surf, sob coor-
denação de uma equipa de técnicos 
municipais. O vice-presidente da 
autarquia, Vicente Pinto, acompa-
nhado do “marketer” Gonçalo Pina 
marcaram presença nesta ativação 
da marca Espinho Surf Destination.
Vicente Pinto, com o pelouro do 
Turismo, deu nota de que a parti-
cipação do município num certa-
me com esta dimensão e prestígio 
internacional é estratégica para a 
promoção de Espinho como destino 
de surf.

“A presença de Espinho na Boot 
2020 faz parte da estratégia de co-
municação e promoção da oferta 
turística do município com enfoque 
no surf, dar a conhecer as excelen-
tes condições das praias que temos 
para oferecer. Apostar na economia 
do mar, tantas vezes mencionada 
nos programas de Governo, é ainda 
pouco aplicada na prática. Portugal 
tem um enorme potencial nesta 
área, sendo esta feira uma prova 
concreta do potencial económico 
associado à náutica.” •

Francisco Rodrigues dos 
Santos sucede a Assunção 
Cristas na liderança do 
partido.

A lista do novo líder do 
CDS-PP, e que integra o 
espinhense André Levi, 
recebeu 865 votos, o que 
corresponde a 65,7%, e 451 
votos em branco.

Vicente Pinto e 
Gonçalo Pina na 
Boo de Düsseldorf

CDU debate “tema de 
crucial importância para 
a vida urbana atual”

Projeto com artistas 
Locais na Loja 
Interativa do Turismo 
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Estratégia para a 
promoção de Espinho 
como destino de surf

A lista do novo líder do CDS-PP re-
cebeu 865 votos, o que correspon-
de a 65,7%, e 451 votos em branco.
O Conselho de Jurisdição, a que 
concorreram duas listas, a lista 
A, a do líder, recolheu 699 votos 
(53,9%) e a B, de João Almeida, 508 
(39,2) e 89 brancos.
Para o conselho de fiscalização 
também concorreram duas lis-
tas, tendo a A recebido 714 votos 
(54,3%) e a B 490 votos (37,2%) e 111 
brancos.
A Mesa do Congresso, presidida 
por Martim Borges de Freitas e 
com a vice-presidência de An-
dré Levi foi eleita com 879 votos 
(66,8%) e 435 brancos. •
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4500 Freguesias

Buraco na Rua 
da Igreja gera 
indignação

Nuno Almeida 
participa em 
Congresso da 
ANAFRE 

A atualidade nas freguesias de Espinho

Um buraco na Rua
da Igreja, em Guetim, 
está a colocar em 
causa a segurança 
dos residentes e 
automobilistas. 
A situação dura há 
quase dois meses, 
altura em que uma 
fissura da estrada 
abriu e tem abatido 
desde então. 

LISANDRA VALQUARESMA

A RUA DA IGREJA, em Guetim, está, há qua-
se dois meses, com problemas na infraestru-
tura de saneamento, o que tem condicionado 
a circulação e tem colocado em causa a segu-
rança no local. 
Foi em novembro que abriu uma fissura na 
estrada e se formou um buraco que está a 
abater desde então, o que tem preocupado 
e indignado moradores e por quem lá passa 
diariamente. “Infelizmente situações destas 
acontecem, mas é preciso estar-se preparado 
para que se repare com eficiência. Vai fazer 
dois meses que o buraco ali está, e vai sendo 
notório que a cada dia que passa está a alacar 
mais”, refere Daniela Mota, moradora.  
Para além dos constrangimentos causados 
pelo obstáculo, a má sinalização no local tem 
chamado à atenção, “numa estrada movimen-
tada e essencial para o acesso à A41, para além 
da demora na resolução do problema, o que 
mais choca é a fraca sinalização, num local 
que é antecedido por uma curva morta”, conta 
Eduardo Gomes, residente. 
Cansados da situação e por, até agora, nada 
ter sido resolvido em definitivo, os guetinen-
ses lamentam-se pela “ineficácia dos serviços 
camarários” e pela demora na resolução dos 
problemas na freguesia. “O dever cívico do 
serviço público é o que deve mover os órgãos 
de administração municipais, quando isso 
não acontece o respeito é quebrado. Questio-
no-me se o mesmo tivesse sucedido em plena 
Rua 19, qual seria o ponto de situação neste 
momento”, lamenta Eduardo Gomes. Por ou-
tro lado, a pouca segurança no local preocupa, 
como confidencia Daniela Mota, “é um desa-
grado passar na rua todos os dias e sentir o 

carro ir abaixo naquele mesmo sítio. Só espe-
ro que não aconteça nada de mais grave para 
arranjarem o buraco”, que se localiza muito 
perto de uma passagem para pões. Paulo Si-
mões, “vizinho” do aluimento conta que “são 
incontáveis as vezes que viaturas embatem 
em peças plásticas qua assinalam o local”, 
acabando por pararem do lado oposto da rua, 
perto de residências. 
Apesar de já ter sido feita uma reparação no 
local, há outra ainda por resolver. Paulo Si-
mões reconhece que o problema foi “interven-
cionado pelos serviços competentes”, mas la-
menta que “a dita reparação, tão rápida, tenha 
sido executada de um modo que levou ao seu 
estado de aluimento.” 
De acordo com a Junta de Freguesia de Anta 
e Guetim, a situação que tem condicionado 
a Rua da Igreja “trata-se de um problema na 
infraestrutura de saneamento”, informando 
ainda que “a Junta de Freguesia tem estado 
atenta” e tem “vindo repetidamente a tentar 
repor as condições de segurança no local, mas 
as obras estão a cargo dos serviços munici-
pais.” Segundo informações disponibilizadas, 
“o problema é mais complexo do que aparen-
tava inicialmente e requer uma intervenção 
técnica mais profunda”. 
A Câmara Municipal de Espinho está a par 
da situação e tem acompanhado o processo 
desde o início. No entanto, o problema reve-
lou-se mais complexo do que esperavam, pois 
trata-se de “uma operação complexa onde 
será preciso abrir um buraco de seis metros 
de profundidade”, para a qual serão precisos 
materiais próprios, uma vez que é necessária 
a utilização de uma máquina específica. Uma 
operação complexa que exige programação e 
melhoria das condições meteorológicas.  •

Aquilo que aqui estão 
a fazer demonstra 
a mais completa 
desconsideração pela 
população de Guetim”
Eduardo Gomes

Na rua passam muitos 
camiões o que provoca
 o buraco aumentar
ainda mais”
Daniela Mota 

Como cidadão só tenho 
que dizer que isto não 
deveria ser normal”
Paulo Simões 

 GUETIM  ANTA/GUETIM 
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O PRESIDENTE da Junta de Freguesia de 
Anta e Guetim, Nuno Almeida, participou no 
XVII Congresso da Associação Nacional de Fre-
guesias, realizado em Portimão, onde os temas 
dominantes foram o reforço de verbas, a des-
centralização e a reorganização administrativa. 
O reforço de verbas para conseguir suportar a 
despesa com a transferência de competências 
foi uma das reivindicações mais debatidas por 
vários autarcas presentes, incluindo Nuno Al-
meida que afirmou que “o problema da susten-
tabilidade financeira pode advir de um modelo 
de descentralização que não garanta às juntas 
os recursos financeiros e humanos necessários 
à sua concretização”. 
Defendendo que a reorganização administra-
tiva “não pode passar pela simples reversão do 
processo”, o presidente de Anta e Guetim, pediu 
para que o processo não fique esquecido na ga-
veta, confessando que “o pior que se podia fazer 
era cometer os mesmo erros aquando da fusão 
e agregação de freguesias.” Apelando ao desen-
volvimento do processo, disse ainda que “neste 
momento, o importante é devolver a palavra 
aos autarcas e aos cidadãos, estabelecer crité-
rios e iniciar um período de reflexão que permi-
ta tomar decisões fundamentadas, atempadas e 
responsáveis.” 
O Congresso ficou ainda marcado pelo con-
tacto com a realidade e as práticas de outras 
autarquias, assim como o conhecimento de 
novas ferramentas e soluções de trabalho com 
o objetivo de melhorar os serviços prestados à 
população. • 

APÓS UM processo de delegação de compe-
tências da Câmara Municipal de Espinho, as 
juntas de freguesia do concelho deram início 
ao recente serviço de gestão e manutenção de 
espaços verdes, limpeza das vias, espaços pú-
blicos e sarjetas. 
Com esta mudança, e apesar de ser um pro-
cesso gradual, as freguesias pretendem assu-
mir uma política de proximidade para com 
as necessidades existentes e ainda assegurar 
a continua manutenção de limpeza urbana e 
espaços verdes. •

Limpeza e manutenção de 
espaços verdes das freguesias 
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 SÃO FÉLIX DA MARINHA  SANTA MARIA DA FEIRA 

 GRIJÓ 

 LOUROSA 

A atualidade 
nas freguesias 
de Espinho

4500 região

A Estrada de Brito, na freguesia de S. 
Félix da Marinha, apresenta um quadro 
de dificuldades na mobilidade de quem 
por ali caminha em direção ao Centro de 
Saúde, às duas farmácias, às duas grandes 
superfícies comerciais e aos outros 
estabelecimentos comerciais.

Tarda no terreno o projeto 
para a requalificação da EN109

LÚCIO ALBERTO
 
NO VERÃO de 2019 foi revelado ao Jornal 
Defesa de Espinho pelo presidente da Junta, 
Carlos Pinto, que a Câmara Municipal de Gaia 
estava a preparar projeto para a requalificação 
do troço da antiga EN109 até ao limite de S. Fé-
lix da Marinha.
Porém, o perigo ainda espreita passo a passo 
na Estrada de Brito. Os transeuntes daquela 
freguesia gaiense e periférica ao concelho de 
Espinho têm de ter atenção aos buracos com-
pridos e estreitos com que se deparam quando 
caminham ao lado da artéria sem passeios. A 
situação de desconforto e perigosidade é ate-
nuada quando numa ou noutra há passeios 
resultantes das obrigatoriedades das licenças 
para construção de imobiliário.
Os condutores aceleram, e em muitos casos 
de forma desenfreada e irresponsável ante a 
aproximação de passadeiras para peões. Os 
carros saltam em imaginárias rampas de cor-
ridas de automobilismo, também derivado ao 
piso irregular e desgastado pelo saturado mo-
vimento automóvel diário e, inclusive, de veí-
culos de carga pesada. Entretanto, quem por 
ali caminha até estremece com o efeito da cor-
rente de ar causada pela excessiva velocidade 
do trânsito.
“Por vezes até me assusto”, reconhece Maria 
José, de 79 anos. “Sou viúva e ando sempre so-
zinha, mesmo quando venho de autocarro até 
à rotunda do Juncal e depois a pé até ao Cen-
tro de Saúde e ao supermercado. Assusto-me 
com os carros que passam a grande velocidade 
e como por onde a gente caminha é estreito até 
tenho medo que algum carro me atinja.”
“Eu tenho muito cuidado quando caminho 

Perigo para 
os peões na 
Estrada 
de Brito 

Unidas pela costura para 
vestir crianças carenciadas
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ao lado da estrada por causa dos carros e dos 
camiões que andam muito depressa”, confessa 
Lurdes Rodrigues, de 69 anos. “Mas também já 
tenho medo de atravessar nas passadeiras, seja 
junto à farmácia próximo da rotunda ou nas 
outras. Por exemplo, onde era a padaria e agora 
é uma pizzaria e mais adiante junto ao café.” 
Os buracos entre a rotunda do Juncal e a zona 
de Brito são um desassossego para quem por 
ali caminha e principalmente para os idosos.
“Uma senhora caiu e magoou-se bastante por-
que teve de se encostar mais à folhagem para 
se equilibrar e outra idosa tropeçou no piso ir-
regular e também ficou magoada”, revela Joa-
quim Silva, de 64 anos. “E quando chove ainda 
é pior, porque fica um lamaçal e as pessoas es-
corregam.” • 

“Uma senhora caiu e magoou-se 
bastante porque teve de se encostar 
mais à folhagem para se equilibrar e 
outra idosa tropeçou no piso irregular 
e também ficou magoada”

Joaquim Silva

REALIZOU-SE o 14.º encontro do 
grupo de Santa Maria da Feira do 
projeto “Dress a Girl Around the 
World”. O núcleo criado por uma 
apaixonada pela costura criativa, 
Virgínia Familiar, reuniu uma cente-
na de voluntárias entusiastas para 
ajudar a vestir crianças de quatro 
continentes.
Além da componente solidária, o 
projeto destaca-se pela vertente so-
cial de combate à solidão.
Assim, 3973 peças já vestem meni-
nas de quatro continentes. A maio-
ria tem como destino África, mas 
também já foram enviados muitos 
vestidos para a Tailândia, Índia, 
México e Brasil. As fotografias das 
crianças sorridentes e com vestidos 
coloridos preenchem as paredes do 
Centro Paroquial de Mosteirô, onde 
o grupo se reúne e costura.
O presidente da Câmara Municipal, 
Emídio Sousa, fez questão de mar-
car presença no 14.º encontro do 
grupo, no Centro Paroquial de Mos-

teirô, a 18 de janeiro, data em que 
também se celebrava o 84.º aniver-
sário da voluntária mais velha, Alice 
Maceda.
Os parabéns foram cantados mas 
logo se retomou a costura pois a 
meta atual são 1500 peças para levar 
em missão em fevereiro. “As volun-
tárias, quando souberam que desta 
vez íamos ser nós a entregar as rou-
pas, ainda se empenharam mais”, 
conta Virgínia Familiar, que exalta 
a componente solidária mas tam-
bém social do “Dress a Girl Around 
the World”, um projeto que permite 
o convívio entre as pessoas de mais 
idade que “já não se sentiam úteis 
na sociedade.” 
“Dress a Girl Around the World” é 
um projeto americano que chegou 
a Portugal em 2006 e destina-se a 
oferecer peças de roupa (vestidos 
e calções) a meninas que “nunca 
tiveram peças novas”, fazendo-as 
sentirem-se “cuidadas, protegidas e 
amadas”. •

O GRUPO RECREATIVO e Cultu-
ral do Loureiro realizou em janeiro, 
no Auditório Paroquial de Grijó – 
Santo António, o encontro de canta-
dores de janeiras, que já vai na sua 
30.ª edição.
O evento “Cantares ao Menino, Janei-
ras e Reis” contou com a participação 
do Rancho Folclórico de Silgueiros 
(Viseu), da Ronda de São Salvador de 
Grijó, do Grupo de Cantadores da Ar-
rifana ( Guarda) e do Grupo Recreati-
vo e Cultural do Loureiro.

