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Miguel Reis reeleito 
na Concelhia do 
PS. O vereador foi 
reconduzido na 
liderança da Comissão 
Política Concelhia 
do PS com “projeto 
comum por Espinho 
e pelos espinhenses” 
p6
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Limpeza
em  Silvalde
José Carlos Teixeira, 
presidente da Junta de 
Freguesia, anuncia “um 
melhor serviço por um valor 
mais baixo” p9

Projeto para 
ampliação 
do pavilhão 
academista 
atrasado
Há terrenos que são do 
domínio público e que 
terão de ser desbloqueados 
pela Câmara e Assembleia 
Municipal. p16

Dois jipes 
já passaram 
por Marrocos 
Solidariedade da Paróquia de 
Espinho a caminho da