“As festas de Natal prolongam-se no 
tempo, abrangendo a passagem do 
ano e chegando até aos Reis. Depois 
de dobrado o ano, é hábito ancestral 
cantarem-se as janeiras e os Reis.”
Por isso, os elementos do Grupo do 
Loureiro percorreram, de 15 de de-
zembro até 10 de janeiro, as ruas de 
Grijó e de outros lugares periféricos, 
fazendo-o “desde 1974, dando desta 
forma um contributo para o enrique-
cimento da cultura da nossa terra e 
das nossas gentes.”

Grupo do Loureiro promove 
cantares de janeiras em Grijó

O POSTO Territorial da GNR de 
Lourosa deteve uma mulher e um 
homem, de 31 e 33 anos, por furto de 
veículo, residência e condução sem 
habilitação legal.
No âmbito de uma fiscalização rodo-
viária em Lourosa, um condutor de 
um veículo ligeiro não obedeceu à 
ordem de paragem e colocou-se em 
fuga, abandonando o carro na loca-
lidade de Mozelos, para seguir a pé. 
A passageira foi intercetada no mo-
mento e o condutor foi intercetado 
uns metros depois, quando tentava 
fugir a pé pela A41 – CREP (Circular 
Regional Exterior do Porto). Após a 
realização de diversas diligências, os 

militares constataram que o homem 
não possuía habilitação legal para 
conduzir, o veículo havia sido furtado 
em Vila do Conde, e os objetos encon-
trados no seu interior tinham sido 
furtados de uma residência também 
em Vila do Conde no dia 1 de janeiro.
Assim, foi recuperado e apreendido 
material avaliado em oito mil euros, 
que estava no interior do veículo, 
designadamente: 216 euros em nu-
merário; 33 chocolates; três compu-
tadores portáteis; dois relógios; duas 
camisolas; uma máquina fotográfica; 
uma câmara de vídeo; uma consola; 
diverso material utilizado na prática 
de furtos. •

Detidos por furtos
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 BANCA  SALDOS 

pessoas&negócios

MANUEL PROENÇA

Em breves palavras, de cir-
cunstância, Miguel Belo de 
Carvalho sublinhou o ‘simbo-
lismo do local’, em primeiro 
lugar, de um novo espaço que 
se destina a “servir a comuni-
dade espinhense”.
O administrador executivo 
do Santander disse tratar-se 
de “um conceito inovador, 
já experimentado em vários 
países”, naquele que é o ter-
ceiro balcão Work Café em 
Portugal.
“Acreditamos neste conceito 
e estamos a desenvolvê-lo”, 
disse, ainda, Miguel Belo de 
Carvalho num espaço que “é 
destinado aos nossos clientes 
e a não clientes”.
Aquele administrador agrade-
ceu, também, as parcerias, no-
meadamente com o Grupo Del-
ta, que “permitiu termos esta 
capacidade diferenciadora”.

Miguel Belo de Carvalho fez 
questão de agradecer, ainda, 
ao “empenhamento” do Mu-
nicípio de Espinho, nomeada-
mente do presidente da Câma-
ra, Pinto Moreira, na melhoria 
das condições no acesso pela 
Rua 8, local alvo das obras da 
Requalificação da Superfície 
do Canal Ferroviário.
O Work Café de Espinho do 
Santander situa-se na Rua 8, 
no local do antigo “O Nosso 
Café”, e marca uma nova for-
ma de relação bancária des-
te banco, ao combinar num 
único espaço uma agência, 
uma cafetaria e uma área de 
co-working.
O Work Café representa uma 
inovação em termos de relação 
bancária, ao criar uma nova 
experiência no público em ge-
ral, com espaços acessíveis a 
todos e num horário mais alar-
gado – entre as 8h30 e as 17h30. 
Em modo “open space”, o Work 
Café privilegia locais amplos 
e abertos, para permitir a sua 
utilização em pleno por parte 
da comunidade.
Este balcão, que tem mais 
de 600 metros quadrados, 
“recupera um espaço com 
grande valor simbólico para a 
cidade, que estava encerrado 

Novo Work Café do Santander 
para “servir a comunidade 
espinhense”

Ideia feliz e 
brilhante, que 
constitui o oposto 
dos bancos, na 
generalidade 
e que são, 
absolutamente, 
impessoais. Este 
conceito humaniza 
a relação com o 
dinheiro porque é 
um espaço para 
tratar de negócios, 
mas é, também, 
um espaço social. 
Promove as 
relações entre as 
pessoas” 
Manuel José
Treinador de futebol

Parece-me ser 
uma ideia muito 
simpática e 
diferente. Espero 
que este conceito 
seja muito bem-
sucedido, pois é 
suficientemente 
chamativo e que 
irá, certamente, 
aguentar até ao 
final das obras” 
Edgar Ferreira 
Empresário

RENTABILIDADE 
DAS LOJAS E 
DAS MARCAS NO 
QUADRANTE DA 
ECONOMIA DOS 
CONSUMIDORES

“Quem não fizer 
promoções não ganha”

Os saldos e as promoções  es-
tão de volta ao comércio no 
início do ano e Espinho não é 
exceção. Trata-se de uma opor-
tunidade para os comerciantes 
escoarem os produtos que so-
bejam em “stock” e do ensejo 
dos consumidores na pou-
pança em gastos necessários 
(ou supérfluos) e consoante as 
épocas.
Na opinião de Nunes da Silva, 
presidente da ViverEspinho 
– Associação Empresarial de 
Espinho. “os saldos um bocado 
antes do Natal desvirtuam o 
conceito.”
“As alterações climáticas tam-
bém desvirtuam o conceito 
dos saldos, com inverno prima-
veril e verão abrangente às ou-
tras estações”, observa Nunes 
da Silva. “Isso implica que se 
faça escoamento de produtos 
em momentos diferentes de 
outros tempos de saldos, por 
exemplo no setor dos têxteis.”
“Foi realizado um estudo das 
grandes marcas que criou a 
média estação”, revela o pre-
sidente da ViverEspinho. “O 
estudo definiu um período 
mais invernoso e noutro mais 
abrangente do ano. “E permite 
que se tente deslocar materiais 
para outros lugares e países.”
“Mas, citando Jerónimo Soares 
Martins, quem não fizer pro-
moções não ganha”, frisa Nu-
nes da Silva. “Os clientes já co-
meçam a ficar cientes de que 
perto do verão ou do inverno 
entrará a época dos saldos 
ou das promoções e esperam 
por essas épocas para fazer as 
compras.”
Entretanto, desde 13 de outu-
bro de 2019 que entraram em 
vigor as recentes alterações 
efetuadas ao Decreto-Lei nº 
70/2007, de 26 de março – “Lei 
dos Saldos, Promoções e Li-
quidações”. Nestes termos, 
sempre que o comerciante 
pretenda realizar vendas em 
saldo ou em liquidação, a efe-
tuar em estabelecimento físico 
ou através de comércio on-line, 
deve comunicar previamente 
à ASAE com a antecedência de 
cinco dias úteis e 15 dias úteis, 

respetivamente.
Numa análise generalizada 
no que concerne ao exercício 
de saldos, promoções e liqui-
dações, “inflacionar os preços 
imediatamente antes de lançar 
saldos ou promoções para que, 
uma vez aplicado o desconto, 
continuem iguais ou apenas 
um pouco mais baixos é uma 
das práticas mais comuns e 
pode levar os mais incautos a 
fazerem maus negócios.”
Neste quadro, e para proteger 
os consumidores, o Governo 
procedeu à alteração da desig-
nada lei dos saldos, promoções 
e liquidações. Assim, o preço 
de um produto em saldo tem 
de ser, obrigatoriamente, mais 
baixo do que o preço mínimo 
praticado no mesmo estabe-
lecimento comercial nos três 
meses anteriores. Uma medi-
da que pretende inviabilizar o 
aumentar do preço num mês 
para ser reduzido no outro.
No entanto, o consumidor tem 
o direito de, saber qual era o 
preço original dos produtos 
e qual é o desconto durante a 
época de saldos e promoções. 
Todos os produtos devem 
assim exibir, de forma bem 
visível, o preço anterior e o 
preço promocional de modo a 
poderem ser comparados. “É 
obrigação do comerciante dis-
ponibilizar essa informação de 
forma inequívoca.”
E no que concerne a trocas e 
devoluções de produtos com 
defeito ecomprados em saldo: 
“Se foi aproveitar os saldos e 
promoções e voltou para casa 
com uma peça defeituosa, a lei 
está do seu lado: pode exigir 
ao comerciante que devolva 
o valor já pago ou troque a 
peça com defeito por outra de 
valor igual. Proceder à troca 
de um produto defeituoso é 
obrigatório por lei. Tenha pre-
sente, contudo, que esta regra 
só se aplica quando as peças 
são vendidas com defeito não 
anunciado. Se a peça tiver sido 
visivelmente assinalada como 
tendo defeito e a tiver compra-
do mesmo assim, então perde 
o direito à troca.”
E no caso de produtos sem de-
feito comprovado, a loja não é 
obrigada a aceitar a troca ou 
devolução. “Alguns comercian-
tes optam, contudo, por fazê-lo 
na mesma para não desagra-
dar aos clientes.” // LA •

há vários anos, e que era um 
grande ponto de encontro da 
comunidade. Ali se reuniam 
pessoas de várias gerações, 
para ler as principais notí-
cias do dia, discutir política, 
futebol ou outros temas lo-
cais e do país. Muitos alunos 
tiveram ali sessões de expli-
cações e eram frequentes os 
jogos de snooker, que tinha 
na altura muitos praticantes”.
Através de um layout moder-
no e sofisticado, e com wi-fi 
gratuito, o Work Café possui 
um espaço de co-working 
onde clientes e não clientes 
podem trabalhar, beber um 
café, estudar ou promover 
uma reunião. Para Clientes 
que queiram reunir em locais 
mais reservados, estão tam-
bém disponíveis gabinetes.
Na cafetaria, o Santander es-
tabeleceu uma parceria com 
o Grupo Delta, o maior pro-
dutor de café do país e com 
qualidade reconhecida, e pri-
vilegia produtos alimentares 
também de elevada quali-
dade, numa ótica saudável e 
“gourmet”.
O balcão tem uma zona de 
acolhimento, para direcionar 
os Clientes que queiram fazer 
as suas operações bancárias, 
seja através do Santander 
Express (Self Banking e AT-
M´s), ou de um atendimento 
personalizado com o gestor. 
O espaço está ainda adapta-
do para pessoas com necessi-
dades especiais, com acessos 
para clientes de mobilidade 
reduzida. •

Miguel Belo 
de Carvalho 
sublinhou o 
‘simbolismo 
do local’, em 
primeiro lugar, 
de um novo 
espaço que se 
destina a “servir 
a comunidade 
espinhense”  

Atualidade 
económica do 
concelho. 
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O novo balcão do banco Santander de Espinho, o Work Café, 
na Rua 8, no antigo local de ‘O Nosso Café’, foi inaugurado, 
oficialmente, na sexta-feira ao final da tarde, numa cerimónia 
que contou com a presença, entre outros, administrador 
executivo daquele banco, Miguel Belo de Carvalho e do 
presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira. 
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Opinião verdadeiramente pública

1. 
Em breve deixarão 
de existir dois 
quartéis no centro
da cidade e passará 
a existir, apenas um,
em Silvalde, na Rua 
do Porto. Concorda?

2. 
O que faz falta aos 
nossos bombeiros?

Fernando Maia,
Silvalde

1 – Acho que só traz vantagens. Entre 
existirem duas corporações de bom-
beiros ou existir uma só num quartel 
é mais vantajoso para cidade. Julgo 
que será benéfico, sobretudo, no que 
respeita a custos e à logística. Isto fa-
cilitará a vida aos bombeiros.

2 – Não estou por dentro daquilo 
que é um corpo de bombeiros. Mas 
pelo que tenho sabido acho que está 
tudo dentro daquilo que é normal 
nos bombeiros. Penso que os nossos 
bombeiros estão bem equipados. É 
essa a sensação que tenho. 

Manuel Pires,
Espinho

1 – Como antigo bombeiro e diretor 
de uma Associação Humanitária, 
onde servi durante muitos anos, não 
concordo que os bombeiros saiam do 
centro de Espinho e que vão para o 
quartel em Silvalde. A construção de 
novas instalações será benéfico para 
os bombeiros, mas deveríamos ter 
no centro da cidade um serviço de 
emergência para a saúde, uma via-

Ricardo Proença,
Espinho

1 – Concordo absolutamente. O fac-
to de terem unido os dois corpos de 
bombeiros que existiam é um fator 
muito positivo e que Espinho só 
tem a ganhar com isso. O facto de o 
quartel ser descentralizado é uma 
vantagem porque, por vezes, vejo os 
bombeiros com dificuldades na cir-
culação, ora por carros mal estacio-
nados, ora por haver artérias mais 
estreitas. Lá em cima, em Silvalde, es-
tou convencido de que os bombeiros 
chegarão com muito mais facilidade 
a qualquer ponto do nosso concelho, 
quer ao centro da cidade, quer para 
as restantes freguesias, conforme as 
ocorrências que vão tendo.

2 – Acho que aquilo que faz mais fal-
ta aos bombeiros, neste momento, é 
o reconhecimento por parte da po-
pulação ao serviço, inestimável, que 
eles nos prestam. Por vezes fala-se 
muito e o reconhecimento é muito 
pouco! Relativamente aos equipa-
mentos, confesso que não tenho no-
ção daquilo que mais falta lhes faz. 
Mas penso que este novo quartel, até 
pelo facto de poderem ter os meios 
mais concentrados, está a fazer mais 
falta.  

Pedro Correia,   
Espinho

1 – Não sei. Mas havendo apenas um 
quartel e tão longe do centro da cida-
de, poderá haver alguma dificuldade 
na movimentação dos bombeiros 
e das suas viaturas para qualquer 
ocorrência. Poderão demorar um 
pouco na assistência no centro da 
cidade.
2 – Não estou por dentro desse as-
sunto. Mas o meu desejo é que te-
nham sempre meios para prestarem 
socorro às pessoas e aos seus bens. 
Mas temo que por não estarem no 
centro isso possa vir a prejudicar as 
suas intervenções na cidade. 

Local de encontro
na zona industial

Foi criado um ponto de encontro na 
Travessa do Futuro, da Zona Industrial 
a sul de Espinho e a norte de Silvalde, 
com produtos deitados para  o lixo.
No local normal de reunião diária de 
alguns cidadãos trabalhadores, até os 
tijolos serviam de cadeiras.
 
António Brito - Silvalde

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

 CORREIO DO LEITOR 

O novo quartel dos 
Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Espinho, 
na Rua do Porto, em 
Silvalde, está a alguns 
meses de ser inaugurado. 
Um equipamento que 
irá servir o corpo 
de bombeiros da 
cidade, deixando de 
ser utilizados os dois 
quartéis que atualmente 
se encontram na Rua 16. 
Um sonho dos soldados 
da paz e um investimento 
que irá concentrar todos 
os meios de socorro de 
que dispõem..

A generalidade da 
população, embora 
desconhecendo, em 
concreto, os problemas 
que afetam o dia-a-dia dos 
bombeiros, concorda com 
esta nova dinâmica. Um 
novo quartel, sobretudo 
descentralizado, reunindo 
os meios, trará benefícios 
não só operacionais, 
mas também para as 
populações.

Um quartel para os bombeiros 
traz mais vantagens

 VOX POP 

É do nosso mar

tura de incêndio e os socorros a náu-
fragos junto à praia. Se houver um 
incêndio no centro da cidade penso 
que as viaturas ainda demoram um 
bocado a chegar aqui. Num dos an-
tigos quartéis deveriam estar essas 
viaturas como uma ajuda ao quartel 
central.

2 – Acho que faltam voluntários. 
Estamos bem servidos com os bom-
beiros profissionais que temos, mas 
há poucos voluntários como anti-
gamente. Hoje não se veem jovens 
como antigamente, que estavam no 
quartel dos bombeiros. 

©
 D

R

Obra às escuras

A requalificação da zona da alame-
da, onde antigamente era o caminho 
de ferro à superfície, é necessária e 
bem-vinda. E compreende-se que a 
obra cause transtornos, mas podia-se 
evitar a insegurança de quem por ali 
passa à noite, pois está às escuras e 
nem sequer as barreiras da obra es-
tão devidamente sinalizadas…
Todos sentem mais ou menos dificul-
dade em passar junto ao local, mas os 
idosos têm dificuldade agravada.
 
Maria Ferreira - Espinho

A segurança dos 
peões e a pressa dos 
condutores

Há ruas onde de vez em quando os 
semáforos estão muito tempo sem 
funcionar. As avarias acontecem mas 
deve-se ter o cuidado de repara com 
rapidez e eficácia, pois os peões pre-
cisam de segurança e os condutores 
têm pressa…
 
Manuel Pereira - Anta
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opinião 
Claúdia Brandão
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nomes que lhes foram dados consoante os 
sonhos que os pais tinham para eles. Depois 
eles contam as histórias que os levaram ali e, 
por muitas vezes que as ouçamos, continua a 
ser tudo muito longe. Continua a haver uma 
linha entre o nós e o eles.

São precisos alguns dias e rotinas para 
criar a proximidade que quebra essa linha. O 
contexto em que nos encontramos e as 24 ho-
ras sobre 24 horas que passamos juntos aju-
dam. É um tempo em que somos uma família. 
Passamos a agir com o coração e deixamos 
de ver qualquer tom de pele. Podemos ques-
tionar alguns motivos para estarem ali, mas 
deixar quem quer que seja morrer perdido e 
afogado no mar não é uma opção. E isto é tão 
óbvio que quase nos ofendemos quando al-
guém pergunta “como é que tens coragem?”. 
Coragem é preciso é para conseguir viver num 
estado de indiferença no dia a dia.

Mas voltemos à origem. A esmagadora 
maioria destas pessoas, com sonhos e medos, 
são pretas. Eu sei que usar assim as palavras 
pode beliscar os puritanos dos conceitos, mas 
eu sinto-me completamente à vontade. Não 
sei qual é a diferença entre preto, negro, ou, 
na sua forma mais ridícula, “pessoa de cor”. 
Tenho muitos amigos pretos, de certeza que 
nenhum se vai ofender. 

Vamos, então, imaginar o cenário hipotéti-
co de todas estas 403 pessoas, muitas mulhe-
res e crianças, mas, na sua maioria, homens, 

encontrarem asilo em Portugal. Estaríamos, 
pelo menos alguns de nós – gosto de acreditar 
que a maioria – orgulhosos dos nossos gover-
nantes, que se chegaram à frente para tentar 
dar um futuro a quem já quase tinha deixado 
de sonhar. Porque Portugal não é um país ra-
cista como vemos tantos em crescendo, na 
Europa e no mundo. Foi isso que disse a um 
rapaz somali de 17 anos que esteve preso e foi 
torturado na Líbia quando ele me perguntou se 
uma rapariga portuguesa se apaixonaria por 
ele “mesmo sendo africano”, quando quis per-
ceber “porque é que as pessoas são racistas”. 
Em Portugal não somos.

Mas vamos imaginar que os levávamos a 
todos para Portugal. E que ficavam todos na 
mesma cidade. E, claro, instintivamente tenta-
vam fazer uma vida que os mantivesse juntos. 
Todos nos sentimos mais identificados com o 
nosso grupo. Façamos um exercício no mais 
fundo dos nossos instintos: sentir-nos-íamos 
inseguros? A nossa defesa cerebral far-nos-ia 
recear um grupo de homens pretos que vieram 
de fora para a nossa cidade? Mudávamos de 
passeio ou não caso os encontrássemos du-
rante a noite? Seguraríamos nas carteiras com 
um bocado mais de força, ainda que disfar-
çadamente? Vão lá ao fundo e respondam a 
vocês mesmos. Ninguém está a ouvir.

Pois eu respondo mais alto: sim. Pensei 
conscientemente nisso quando cheguei a Pa-
lermo, antes de embarcar nesta missão. Saí 

sozinha pela cidade à noite e testemunhei 
como está repleta de migrantes e refugia-
dos, como aqueles que eu estava prestes a ir 
resgatar. Pretos. Andam com os seus pares, 
numa inserção que é bonita no papel, mas na 
prática muito difícil. A maior parte não traba-
lha, anda por ali. Se tive receio, principalmente 
como mulher sozinha? Sim. Se sinto o mesmo 
receio quando saio à noite na minha cidade, 
onde estas pessoas ainda não chegaram? 
Não. Eu não sou racista, mas…

E o meu país também não. O meu país 
de onde me vêm notícias sobre uma mulher 
que terá sido espancada pela polícia. Preta. 
Sobre um estudante que morreu às mãos de 
um grupo de rapazes. Preto. Portanto, sería-
mos capazes de receber estas pessoas que 
estão aqui neste navio, cujas vidas salvámos 
de se perderem no Mediterrâneo, de forma 
digna? Somos capazes. Mas não o faríamos. 
Cada vez acho mais fácil tirá-las do mar do 
que aceitá-las como iguais em nossa casa. 
Pessoas com sonhos, histórias, medos, capa-
cidades e talentos. Pretas. Sejamos honestos 
connosco primeiro. Sem discursos tão vazios 
que só enchem redes sociais. Conversar com 
o outro - preto -, perceber como cada pessoa 
é mais do que a massa uniforme lá longe, é 
um bom primeiro passo. Porque Portugal não 
é um país racista, mas… 

• Jornalista 

Portugal 
não é um 
país racista, 
mas… 

Estou, neste momento, a bordo do Ocean 
Viking, um navio em missão de resgate de 
barcos de migrantes em perigo no Mediterrâ-
neo Central. Estão 403 pessoas aqui à espera 
de desembarcar num porto seguro em Itália. 
A maior parte saiu de países africanos, mas 
também há quem venha do Bangladesh ou 
do Iémen.

Quando os vemos pela primeira vez, nor-
malmente a meio da noite, num barco de borra-
cha à deriva no mar e já a meter água, funcio-
na mais o nosso cérebro do que o coração. É 
preciso tirá-los dali, de forma segura, e levá-los 
para o navio. Não é tempo de olhar ninguém 
nos olhos. Ali, não são mais do que uma massa 
de pessoas, indistintas umas das outras.

É preciso começar a falar com elas, um bo-
cadinho todos os dias. Tratá-las pelo nome, 

Seríamos capazes de receber estas 
pessoas que estão aqui neste navio, 
cujas vidas salvámos de se perderem 
no Mediterrâneo, de forma digna?
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necrologia

✝ António Pereira Pinto

21.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO
1 DE FEVEREIRO

SILVALDE - ESPINHO

Seus filhos recordam esta data com profunda saudade.

   

✝ Esmália Rodrigues

31.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Seus filhos, genros, noras, netos e demais família vêm, 
por este meio, comunicar a todas as pessoas que será 
celebrada missa por sua alma, dia 1 de fevereiro, sábado, 
pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de Anta. Desde já agra-
decem a quem possa comparecer.

✝ Silvina Marques de Oliveira 
(Viúva de Manuel Fogueteiro)
MISSA DO 3.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

A família vem comunicar que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 2 de fevereiro, domingo, 
pelas 8 horas, na Igreja Paroquial de Silvalde. Desde já 
agradece a quem comparecer.

✝ Domingos Miranda

MISSA DO 16.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Recordando-o com muita saudade, sua esposa, filhos, nora, 
netos e restante família vêm, por este meio, comunicar que 
será celebrada missa, por sua alma, dia 3 fevereiro, terça-fei-
ra, às 19 horas, na Igreja Paroquial de Anta. Desde já agra-
decem a todos quantos participarem nesta Santa Eucaristia.

✝ Avelino Soares da Costa
AGRADECIMENTO

[Silvalde]

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

Espinho, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ Artur Pereira Guedes
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA 

[Aposentado da PSP]

Seus filhos, genro, nora, netos e restan-
te família vêm agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no fune-
ral do seu ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar. Comunicam 
quer a missa de 7.º dia será celebrada 
dia 30, quinta-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho, agradecendo 
a todos quantos participem na Euca-
ristia.

Espinho, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ Joaquim da Rocha Pereira
MISSA DO 1.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

GUETIM

A família vem comunicar que será ce-
lebrada missa por alma do seu ente 
querido, dia 1 de fevereiro, sábado 
pelas 17.30 horas, na Igreja Paroquial 
de Guetim. Agradece desde já a todos 
quantos participem na eucaristia.

Guetim, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ Manuel Vieira da Silva
AGRADECIMENTO E MISSAS DE 7.º DIA

SILVALDE

Sua esposa, filho, nora, netos e restan-
te família vêm agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no fune-
ral do seu ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar. Comunicam 
que as missas de 7.º dia serão celebra-
das dia 2 de fevereiro, domingo, pelas 
8 e 11 horas, na Igreja Paroquial de 
Silvalde, agradecendo a todos quantos 
participem nas Eucaristias.

Silvalde, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ Maria Honória de Oliveira Pinto
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA 

[Espinho]

Seu marido, filho e nora vêm agradecer 
às pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente querido ou 
que de outro modo manifestaram pe-
sar. Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada hoje, quinta-feira, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos partici-
pem na Eucaristia.  

Espinho, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ António Pinto Carvalho “Ameixa”
MISSA DO 16.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, genros, noras e ne-
tos vêm, por este meio, participar que 
será celebrada missa por sua alma, ter-
ça-feira, dia 4 de fevereiro, às 8 horas, 
na Igreja Paroquial de Silvalde.
Desde já agradecem a todos quantos 
participarem.

Espinho, 30 de janeiro de 2020 

✝ Manuel Gomes da Silva Martins
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA

[RUA DOS LIMITES - ANTA]

Sua filha, netos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas as pes-
soas de suas relações e amizade, que 
tomaram parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se asso-
ciaram à sua dor.
A Missa de 7º dia será celebrada terça-
-feira, dia 4 de Fevereiro, pelas 19 horas 
na Igreja Paroquial de Anta.
Desde já agradece, muito reconhecida-
mente a todos quantos se dignaram 
participar no seu funeral ou que de outro 
modo lhes manifestarem o seu pesar.

A família
Anta, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ José Fernando Jesus Ferreira
AGRADECIMENTO

[RUA DO MOCHO - ANTA]

Sua esposa, filha, genro e demais fa-
mília vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e 
amizade, que tomaram parte no funeral 
e missa de 7º dia do seu ente querido 
ou que de outro modo se associaram 
à sua dor. 
Desde já agradecem a todos quantos 
participaram nestas cerimónias.

A família
Anta, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ Luísa de Oliveira Pinto
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA

[RUA DA GUIMBRA - ANTA]

Seus filhos, noras, netos e demais fa-
mília vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e 
amizade, que tomaram parte no funeral 
da sua ente querida ou que de outro 
modo se associaram à sua dor.
A Missa de 7º dia será celebrada terça-
-feira, dia 4 de Fevereiro, pelas 19 horas 
na Igreja Paroquial de Anta.
Desde já agradecem, muito reconheci-
damente a todos quantos se dignaram 
participar no seu funeral ou que de outro 
modo lhes manifestarem o seu pesar.

A família
Anta, 30 de janeiro de 2020 

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

✝ António José de Oliveira Carvalho
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

ESPINHO

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no fune-
ral do seu ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar. Comunicam 
que a missa de 7.º dia será celebrada 
dia 4, terça-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho, agradecendo 
a todos quantos participem na Euca-
ristia.

Espinho, 30 de janeiro de 2020 

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda, – Sancebas e Luís Alves – Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129]
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OS NOSSOS CLASSIFICADOS
ALUGA-SE / ARRENDA-SE
QUARTOS, c/ casa de banho privativa, c/ cozinha, pequeno-almo-
ço, tratamento de roupa, garagem e TV Cabo mais Sport TV. Tlf. 
227340002 ou 227348972.

APARTAMENTOS T0, T1, T2 e T3. Totalmente equipados, com TV 
Cabo mais Sport TV, telefone, garagens, limpezas. Rua 62, n.º 156. 
Tlf. 227310851/2 - Fax 227310853.
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OS NOSSOS GRATUITOS
EFETUO TRADUÇÕES Tradutor li-
cenciado e certificado efetua tra-
duções de inglês, francês e ale-
mão para português e vice-versa 
de todo o tipo de documentação 
podendo esta ser autenticada 
nota rial mente. Contate para o 
tlm. 968058321.

OFERECE-SE senhora com 16 
anos de experiência com curso 
de geriatria para tomar conta de 
idosos, dia ou noite. Tlm. 914 
820 227
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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

✝ Abel Francisco da Rocha

MISSA DO 14.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa, filhos, genros, noras, netos e demais família 
vêm, por este meio, participar que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 4 de fevereiro, terça-feira, pelas 
19 horas, na Igreja Paroquial de Anta. Desde já agradecem 
a quem comparecer.

DEFESA DE ESPINHO - 4582 - 30 JANEIRO 2020

CARTÓRIO NOTARIAL 
EM VILA DO CONDE

JUSTIFICAÇÃO
Notária Maria Clara das Neves Pereira, com Cartório sito na Ave-
nida Dr. Artur da Cunha Araújo, número 305, em Vila do Conde.

CERTIFICO, narrativamente para efeitos de publicação, que, nes-
te Cartório, de folhas 89 a folhas 100, do Livro de Notas para 
Escrituras Diversas 98, se encontra exarada uma escritura de 
justificação, com data de vinte e quatro de janeiro de dois mil 
e vinte, na qual Rui Manuel de Azevedo Gonçalves Moreira, NIF 
137012934, e mulher Maria João Kuski Vaz Osório Gonçalves 
Moreira, NIF 179563912, casados sob o regime da comunhão de 
adquiridos, residentes na Rua Dr. António Andrade, nº 74, 4480-
806 Vila do Conde, justificaram a posse por usucapião dos se-
guintes bens móveis sujeitos a registo: UM - Veículo automóvel, 
matrícula MT-90-96, marca NSU, registado na Conservatória do 
Registo de Automóvel desde 22/12/1972, a favor de Augusto 
Alves Ferreira, residente na Travessa de Ardegaes, nº 168, Águas 
Santas, Maia, 4470 Maia, pela apresentação número trinta e 
quatro, dessa data. Que adquiriram este veículo, em data que 
não podem precisar, mas que terá sido em janeiro de dois mil e 
nove, há, portanto, mais de dez anos, por compra, por contrato 
meramente verbal, a Jorge Ferreira de Magalhães, divorciado, re-
sidente na Quinta Viana, Godim, 5050-105 Peso da Régua. Que 
o referido Jorge tinha, por sua vez, adquirido o referido veículo ao 
seu irmão Arnaldo Ferreira Frias, solteiro, maior, também residen-
te na Quinta Viana, Godim, 5050-105 Peso da Régua, e que foi 
este Arnaldo, que, por sua vez, adquiriu  ao titular inscrito Augus-
to Alves Ferreira este veículo. DOIS - Veículo automóvel, matrícula 
OP-51-67, marca NSU, registado na Conservatória do Registo de 
Automóvel desde 13/06/1986, a favor de Horário Oliveira San-
tos, residente na Avenida São João de Deus, BI A Solverde P.,12 
F, 4500-389 Espinho, pela apresentação número duzentos. Que 
adquiriram este veículo, em data que não podem precisar, mas 
que terá sido em janeiro de dois mil e nove, há, portanto, mais 
de dez anos, por compra, por contrato meramente verbal, a Au-
gusto Joaquim Martins Mieira, solteiro, maior, residente na Rua 
das Cruzes, nº 30, Baltar, tendo o referido Augusto, por sua vez, 
adquirido este mesmo veículo do titular inscrito, Horário Oliveira 
Santos, pelo que invocaram, relativamente a ambos os veículos, 
a posse por usucapião, por lapso de tempo superior a dez anos. 
Está conforme o original. Vila do Conde, 24/01/2020. Registada 
sob o nº. 260. 

A NOTÁRIA, MARIA CLARA DAS NEVES PEREIRA
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✝ José Luís da Silva Maia
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no fune-
ral do seu ente querido ou que de outro 
manifestaram pesar. Comunicam que a 
missa de 7.º dia será celebrada dia 2 
de fevereiro, domingo, pelas 19 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, agrade-
cendo a todos quantos participem na 
Eucaristia.  

Espinho, 30 de janeiro de 2020 
Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda, – Sancebas e Luís Alves – Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129]

✝ Fernando Gomes Lopes
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Suas irmãs, cunhado, sobrinho e de-
mais família, na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, vêm por este 
meio, agradecer reconhecidamente a 
todas as pessoas que participaram no 
funeral do seu ente querido, bem como 
àqueles que de qualquer forma lhes 
manifestaram o seu pesar. Participam 
que será celebrada missa de 7º. dia 
terça-feira, dia 4 pelas 19 horas na Igre-
ja Matriz de Espinho. Agradecem desde 
já a todos quantos comparecerem.

Clara Gomes Lopes Almeida – irmã
Rosa Gomes Lopes – Irmã
António Pereira Almeida (António Celeiro) – 
cunhado

Espinho, 30 de janeiro de 2020 

Agência Fun.ª Henriques - Rua do Paço nº272 3885-538 Esmoriz - 

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

quinta
30 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

sexta
31 Grande Farmácia 227 340 092

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

sábado
1 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

domingo
2 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

segunda
3 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

terça
4 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

quarta
5 Farmácia Teixeira 227 346 388

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

CONTACTOS ÚTEIS

A. VIAÇÃO ESPINHO 227 341 296

BIBLIOTECA 227 335 800

BOMB. V. ESPINHO 227 340 005

BOMB. V. ESPINHENSES 227 340 042

CÂMARA MUNICIPAL 227 335 800

CENTRO DE SAÚDE 227 334 020

CLIESP 227 330 410

CLÍNICA COSTA VERDE 227 345 885

CLÍNICA N.ª S.ª D’AJUDA 227 342 695

CLÍNICA S. PEDRO 227 344 714

CLÍN. DR. J. MENDES & FILHA 227 341 710

COGE - CLÍNICA SANTA CASA 227 330 960

POLICLÍNICA 227 330 640

CTT - RUA 19 227 330 631

EDP - AVARIAS 800 506 506

EDP - LEITURAS 800 507 507

EDP - COMERCIAL 808 505 505

ESTAÇÃO CP 808 208 208

FISIOCLÍNICA 227 314 986

BRIGADA FISCAL 227 341 196

HOSPITAL ESPINHO 227 331 130

HOSPITAL V. N. GAIA 227 865 100

S. SEBASTIÃO (S.M.FEIRA) 256 379 700

JUNTA FREGUESIA DE ESPINHO 227 344 418

PSP 227 340 038

REGISTO CIVIL 227 332 060

REPARTIÇÃO FINANÇAS 227 332 070

SANEAM. BÁSICO (AVARIAS) 227 335 840

SEGURANÇA SOCIAL 227 341 956

TÁXIS (CÂMARA) 227 343 167

TÁXIS (CONC. ESPINHO) 800 208 202

TÁXIS COSTA VERDE 227 340 118

TÁXIS (GRACIOSA) ESTAÇÃO 227 340 010

TÁXIS UNIÃO, LDA. 227 348 017

TÁXIS UNIDOS 227 342 232

TÁXIS VERDEMAR 227 343 500

TESOURARIA FAZENDA PÚBLICA 227 332 087

TRIBUNAL 227 331 330

Rua 8, n.º 381 ESPINHO /  227 342 718 / 929 074 937 / espinho@clinicaspacheco.com

DR. JORGE PACHECO 
Master em Implantologia
DR. TOMÁS PACHECO

Cheque-Dentsita - EDP - CGD - SAMS - SAMS Quadros 
- Saúde Prime - Victoria Seguros - Future - Healthcare - 
Salvador Caetano

Aberto aos sábados

IMPLANTOLOGIA
CIRURGIA ORAL
ESTÉTIA DENTÁRIA
REABILITAÇÃO ORAL
ORTONDONTIA
ODONTOPEDIATRIA
OCLUSÃO
ENDODONTIA
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Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial
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defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

x x

 SC ESPINHO LEÇA FC

0 2
26/01/2020. Estádio S. Miguel, em Gondomar

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A V A
Kadú Gustavo
Mica Zé Carlos ©

56 Amadeu Manuel Lopes 22
João Pinto Pecks 33

Gonçalo João Pedro
© João Ricardo Telles 31

83   Chapi Nelsinho   88
Vieirinha João Paulo

27 73 Diogo Valente Isaac Boakye   77
60 Betinho Adilson Silva

Jota Van Zeller  63

JOÃO FERREIRA T DOMINGOS 
BARROS

Bruno Silva Saldanha
Rafa Cláudio Borges  88

83 Paulo Jorge João Paulino  63
60   Eduardo Baldé Jair  77
73  Carlitos Max

Lottito Bruno Simões
Nuno Malheiro Rafael Cardoso

0-0 ao intervalo. 0-1, por João Paulo (74); 0-2, por Amadeu (82, pb)

ÁRBITRO: João Pedro Afonso (AF Bragança)
ÁSSISTENTES: Renato Barqueira e Nélson Pascoal

RESULTADOS 19.º JORNADA

Trofense 1-0 Pedras Rubras
Lourosa 3-0 Felgueiras 1932

Coimbrões 0-0 G. Figueirense
Amarante 0-1 FC Arouca

Valadares Gaia 0-0 Gondomar
L. Vildemoinhos 0-1 Sanjoanense

Castro Daire 3-2 Vila Real
Canelas 2010 1-0 Paredes

SC Espinho 0-2 Leça

PRÓXIMA JORNADA (2 de fevereiro)

Sanjoanense 15:00 Valadares Gaia
FC Arouca 15:00 Lourosa

Pedras Rubras 15:00 Canelas 2010
Gondomar 15:00 Coimbrões

Leça 15:00 L. Vildemoinhos
Vila Real 15:00 SC Espinho
Paredes 15:00 Trofense

G. Figueirense 15:00 Castro Daire
Felgueiras 1932 15:00 Amarante

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B 
JORNADA 19

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 FC Arouca 19 14 3 2 30-13 45
2 Lourosa 19 11 7 1 33-11 40
3 Leça 19 11 5 3 30-17 38
4 SC Espinho 19 9 7 3 32-16 34
5 Sanjoanense 19 10 4 5 26-20 34

16 Trofense 19 4 5 10 14-24 17
17 Vila Real 19 3 2 14 15-39 11
18 G. Figueirense 19 2 2 15 9-45 8

A certeza de 
que o caminho 
é o do 
crescimento 
contínuo”

Tiago Paiva, 
presidente 
da AFPCE

 FUTEBOL 

Tigres voltam 
a perder pontos 
no ‘seu’ estádio

COM UM GOLO apontado na segunda par-
te, com um pontapé de fora da área, inde-
fensável e com um outro tento em autogolo 
pelo defesa central espinhense, Amadeu, a 
equipa de Matosinhos somou, assim, três 
pontos.
O SC Espinho tem tido como grande adver-
sário o estado lastimável terreno do Estádio 
do Bolhão que favorece as equipas que vêm 
defrontar os tigres. Isto viu-se, mais uma 
vez, neste jogo. Os alvinegros tiveram as me-
lhores oportunidades de golo e acabaram 
por sofrer em duas das pouquíssimas inves-
tidas do seu adversário no segundo tempo.
O jogo esteve muito equilibrado nos primei-
ros 10 minutos, mas depois, a equipa lide-
rada por João Ferreira sobrepôs-se ao seu 
adversário.
No segundo tempo, a equipa de Leça surgiu 
mais fechada, espreitando o ataque num ou 
noutro lance de contra-ataque lançado para 
as suas alas.
O primeiro golo surgiu num pontapé, mui-
to feliz, de João Paulo, muito próximo dos 
15 minutos finais e o tento que acabou por 
‘matar’ o jogo (um golo na própria baliza), 
veio na sequência de um alívio, infeliz, do 
defesa espinhense, Amadeu. // MP •

OS ÓRGÃOS SOCIAIs da Associação de 
Futebol Popular do Concelho de Espi-
nho (AFPCE) foram empossados na sex-
ta-feira, numa cerimónia no auditório 
do Fórum de Arte e Cultura de Espinho 
(FACE), sem o presidente da FPF, Fer-
nando Gomes, ausente por “imprevistos 
de última hora”, mas com a presença do 
presidente da Câmara Municipal de Es-
pinho, Pinto Moreira, do vice-presidente 
da FPF, Hermínio Loureiro, entre outros.
Na sua intervenção pública, o presidente 
da Câmara, Pinto Moreira, elogiou a “co-

ragem” da atual direção em prosseguir o 
trabalho na AFPCE e o “elevado nível a 
que levou o futebol popular de Espinho”.
Pinto Moreira aproveitou para classi-
ficar o presidente da AFPCE reeleito, 
Tiago Paiva, como “um homem corajoso 
e ambicioso” e prometeu “estudar a pos-
sibilidade de facultar um novo espaço 
para a sede da AFPCE”.
Por sua vez, o presidente reeleito, Tiago 
Paiva, fez questão de enaltecer o traba-
lho que o seu elenco realizou no decor-
rer dos “dois últimos anos como sendo 

capazes de melhorar significativamente 
o futebol popular em Espinho” e mos-
trou o desejo de trazer novas ideias, tais 
como o Torneio Inter-Freguesias e “um 
livro que ilustrará toda a história do fu-
tebol popular” neste concelho por altu-
ras do 38.º aniversário.
Tiago Paiva terminou a sua intervenção 
afirmando “a certeza de que o caminho 
é o do crescimento contínuo” e deixou 
a promessa de uma AFPCE forte, sem 
medo e sem cinismo”. // MP •

OURO PARA A RÍTMICA DO MOCHO. A 
equipa de ginástica rítmica da AA Espinho 
conquistou o primeiro lugar na Taça AGN 
(Associação de Ginástica do Norte) que se 
realizou no Pavilhão Municipal de Santo Tir-
so, com uma brilhante participação das suas 
ginastas, Bárbara Santos, Beatriz Salvador e 
Mariana Fonseca (seniores); Francisca Fausti-
no (juvenis) e Maria Osório (iniciados).
Esta prova serve de preparação para a Taça de 
Portugal que se vai realizar nos dias 15 e 16 de 
fevereiro, em Santo Tirso.
As atletas Bárbara Santos (seleção nacional), 
Beatriz Salvador e Mariana Fonseca foram 
homenageadas pela AGN por pertencerem 
Categoria Elite da Federação Portuguesa de 
Ginástica. • 

O SC Espinho continua a perder 
pontos no ‘seu’ estádio (emprestado), 
em Fiães. Os tigres foram derrotados 
pelo Leça, por 0-2, num jogo onde, 
manifestamente, estiveram, a maior 
parte do tempo, melhor do que o seu 
adversário. 

Futsal. O Novasemente 
Cavalinho venceu a Quinta 
dos Lombos por 1-0. 
As antenses garantiram a passagem à 
sexta eliminatória (quartos-de-final) da 
Taça de Portugal de futsal feminino. A 
fase de apuramento do campeão começa 
no sábado. p18

História. A AA Espinho 
completou 82 anos. 
Na sexta-feira, o clube do Mocho 
irá homenagear sócios, os seus 
campeões e irá atribuir medalhas 
de mérito desportivo. Um clube 
com um imenso historial em prol 
do desporto espinhense. p17
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 FUTEBOL POPULAR  AFPCE

Tiago Paiva promete 
“AFPCE forte”

O auditório do FACE 
encheu-se, por 
completo, para o ato 
de posse dos órgãos 
sociais da AFPCE

 GINÁSTICA  

‘Passa a Correr’. 
O novo espaço dedicado 
aos grupos de corrida e 
ao atletismo em geral. 
O SC Silvalde abraçou 
recentemente a modalidade e já 
tem resultados. p19
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Fundada a 22 de janeiro de 1938, ten-
do completado, portanto, 82 anos, 
a AA Espinho conta nos seus anais 
com uma história imensa. Um gru-
po formado por 25 jovens deu corpo, 
assim, a um projeto que tinha por 
finalidade “a promoção, o desen-
volvimento e a prática da educação 
física, do desporto e da cultura e re-
creio”.
O espaço destinado à prática des-
portiva no clube, aquando da sua 
fundação, foi o ring de patinagem, 
próximo da praia, entre as ruas 2 e 4.
O pavilhão desportivo, atualmente 
denominado Arquiteto Jerónimo 
Reis, foi inaugurado em setembro 
de 1969 e a sua sede social esteve, lo-
calizada, durante muitos anos, nos 
altos do edifício de ‘O Nosso Café’, 
um espaço arrendado, transferin-

do-se mais tarde para o próprio pa-
vilhão desportivo, onde se encontra 
atualmente.
Atualmente está em curso um pro-
jeto para a remodelação e amplia-
ção daquelas infraestruturas que 
irão englobar, também, um edifício 
para a sede e para o museu do clu-
be. Um investimento e um projeto, 
anunciado há um ano a esta parte 
e que irá trazer melhores condições 
para a prática desportiva das largas 
centenas de jovens que ocupam, 
diariamente, aquelas instalações 
desportivas e outras que são cedi-
das pelo Município de Espinho.
Tendo como modalidades o volei-
bol (desde 1939), hóquei em patins 
(1940), hóquei em campo (1941) e gi-
nástica (1958), com as suas novas in-
fraestruturas desportivas à época, 

a AA Espinho foi implementando a 
prática de outras modalidades, no-
meadamente o ténis, o xadrez, o hi-
p-hop, tai-chi, badminton e andebol. 
Mas teve, em tempos, outras, como 
o atletismo, natação, basquetebol, 
pesca desportiva, automobilismo, 
ténis de mesa e futebol.
Do clube do lugar do Mocho saíram 
grandes atletas, nomeadamente, 
Victor Hugo e Vladimiro Brandão, 
no hóquei em patins; Miguel Maia 
e João Brenha, em voleibol; José 
Catarino e Hugo Gonçalves, em hó-
quei em campo; Sílvia Saiote e Ana 
Simões, nos trampolins e muitos 
outros que vão tendo lugar de des-
taque em outras coletividades no 
País. // MP •

Mais de oito décadas de 
história dos mochos
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 ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO 

Um momento 
para a recordação 
de algumas 
das figuras que 
passaram pelo 
clube do Mocho 
numa missa 
de sufrágio 
onde estiveram 
presentes, 
entre outros, o 
presidente dos 
academistas, 
José António 
Lacerda

Associação Académica 
de Espinho

Fundada a 22 de janeiro 
de 1938 por um grupo 
de 25 jovens estudantes, 
com idades entre os 14 e 
os 20 anos.
Infraestruturas 
desportivas:  
Pavilhão Arquiteto 
Jerónimo Reis e Pavilhão 
Dr. Amadeu Morais.
Utilidade pública desde 
26 de setembro de 1978.
Modalidades:  
andebol, badminton, 
hóquei em patins, hóquei 
em campo, ginástica, 
ténis e voleibol.
Presidente da Direção: 
José António Lacerda.

As comemorações dos 82 anos da 
Associação Académica de Espinho 
tiveram início no domingo, com 
o hastear da bandeira, logo pela 
manhã, no Pavilhão Arquiteto 
Jerónimo Reis, seguida de uma 
missa de sufrágio pelos dirigentes, 
sócios e atletas falecidos na 
Capela de Santa Maria Maior, 
uma romagem ao cemitério e um 
porto de honra no seu pavilhão. 
Iniciativas que se prolongam 
até amanhã, com o jantar 
comemorativo, com entregas de 
emblemas aos sócios com 25 e 
50 anos de filiação, entrega de 
diplomas aos campeões nacionais e 
medalhas de mérito desportivo.
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EM APENAS uma semana, a equipa de vo-
leibol de seniores masculinos do SC Espinho 
conquistou mais três vitórias para as contas 
do Campeonato Honda. Os tigres, liderados 
por Vítor Pinto, começaram por bater o Cas-
têlo da Maia por 3-1 (25-27, 25-17, 25-23 e 25-23), 
foram a Esmoriz vencer o ‘rival’ na ‘negra’ 
(19-25, 25-23, 25-23, 21-25 e 15-17) e derrotaram 
os açorianos do Clube Kairós pela margem 
máxima (25-15, 25-20 e 25-16).
Os jogos com o Castêlo da Maia e com o 
Esmoriz foram os mais difíceis para os alvi-
negros. No entanto, a mais-valia dos tigres 
acabou por imperar, levando-os à vitória.
Entretanto, em jogo a contar para o Nacio-
nal da 2.ª Divisão, a equipa de seniores mas-
culinos da AA Espinho levou de vencida o 
Ginásio de Santo Tirso, em terra dos jesuí-
tas por 0-3 (17-25, 22-25 e 16-25). Bom jogo dos 
mochos, seguro e confiante com um resulta-
do que permite à equipa manter o primeiro 
lugar da classificação com 12 vitórias e uma 
derrota.
Os dois clubes espinhenses, que estão a par-
ticipar na Taça de Portugal, já conhecem os 

Tigres conquistam 
tripla vitória 

O jogo com 
o Castêlo da 
Maia abriu a 
tripla vitória 
dos tigres em, 
apenas, uma 
semana

Futsal. Novasemente 
Cavalinho segue na Taça

A EQUIPA de futsal feminina do 
Novasemente Cavalinho, ao vencer 
a Quinta dos Lombos por 1-0, garan-
tiu a passagem à sexta eliminatória 
(quartos-de-final) da Taça de Portu-
gal. As sementinhas, treinadas por 
Nélson Costa, apontaram o seu único 
tento por Balona, já na segunda parte 
e aos 26 minutos.
As antenses a recebem novamente 
a Quinta dos Lombos, às 18 horas de 
sábado, em Cassufas, para o campeo-
nato. •

Surf. A jovem surfista 
da Associação Mar de 
Espinho, Maria Silva, 
alcançou o 2.º lugar na 
categoria de sub16

MARIA SILVA (Associação Mar de 
Espinho), com 12 anos de idade, con-
quistou o segundo lugar e a quinta 
posição, respetivamente, nas catego-
rias de sub16 e sub18 femininos, na 
primeira etapa do Circuito de Surf do 
Norte, em Viana do Castelo. Diogo Ta-
vares, com uma prestação brilhante 
desde o primeiro ‘heat’, foi o quarto 
classificado na categoria de sub14. 
A Associação Mar de Espinho, este-
ve representada por quatro atletas, 
onde Rodrigo Costa e Leonor Lima, 
fizeram a sua estreia neste tipo de 
competição.
Esta prova teve a organização do Surf 
Clube de Viana, em conjunto com a 
Federação Portuguesa de Surf.
A próxima etapa será no próximo 
fim-de-semana, na praia da Azurara. • 
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seus próximos adversários nessa competi-
ção nos quartos-de-final da prova a 8 de feve-
reiro. Os tigres, com a tarefa mais complicada, 
à partida, vão jogar ao pavilhão João Rocha (18 
horas) com o Sporting. A AA Espinho recebe 
(18h30) no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis, 
a AA S. Mamede.
No feminino, o SC Espinho irá defrontar o 
Clube Kairós, nos Açores, no próximo sábado.
No voleibol de formação o destaque vai 
para a equipa de juvenis femininos do SC 
Espinho que conquistou o segundo lugar no 
Campeonato Regional. A vitória tranquila 
ante o CA Madalena por 3-0 fez com que as 
tigres se sagrassem vice-campeãs regionais.
As sub21 alvinegras carimbaram uma tran-
quila vitória frente ao SC. Porto (3-0). As 
cadetes somaram mais duas vitórias e lide-
ram o segundo grupo do escalão: no sábado 
bateram o Gueifães por 2-3 e no domingo, 
venceram o Ala Gondomar por 3-1. A equipa 
B não conseguiu ultrapassar o CV Aveiro e 
cedeu pela margem máxima.
As iniciadas tigres continuam a somar vitó-
rias rumo ao lugar cimeiro do pódio. Desta 

vez bateram a AA S. Mamede por 3-0. A equi-
pa B do escalão perdeu contra a formação 
do V. Guimarães por 3-1.
No sector masculino, os infantis tigres cede-
ram três pontos à vizinha AA Espinho que 
ganhou por 3-1 e os iniciados bateram o Lei-
xões por 3-0. Os cadetes venceram o Esmo-
riz na ‘negra’.
Os tigres mais pequenos (minis B masculi-
nos) também entraram em ação e arrecada-
ram um honroso terceiro lugar e um quinto 
lugar na primeira volta do Torneio de Ano 
Novo organizado pelo SC Espinho. A AA es-
pinho, nesta prova, obteve o primeiro, o se-
gundo e oitavo lugar da classificação.
Os iniciados do Mocho continuam na corri-
da ao regional com vitória por 3-0 sobre o 
VC Viana, mas os cadetes perderam por 3-0 
com o CA Madalena. 
A equipa de sub21 da Académica conquistou 
o primeiro ponto na final 8 Nacional com 
derrota por 3-2 com o Castêlo Maia.
No feminino, as mochinhas foram derrota-
das, em casa, por 2-3, pelo Ginásio Vilacon-
dense. • 

RESULTADOS 14.º JORNADA

Limianos 3-1 Escola Livre A
Famalicense 10-5 Juv. Pacense
AA Coimbra 8-4 AA Espinho
Valongo "B" 5-3 Fânzeres

CH Carvalhos 6-2 Infante Sagres
FC Porto "B" 4-4 HA Cambra

Valença 5-5 Marinhense

RESULTADOS 13.º JORNADA

AA Coimbra 28-22 Ílhavo

CP Vacariça 22-20 CISTER

ACD Monte 25-23 Batalha

Ponte Sor 18-29 SC Espinho

PRÓXIMA JORNADA (9.ª Jornada)
2/2, 11h00 Cesarense - Feirense
2/2, 11h00 Moreirense - Varzim
2/2, 11h00 Freamunde - Salgueiros
2/2, 11h00 SC Espinho - Dragon Force

PRÓXIMA JORNADA (15.ª Jornada)

1/1, 17h00 Marinhense - Limianos
1/1, 18h00 Escola Livre - Famalicense
1/1, 18h30 Juv. Pacense - AA Coimbra
1/1, 16h00 AA Espinho - Valongo 'B'
1/1, 21h00 Fânzeres - Carvalhos
1/1, 18h30 Infante Sagres - FC Porto 'B'
1/1, 18h00 Cambra - Valença

PRÓXIMA JORNADA (14.ª Jornada)

1/1, 21h00 SC Espinho - SC Espinho
1/1, 17h00 Batalha - Batalha
1/1, 19h00 CISTER - CISTER
1/1, 18h00 Ílhavo - Ílhavo

CLASSIFICAÇÃO
J V E D P

1 SC Espinho 12 10 0 2 32
2 ACD Monte 12 9 1 2 31
3 AA Coimbra 12 8 1 3 29
4 Ílhavo AC 11 6 3 2 26
5 CP Vacariça 11 7 0 4 25
6 Batalha 12 3 1 8 19
7 CISTER 11 3 0 8 17
8 Ponte Sor 11 2 0 9 15

CLASSIFICAÇÃO
J V E D P 

1  Marinhense 14 11 1 2 34
2  Famalicense 14 10 2 2 32
3  Valongo "B" 14 9 1 4 28
4  CH Carvalhos 14 8 1 5 25
5  Valença HC 14 7 3 4 24
6  AA Espinho 14 7 2 5 23
...
13  Limianos 14 2 1 11 7
14  Fânzeres 14 1 1 12 4

Futebol Juvenil
NACIONAL INICIADOS MANUTENÇÃO :: SÉRIE B

Hóquei em Patins
NACIONAL 2.ª DIVISÃO :: NORTE

Andebol
NACIONAL 3.ª DIV.  ZONA 4 :: 1.ª FASE

RESULTADOS 8.º JORNADA

Dragon Force 2-2 Cesarense
Varzim 3-0 Freamunde

Feirense 1-2 Moreirense
Salgueiros 0-2 SC Espinho

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Dragon Force 8 7 1 0 25-4 37
2 Feirense 8 3 3 2 15-6 31
3 Salgueiros 8 4 1 3 15-8 31
4 Moreirense 8 4 2 2 20-8 27
5 SC Espinho 8 3 2 3 17-12 26
6 Varzim 8 2 3 3 8-16 18
7 Freamunde 8 2 1 5 11-18 11
8 Cesarense 8 0 1 7 2-41 1

RESULTADOS 19.º JORNADA

CN Ginástica 0-3 Famalicense
(23-25, 20-25 e 21-25)

Castêlo Maia 1-3 Fonte Bastardo
(20-25, 18-25, 26-24 e 14-25)

Benfica 3-0 AA S. Mamede
(25-15, 25-23 e 25-20)

Sporting 3-0 VC Viana
(25-19, 25-14 e 25-20)

Esmoriz 3-0 Leixões
(25-19, 25-18 e 25-20)

SC Caldas 1-3 V. Guimarães
(21-25, 25-23, 25-27 e 20-25)

PRÓXIMA JORNADA (20.ª Jornada)

1/2, 18h00 CN Ginástica - Benfica
1/2, 15h00 Castêlo Maia - Sporting
1/2, 18h00 AA S. Mamede - Esmoriz
1/2, 18h00 VC Viana - SC Caldas
1/2, 17h00 Leixões - SC Espinho
1/2, 15h00 V. Guimarães - Clube Kairós

CLASSIFICAÇÃO
J V D P

1 Benfica 19 19 0 56
2 Sporting 19 17 2 52
3 SC Espinho 19 16 3 45
4 Fonte Bastardo 18 14 4 41
5 Esmoriz 18 10 8 31
...

12 CV Viana 18 5 13 14
13 Leixões 19 2 17 7
14 CN Ginástica 19 1 18 3

Voleibol
CAMPEONATO HONDA :: 1.ª FASE

 VOLEIBOL 

defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense
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 ATLETISMO  CORRIDA 

da Junta de Silvalde, vários grupos 
com muitos praticantes da modali-
dade e “com diferentes ritmos onde 
são percorridos percursos alterna-
dos pelo concelho.” Hélder explica 
que as portas estão abertas e que 
“os objetivos não passam pelos re-
sultados, mas por uma experiência 
desportiva de convivência entre o 
grupo e a modalidade.” No entanto, 
há quem queira apostar na vertente 
mais séria da modalidade e, por isso, 
“no intuito de possibilitar essa ver-
tente, a direção optou por federar o 
clube na Federação Portuguesa de 
Atletismo e Trail.” 
Se muitos acreditam que a corrida 
começou como uma moda, certo é 
que, hoje em dia, ela é muito mais 
do que isso. Tornou-se num meio 
fácil e acessível para todos os que 
se preocupam com hábitos de vida 
mais saudáveis e mais ativos, mas 
também se tornou palco de conví-
vio. A prática de atletismo possibi-
lita a criação de novas amizades, o 
encontro com colegas de modalida-
de e inúmeros momentos de conví-
vio, seja para correr, seja para feste-
jar a corrida. César Sousa e Pedro 
Serrano confirmam isso mesmo e 
dizem que é no Sporting Clube de 
Silvalde que encontram o “ambien-
te familiar” e a ajuda de que pre-
cisam para se superarem dia após 
dia. Pedro confessa que é no clube 
que “impera a grande força que 
cada atleta aplica nele mesmo e a 
força que dá ao colega para conse-
guir alcançar os seus objetivos”. 
Para quem ainda não se levantou 
do sofá, fica o conselho: “juntar-se 
a um grupo de corrida ou clube, 
podendo assim partilhar das ex-
periências de todos, com vista a 
alcançar os objetivos pretendidos.” 
Nunca esquecendo a “força de von-
tade, sacrifício e, acima de tudo, 
acreditar em si mesmo.” •

CORRER VIROU MODA?
Até pode ser, mas a verdade é 
que tirou muita gente do sofá 
e veio para ficar. Em Espinho e 
em todo o país, seja pela saúde 
ou apenas pelo exercício físico, 
há cada vez mais praticantes. 

LISANDRA VALQUARESMA

Há quem diga que começou como 
uma moda, mas a verdade é que, nos 
últimos anos, a corrida se foi insta-
lando a pouco e pouco. Muitos dizem 
que é um vício, que correr liberta 
o stress e ajuda a encarar melhor a 
vida. A verdade é que os praticantes 
são cada vez mais. 
É raro o dia em que não se vê alguém 
a correr na nossa cidade. Uns prefe-
rem antes do nascer do sol, outros 
correm quando a maioria já está a 
dormir, mas a grande diferença está 
naqueles que passaram de seden-
tários a maratonistas, aqueles que, 
pela saúde, se levantaram do sofá. 
César Sousa e Pedro Serrano são 
dois exemplos de como a preocupa-
ção com a saúde os fez tomar uma 
atitude. César tinha excesso de peso, 
queria mudar hábitos errados e foi 
no atletismo que encontrou a sua 
“consulta de psicólogo”, “o trail, que é a 
modalidade que frequento, faz parte 
da minha vida como uma válvula de 
escape para aliviar o stress e a pressão 
do dia-a-dia. Transformou-se num es-
tilo de vida”. Já Pedro, bastou-lhe um 
susto quando, num jogo de futsal, se 
sentiu mal. Percebeu que queria per-
der peso, calçou as sapatilhas e corre 
desde então, tornando-se num “vício 
saudável” que não dispensa. 
César está nas corridas há dez anos, 
Pedro começou há três. Apesar de 
distantes no tempo dedicado à mo-
dalidade, estão perto no local onde a 
praticam. O Sporting Clube de Silval-
de é a casa que os acolhe. Depois de 
uma mudança na direção do clube, 
o atletismo “surgiu como uma nova 
aposta de forma a poder comple-
mentar as iniciativas de caminhar e 
correr pela saúde”, como conta Hél-
der Pinho, presidente do clube. 
Todas as quintas-feiras, pelas 21 
horas, o clube organiza, no largo 

Mais que uma  moda, 
um estilo de vida  

“O trail faz parte da 
minha vida. Com ele 
consigo ver a vida 
de uma maneira 
diferente, de forma 
mais humana, 
com mais respeito, 
admiração e sem 
julgamentos.” 
César Sousa, 44 anos

 “O atletismo é tudo 
na minha vida, 
neste momento. É 
um vício saudável 
que não dispenso de 
qualquer maneira, 
nem por outra 
modalidade.”   
Pedro Serrano, 44 anos 

passa a correr A rubrica que lhe mostra por dentro o mundo da corrida em Espinho

A EV – Peraltafil (Silvalde) 
sagrou-se campeã distrital 
(veteranos) de corta-mato, em 
Castelo de Paiva. Vítor Santos 
foi o primeiro da classificação 
geral e primeiro do escalão 
M40, Tozé Castro (4.º da geral 
e 3.º do escalão M35), Luís Bea-
to (7.º da geral e 4.º do escalão 
M35) e José Henrique (9.º da 
geral e 5.º do escalão M35).
A equipa master feminina do 
SC Espinho/António Leitão 
constituída pelas atletas Mar-
lene Soares, Lígia Casimiro, 
Isabel Aguiar, Janette Fernan-
des e Sónia Marques, obteve o 
3.º lugar no Campeonato Dis-
trital de Corta-mato Curto.
Os juniores/seniores mascu-
linos tigres conquistaram a 
sexta posição no Distrital com 
Fábio Correia, Ricardo Barros, 
Daniel Santos, Tiago Rosas, 
João Trigueiros, Miguel Faria, 
Ricardo Pereira e Luís Silva. 
Os veteranos masculinos al-
vinegros (Tiago Oliveira, Da-
niel Peixoto, Hernâni Furtado, 
Pedro Santos, Paulo Oliveira, 
Augusto Castro, Carlos Mi-
randa, Carlos Ferreira, Augus-
to Rachão, Jorge Sousa, José 
Pereira, Vítor Campos, Paulo 
Moreira, Johnny Fernandes e 
António Dias) classificaram-
-se em 7.º lugar. Rute Silva e 
Sónia Santos foram as atletas 
seniores que representaram 
os tigres no Distrital.
A EV – Peraltafil (Silvalde) 
contou, também, com a parti-

EV-Peraltafil campeã 
distrital de corta-mato

cipação dos seus atletas Cláu-
dio Costa e Diogo Coutinho.
Entretanto, a equipa de Trail 
do SC Espinho brilhou no 
Trail de Santa Iria com a con-
quista do 1.º lugar coletivo na 
distância de 10 Km, o 2.º lugar 
nos 20 Km e o 3.º lugar nos 38 
Km. Individualmente foram 
conquistados três pódios nos 
10 Km – Ricardo Silva (2.º lugar 
sénior), André Silva (3.º sénior) 
e Margarida Machado (3.º F55) 
–, dois pódios nos 20 Km – 
João Sousa (3.º sénior) e João 
Barbosa (1.º M45); cinco pódios 
nos 38 Km – António Amorim 
(3.º M45), Domingos Gomes 
(3.º M40), António Pinto (2.º 
M50), Mónica Oliveira (1.º F45) 
e Sandra Ferreira (1.º F40).
A equipa tigre esteve, ainda, 
representada no Trail do Ca-
pitão pelo atleta Pedro Maga-
lhães que na distância de 10 
Km obteve o 13.º lugar. •

AGENDA 

31 de janeiro  
Trilhos dos Abutres, 

Mirando do Corvo 

23 de fevereiro 
7ª Edição da corrida de 
carnaval de Lousada

22 de março 
Meia maratona de Braga 

31 de maio 
Meia maratona de 
Matosinhos 

15 de junho
Trilhos de Espinho 
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A lampreia à mesa 
numa visita a 
Entre-os-Rios  

pelos arquitetos Fernando Távora e Bernar-
do Távora, o Museu Municipal, com mais de 
meio século, é “uma estrutura permanente, 
alicerce da política de planificação e gestão 
dos recursos culturais do município, com uma 
intervenção ativa na preservação e promoção 
de valores significantes do património móvel, 
imóvel e imaterial.”
Esta valência de Penafiel integra quatro nú-
cleos museológicos: o castro do Monte Mozi-
nho, o moinho da Ponte de Novelas, o enge-
nho de Sebolido e a aldeia de Quintandona.
Sugere-se também visitas à Igreja de Santa 
Maria (antiga igreja matriz), as capelas da Ci-
vidade, de Santa Luzia e de São Sebastião.
E dê ainda um salto à Aldeia de Quintandona, 
núcleo museológico localizado temporaria-
mente na Casa do Xiné. “Trata-se de um nú-
cleo dependente, aberto em setembro de 2013 
e constituído pelo conjunto arquitetónico ver-
nacular e permanentemente aberto ao públi-
co, com percurso recomendado no roteiro de 
visita e sinalética informativa, tendo na Casa 
do Xiné – Centro Cultural uma sala de apoio e 
informação ao visitante sobre o núcleo verna-
cular e a sua contextualização histórica. 
 

O leitor poderá visitar o Museu da Broa, 
na freguesia da Capela, inserido numa 

paisagem rural e composto por seis moinhos 
recuperados e funcionais.
“Em contacto puro com a natureza, enquan-
to aprecia o verde da paisagem, o património 
recuperado, a melodia da água por entre as 
pedras, o visitante poderá observar o ciclo tra-

Já é tempo de lampreia e com 
destaque na gastronomia 
turística de Entre-os-Rios, 
em Penafiel. De carro ou de 
comboio e autocarro, siga 
de Espinho até onde o Douro 
recebe o Tâmega para visitar 
uma localidade aprazível 
e com lampreia à mesa e 
aproveite também para visitar 
referências do património 
sociocultural do concelho 
penafidelense.

dicional da broa em dez painéis, distribuídos 
pelos moinhos.” 
O Museu da Broa constitui um espaço cultu-
ral, pedagógico, patrimonial e de lazer preser-
vado para memória da história coletiva.
Aproveite a ida a Entre-os Rios para visitar 
o Castro de Monte Mozinho, no concelho de 
Penafiel e que integra a Rede de Castros do 
Noroeste Peninsular. “Povoado castrejo de 
época romana, fundado no século I d.C. mas 
com uma ampla cronologia de ocupação, que 
chega mesmo a atingir o século V, é fortifi-
cado com duas linhas de muralhas. O castro 
possui uma extensa área habitada, com cerca 
de 22 hectares, e apresenta diversas reformu-
lações urbanísticas, sendo possível observar 
vários tipos de construção, desde núcleos de 
casas-pátio de tradição castreja, com compar-
timentos circulares e vestíbulo, às complexas 
habitações romanas de planta quadrada ou 
retangular. Na parte superior do castro desta-
ca-se a muralha do século I, cuja entrada era 
flanqueada por dois torreões onde se encon-
travam duas estátuas de guerreiros galaicos, 
atualmente no Museu Municipal. O topo do 
castro é coroado pela acrópole, delimitada por 
um espesso muro e estéril em construções 
interiores. Aí se desenrolariam atividades vá-
rias, como jogos, assembleias, mercado, etc.”

As escavações no castro de Monte Mozinho 
tiveram início em 1943, retomadas em 1974, e 
desde então não mais pararam, podendo o 
espólio ser visto no Museu Municipal de Pe-
nafiel. •

LÚCIO ALBERTO

Oportunidade para visitar o Museu de 
Arte Sacra da Santa Casa da Misericór-

dia de Penafiel, inaugurado em 31 de outubro 
de 2004. O Museu de Arte Sacra divide-se em 
diversas salas temáticas, dedicadas às cole-
ções de pintura, imaginária, cerâmica, alfaias 
litúrgicas e mobiliário. E assegura quem já vi-
sitou Entre-os-Rios que se trata de “uma zona 
muito bonita e que merece uma visita, princi-
palmente para os apreciadores da natureza.” 

Não enjeite a oportunidade de visitar o 
Museu Municipal de Penafiel, situado 

em pleno centro histórico e comercial da ci-
dade é num dos edifícios mais emblemáticos 
para a comunidade penafidelense.
Atualmente instalado no palacete Pereira do 
Lago, na Rua do Paço, edifício recuperado 

CASTRO DE MONTE MOZINHO
Localizado nas freguesias 
de Oldrões e Galegos, é um 
povoado fortificado de altura que 
ocupa um cabeço destacado 
da serra, com 408 metros de 
altitude, “desfrutando de amplos 
horizontes”, que se estendem a 
Leste até a Serra do Marão e a Sul 
atingem o Montemuro, debruça-
se sobre a depressão onde 
corre o rio Cavalum – ribeira da 
Camba, caminho natural que une 
o Norte do concelho ao rio Douro, 
modernamente percorrido pela 
estrada Penafiel – Entre-os-Rios

Modo de preparação da lampreia: 
“A sua preparação é iniciada na 
véspera, escalda-se a lampreia 
em água a ferver. A seguir raspar 
levemente com uma faca, limpar 
com um pano seco a fim de lhe ser 
retirado o lismo que envolve a pele. 
Depois de limpa corta-se a cabeça 
e tira-se um pequeno nervo que tem 
junto à mesma, dá-se um pequeno 
golpe na parte superior da lampreia 
e outro junto ao umbigo a fim de lhe 
ser extraída a tripa juntamente com o 
fel. Depois de amanhada, parte-se as 
postas e junta-se um dente de alho, 
um copo de vinagre de vinho tinto, 
sal, pimenta e o sangue, e deixa-se 
repousar. No dia da confeção, faz-se 
um refugado de azeite e cebola. 
Quando a cebola estiver com uma 
tonalidade transparente, côa-se o 
azeite em excesso e rejeita-se. No 
restante, junta-se o preparado do dia 
anterior de vinagre tinto e a lampreia 
e tempera-se com o sal, pimenta 
branca, alho e salsa a gosto. Deixe 
refugar lentamente, mais ou menos 30 
minutos. Para o arroz de cabidela de 
lampreia, ao preparado anterior, juntar 
água quente e deitar o arroz, quanto 
baste. Para a lampreia à Bordalesa, o 
refugado está pronto para deitar por 
cima do pão torrado ou tostas, e serve 
juntamente com arroz branco. 
E bom apetite!”

BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

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

Exposição. 
“Nesta casa 
mora o Dragão” 
História centenária do 
Futebol Clube do Porto 
assinala duas décadas 
da Casa de Espinho com 
exposição no Multimeios

LÚCIO ALBERTO

Foi inaugurada no dia 24 de janeiro, na galeria 
do Centro Multimeios, a exposição temporária 
“Nesta Casa Mora o Dragão”, numa iniciativa 
em que o Museu do Futebol Clube do Porto as-
socia-se à Casa de  Espinho que celebra 20 anos 
de existência.
Oportunidade para os adeptos portistas, em 
particular, e todos os interessados, em geral, 
conhecerem até 26 de fevereiro a história, pe-
ças e documentos da coleção do Futebol Clube 
do Porto. A mostra já esteve patente no Marco 
de Canaveses e em Alfândega da Fé.
A exposição resulta das reservas do Museu e 
reúne um conjunto de objetos, documentos e 
fotografias da coleção do F. C. Porto, entre ou-
tras curiosidades e surpresas, como deu nota 
Jorge Maurício, diretor do Museus do F. C. Por-
to, que também destacou o conceito da Área 
Temática 28, “que procura aproximar ainda 
mais a história portista de diferentes públicos 
e territórios.” 
“É um orgulho para Espinho e para o Centro 

Multimeios da nossa cidade receber esta ex-
posição alusiva à história do Futebol Clube do 
Porto”, enfatizou Pinto Moreira, presidente da 
Câmara Municipal. “Sou portista e recordo-me 
quando era criança e ia com o meu pai assistir 
aos jogos de futebol no Estádio das Antas.”
“Este é um grande momento para a história 
dos vinte anos da Casa do Futebol Clube do 
Porto de Espinho, trazendo a centenária histó-
ria do Futebol Clube do porto a Espinho”, disse 
com regozijo António Coutinho, presidente da 
Casa do F. C. Porto. “Agradecemos ao clube e ao 
Museu a possibilidade que nos deram de aco-
lher em Espinho esta exposição, mas também 
agradecemos à Câmara Municipal de Espinho 
todo o apoio que tem dado às nossas iniciati-
vas. E recordo aqui que a Casa do Futebol Clu-
be do Porto de Espinho tem desenvolvido um 
trabalho social com a organização de refeições 
solidárias para os mais carenciados do conce-
lho e eventos de solidariedade para as crianças 
utentes do IPO do Porto.”
Alípio Jorge, vice-presidente do F. C. Porto com 
o pelouro das delegações e filiais, transmitiu 
uma mensagem de agradecimento e motiva-
ção por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa, 
presidente do F. C. Porto.
A exposição “Nesta Casa Mora o Dragão” che-
gou assim a Espinho depois de ter passado por 
arco de Canaveses e Alfândega da Fé, com en-
trada livre dirigida a todas as idades. •
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Espetáculo 
“Insónia” no Casino com 
Fernando Mendes

Fernando Mendes sobe ao palco do 
Casino Espinho, no dia 31 de janeiro 
e 1 de fevereiro para apresentar “In-
sónia”, um espetáculo onde se brin-
ca com coisas sérias. 
Nesta peça, Fernando Mendes está 
a solo e encarna a personagem de 
Custódio Reis, o comum português 
de classe média, que vive afogado 
em dívidas e créditos. Certa noite, 
Custódio depara-se com uma ter-
rível insónia onde vai questionar 
tudo na sua vida e tentar encontrar 
soluções, que se prevêem difíceis 
para um homem de hábitos vinca-
dos. Surge daí uma hilariante crise 
interior pela qual, em tempo real, 
Custódio tenta alcançar a paz de 
alma necessária para que volte a 
conseguir dormir. 
Um espetáculo imperdível onde 
Fernando Mendes protagoniza mo-
mentos muito improváveis com al-
guns dos seus amigos e colegas de 
toda a vida. •

Concerto. 
Manel Cruz a solo mas em 
dose dupla no Auditório 
de Espinho 

Em menos de um mês, o concerto de 
Manel Cruz no Auditório de Espinho 
esgotou e agora há uma data extra. 
O vocalista dos Ornatos Violeta vai 
apresentar-se em concerto no Au-
ditório de Espinho | Academia com 
duas datas anunciadas. Depois de 
esgotar o dia 8 de fevereiro, está 
agora disponível uma nova data 
marcada para o dia seguinte, pelas 
18 horas.
A certa altura no seu percurso, 
Manel Cruz apercebeu-se que lhe 
interessava também percorrer um 
caminho em que ele fosse o único 
em palco. Surge, então, a série de 
concertos “Bolha” com a apresenta-
ção do disco Vida Nova, lançado em 
Abril do ano passado. 
A adesão à segunda data anunciada 
fala por si só. Menos de uma sema-
na depois, meia sala já está preen-
chida. •

Exposição  
“O Universo dos Livros 
Cartoneros” em exposição 
a Biblioteca Municipal

Irá decorrer de 1 a 29 de fevereiro, na 
Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva, a exposição “O Universo dos 
Livros Cartoneros”, com curadoria 
da editora Vento Norte Cartonero e 
apoio de Lúcia Fernandes.
A história das editoras cartoneras 
começa com um toque de fábula 
trágica. “Era uma vez um país abai-
xo da famosa linha do Equador 
mergulhado em mais uma de suas 
costumeiras crises cíclicas.” •

Exposição  
Ana del Rio expõe 
pintura em Paris

A pintora Ana del Rio, nascida em 
Espinho e residente  em Espinho 
há 40 anos, irá participar na “art3f” 
- Feira Internacional de Paris (Fran-
ça), a realizar de 31 de janeiro a 3 de 
fevereiro. Ana del Rio fará parte de 
uma exposição coletiva de 250 artis-
tas plásticos e galeristas na Porte de 
Versailles. •

Espinho deu grandes figuras 
à história do Futebol Clube 
do Porto: Teles Roxo, 
Vítor Hugo, Vítor Pereira 
e Fernando Couto”

Pinto Moreira

A Casa do Futebol Clube 
do Porto de Espinho 
orgulha-se da realização 
desta exposição em 
Espinho”

António Coutinho
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Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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Peças originais, 
documentos, 
fotografias 
e outras 
curiosidades 
saídas do 
espólio portista 
em exposição 
até 26 de 
fevereiro, 
na galeria 
do Centro 
Multimeios  

Espetáculo (s) da Escola 
de Bailado e Artes
Adriana Domingues 

A Escola de Bailado e Artes Adriana 
Domingues realizou dois espetácu-
los em janeiro, no Multimeios, para 
apresentação das suas modalidades 
– ballet clássico, ballet de adultos, 
jazz, dança contemporânea, danças 
de salão (exibição), danças orientais, 
hip-hop/dancehall e teatro.
A Escola de Bailado e Artes Adriana 
Domingues contou cim a colabora-
ção organizativa da Cerciespinho. •
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agenda

14 
FEV

CONCERTO – RAQUEL 
MARTINEZ E IAGO 
DOMINGUEZ COM OCE
21h30 › AUDITÓRIO ESPINHO

“Há uma ligação muito forte entre Brahms e Schumann, figuras 
maiores do Romantismo germânico. Da música concertante, onde se 
destaca o virtuosismo dos intérpretes, à expressividade das paisagens 
sinfónicas inspiradas pelo Reno, o programa deste concerto leva-nos 
numa viagem especial ao século XIX e ao legado expressivo dos dois 
compositores através de duas obras que encarnam o ideal sinfónico 
romântico no seu apogeu.”

Preço: 8 euros / CARTÃO AMIGO ADE: 4 euros

 30 JAN a 5 FEV 
5.ª feira (16h30), 6.ª, sáb e 
domingo (16h30 e 21h30), 
3.ª e 4.ª  feira (16h30) › Multimeios
“1917”
Realizador: Sam Mendes
Atores: George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong e Richard Madden
Dez nomeações para os 
Óscares: Filme, Realização, 
Argumento Original, Fotografia, 
Caracterização, Banda Sonora, 
Design de Produção, Efeitos 
Visuais, Efeitos Sonoros, 
Mistura de Som
Categoria: comédia e romance
Classificação: maiores de 14 anos
Duração: 118 minutos

 30 JAN a 29 FEV 
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”

 31 JAN a 1 FEV 
23 horas › Casino
Out of Touch 
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem procura 
bons momentos de lazer e 
descontração” – entrada livre 

 1, 8, 15, 22, 25 e 29 FEV 
15h30 › Planetário do Multimeios
“Para Além do Sol”
Classificação: maiores de 4 anos
Duração: 25 minutos
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 1, 8, 15, 22, 25 e 29 FEV 
16h30 › Planetário do Multimeios
“Astronauta” (3D)
Narrador: Rui Reininho
Produção: Centro Espacial 
Nacional de Leicester - Reino 
Unido

 2, 9, 16, 23 e 26 FEV 
15h30 › Planetário do Multimeios
“A Vida das Árvores”
Classificação: maiores de 4 anos
Duração: 45 minutos

 2, 9, 16, 23 e 26 FEV 
16h30 › Planetário do Multimeios
“Sol, a Nossa Estrela”
Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 8 anos

 1 FEV 
11 horas › Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva 
Contos e Cantos para
Infantes”
Foi agendada para as 11 horas 
de 1 de fevereiro, na Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, 
mais una sessão de “Contos e 
Cantos para Infantes”, iniciativa 
promovida por Rui Ramos, de “O 
Baú do contador”.
Rui Ramos, natural do Porto, 
Portugal é contador de histórias 
orais, escritas e desenhadas, há 
mais de 4 anos.Inscrições prévias 
e destinadas a crianças com 
idades compreendidas entre os 2 
e os 5 anos.

 6 FEV 
15 horas › Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva 
A Hora dos Maiores
“Atividade mensal de convívio e 
partilha de leituras e saberes.
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20 
a 26 
FEV

SONIC - O FILME

Local: Cinema do Multimeios  

Filme exibido em versão original: 
5ª (16:30), 6ª Sáb. Dom. (16:30, 
21:30), 3ª 4ª (16:30)
Filme exibido em verão 
portuguesa: Sáb. Dom. 3ª 4ª 
(14:30)
Preço: Terça a Sexta-feira – 4,5€
Sábado, Domingo e Feriados – 
5,5€ (Adulto), 5€ (estudante e 
sénior)
Atores: Jim Carrey, James 
Marsden, Neal McDonough
EUA 2020. 100 min. Comédia/
Animação/Aventura

“Um polícia na cidade rural de 
Green Hills vai ajudar o Sonic 
a escapar das autoridades, 
que andam a tentar deitar-lhe 
a mão.”
Sonic the Hedgehog, de Jeff 
Fowler

4 
FEV

OFICINA DE 
LIVROS DE 
ARTISTA: “O 
SUBTEXTO 
DO TEXTO E 
O TEXTO SEM 
CONTEXTO”
10h30 › FACE

“Numa breve aventura pelo 
hermético universo da literatura 
nas artes plásticas vamos 
explorar a desconstrução e 
decomposição da palavra 
escrita como representação 
abstrata de conceitos, através 
de exercícios dirigidos a 
famílias para fruição de crianças 
e adultos.
Uma oficina que acompanha 
a exposição patente intitulada 
“livros de artista, poesia visual, 
escrita assémica e respetivos 
derivados”. M/6 anos

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 DE FEVEREIRO  
11 horas ›  Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva 
1, 2, 3 READ & PLAY WITH ME
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, 

Espanha, no dia 24 janeiro, e em 
Espinho no dia 25 janeiro.

 15 FEV 
21h30 › Nave Polivalente de 
Espinho 
Gala do Desporto 
Entrada livre 

15 FEV 
22 horas › Teatro Avenida, Aveiro 
“Callback” – Espetáculo de Stand 
Up Comedy 
É o terceiro solo de RUI XARÁ 
e pega nos assuntos que ao 
longo destes 20 anos de carreira 
têm feito parte do imaginário 
do comediante do Porto, agora 
vistos sob uma perspetiva 
mais madura, mas marcada 
pelos tempos controversos que 
vivemos. Estético, corrosivo, 
assertivo. Podiam ser termos 
para definir um bom whiskey. 
São também termos para definir 
Rui Xará.

 ATÉ 21 MARÇO 
› Museu Municipal de Espinho
Exposições de pintura   
Duas exposições de pintura: uma 
de Joaquim Balsa Nas galerias 
Amadeo de Souza-Cardoso e 
outra de Alzira Relvas e Aurora 
Bernardo no piso inferior.
“Paz + Paciência = Consciência”, 
de Joaquim Balsa, e “Just the 
way we are”, de Alzira Relvas e 
Aurora Bernardo, estão patentes 
ao público até 21 de março.
A pintura de Alzira Relvas 
representa “o espaço e o tempo, 
onde a presença humana está 
implícita.” Nas obras de Aurora 
Bernardo surge “uma dualidade 
muito presente na sua forma 
de ser, sonhadora e imaginativa, 
mas também atenta e consciente, 
da realidade que a rodeia.” •
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MALA
AVIADA

Madeira. Um jardim 
flutuante 

LISANDRA VALQUARESMA

LOCALIZADA apenas a uma hora e 
meia de voo desde o continente, a Ma-
deira torna-se num destino bastante 
apetecível. Conhecida pelos seus 
jardins exóticos, praias peculiares, 
piscinas naturais e variada gastro-
nomia local, a ilha da Madeira atrai 
milhares de turistas todos os anos.  
O Funchal é a capital e a maior ilha 
do arquipélago. Característico pelas 
altas montanhas verdejantes, a sua 
fauna e flora foram distinguidas 
como Património Mundial Natural. 
Casa berço do futebolista Cristiano 
Ronaldo, o Funchal é único devido à 
sua diversidade. Desde o mar à serra, 
das frutas às flores, e dos bordados 
típicos aos atrativos carros de ces-
tos, a ilha torna-se palco de muitas 
atividades. A festa de fim de ano é 
um exemplo. Com uma vasta ofer-

A ilha da Madeira é 
característica pela sua 
origem vulcânica. 
Com grandes 
formações rochosas, 
vales e montanhas, é 
rodeada por um azul 
imenso que ainda lhe 
confere mais beleza. 
Reconhecida nacional 
e internacionalmente, 
a Madeira conquistou 
um lugar bastante 
destacado no mundo do 
turismo, arrecadando 
vários prémios ao 
longo dos anos. 
Desde 2015 que a 
Madeira tem sido 
eleita como “o melhor 
destino insular no 
mundo”, pelos World 
Travel Awards. 
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Biscay

OCEANO 
ATLÂNTICO

Sea

FRANCE
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(U.K.)
(U.K.)

A L G E R I A

PORTUGAL

Paris

Constantine

Bordeaux

Marseille
Toulouse

Porto Barcelona

AÇORES

CANARIAS

MADEIRA

As tonalidades 
da vegetação que 
cobrem as encostas 
só encontram rival 
nas exóticas flores 
que desabrocham 
em todos os 
recantos

ta hoteleira, o Funchal recebe todos 
os anos milhares de visitantes que, 
junto à Baía, já não dispensam o tão 
aguardado espetáculo pirotécnico. 
Outra atração recai na tradicional 
“Festa da Flor” e que, este ano, se 
realizará de 30 de abril a 24 de maio. 
Como uma homenagem à prima-
vera, a população reúne-se para 
celebrar o desabrochar de várias 
espécies de flores, muitas vindas de 
inúmeras zonas do planeta. Entre 
exposições, espetáculos e a cons-
trução de tapetes florais, o grande 
cortejo da flor, não deixa ninguém 
indiferente. Quase tanto como a gas-
tronomia madeirense. 
Há quem não dispense, nesta ilha 
em pleno Atlântico, o peixe e ma-
risco cozinhados com tradição. Os 
filetes de peixe-espada preto ou os 
bifes de atum acompanhados com o 
tão tradicional milho frito. Na carne, 

o prato mais conhecido é a famosa 
carne de vaca em espetada. Por ou-
tro lado, o vinho madeirense, servido 
como aperitivo ou digestivo, é sem-
pre apreciado no acompanhamento 
do bolo de mel. E não há visita à ma-
deira sem provar a célebre poncha, 
o bolo do caco ou as rosquilhas de 
batata doce. 
A par com o Funchal, a ilha de Porto 
Santo é um marco na descoberta da 
Madeira. Também conhecida como a 
“Ilha Dourada”, predomina uma sen-
sação de bem-estar, principalmente 
nas épocas mais quentes do ano. As 
suas areias douradas e a paisagem 
de vegetação rasteira, convidam aos 
banhos num mar azul-turquesa.  
Tudo motivos que podem servir para 
umas férias bem especiais. 

Bolo do Caco. Ex-libris da 
gastronomia Madeirense. É cozido 
numa pedra (o caco) previamente 
aquecida e é comido quente, com 
ou sem manteiga de alho.

Casas Santana. Casas tradicionais 
feitas de madeira e colmo. É 
possível encontrá-las, para visita, 
junto à Câmara Municipal, em 
memória do património local. 

Carros de Cestos. Produzidos com 
vimes e madeira, são conduzidos 
por dois carreiros que usam as 
próprias botas como travão. A 
viagem dura cerca de 10 minutos. 

Piscinas de Porto Moniz. Naturais 
de água salgada são constituídas 
por rochas vulcânicas a que se 
junta a água vinda do mar. O 
espaço tem uma área de 3.800 m².

Brinquinho. Instrumento musical 
típico do folclore da Madeira. É 
utilizado ao som do “bailinho da 
madeira” e é composto por bonecos 
em pano com trajes tradicionais. 

QUANDO IR: 
Pode ser visitada em qualquer 
altura do ano, mas a melhor 
época é de abril a setembro, 
quando as temperaturas 
são mais convidativas. A sua 
privilegiada posição geográfica 
confere uma admirável 
amenidade climática com 
temperaturas médias suaves que 
oscilam entre os 25°C no verão, 
e os 17°C no inverno, aliadas a 
uma humidade moderada.

COMO IR: 
A forma mais prática e rápida 
de chegar à ilha é através de 
uma viagem de avião que 
dura cerca de hora e meia 
desde o continente. Há ainda a 
possibilidade de chegar de barco, 
já que a Madeira recebe muitos 
cruzeiros ao longo do ano. 

DATAS IMPORTANTES:
• Festival de passeios a pé 

(JANEIRO) 
• Carnaval (FEVEREIRO) 
• Festa de São João (24 de 

JUNHO) 
• Festa do vinho (AGOSTO) 
• Festival de Colombo 

(SETEMBRO) Museu CR7. Mostra o percurso 
do jogador, nascido na Madeira. 
Troféus, prémios e fotografias 
emblemáticas, estão expostos. Sem 
esquecer as bolas de ouro!

Caribe Tours – Agência de 
Viagens e Turismo
, Rua 20, 292, 4500-238 Espinho
w caribetours.pt
m geral@caribetours.pt
O  +351 224 025 858 / 914 293 000
} Segunda a Sexta 09h00 às 12h30  

e das 14h30 às 19h0o

Planeie a sua próxima viagem
A “Caribe Tours” viaja para a 
Madeira com preços desde 179€ 
por pessoa (3 dias / 2 noites). 
Saiba mais em caribetours.pt

FUNCHAL

MADEIRA
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última

 VOLUNTARIADO E CARIDADE 

O Bispo do Porto, D. Manuel Lin-
da esteve ontem, ao final da tarde, 
em Espinho, para benzer os dois ji-
pes que a Paróquia de Espinho irá 
oferecer à Guiné. As duas viaturas 
seguirão viagem no domingo, num 
percurso entre Espinho e a Guiné, 
num total de 5700 quilómetros, com 
passagem pelo deserto do Saara, 
conduzidos pelo próprio pároco de 
Espinho, padre Artur Pinto, pelos 
dois diáconos, José Manuel e Miguel 
Abreu, por quatro voluntários da pa-
róquia de Espinho e um da paróquia 
de Carregosa.

As duas viaturas, que resultam de 

donativos angariados na Paróquia 
de Espinho, serão entregues, um à 
Diocese de Bafatá e a outra às Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras de Buba. 

D. Manuel Linda confessou, du-
rante a cerimónia, estar “muito con-
tente com a iniciativa” e agradeceu 
a boa vontade de quem ofereceu as 
viaturas e de quem parte em viajem. 
Convicto que “vão fazer bem a muita 
gente num continente tão carencia-
do”, o Bispo desejou que a viajem de-
corra em segurança e assinou, já no 
fim da bênção, o seu nome nas viatu-
ras. A ajudar à celebração estiveram 
também o padre Artur Pinto e o diá-
cono José Manuel Tavares. 

De salientar que as despesas de 
deslocação com estas viaturas serão 
inteiramente suportadas pelas oito 
pessoas que seguem nesta missão. •

Bispo do Porto benze dois 
jipes que seguem domingo 
para a Guiné 
Viaturas seguem percurso de 5700 
quilómetros com passagem pelo 
deserto do Saara, com o padre Artur 
Pinto e os dois diáconos de Espinho

Vão fazer bem a 
muita gente num 
continente tão 
carenciado”

D. Manuel Linda, 
Bispo do Porto

foto com memória
13 JANEIRO 2000

"Imagem de Nossa Senhora 
ameaça ruir"

Cerca de oitenta anos depois, em janeiro de 2000, a 
imagem de Nossa Senhora que se encontrava na torre 
da Igreja Matriz de Espinho, a cerca de 40 metros de 
altura, estava em risco de cair com a erosão provocada 
pelo tempo. O então pároco de Espinho, o falecido padre 
Manuel Henriques, pôs em marcha uma operação 
para a recuperação daquela imagem, que veio a ser 
substituída, mais tarde, por uma outra construída com 
outro tipo de materiais, mais resistentes ao tempo.//MP
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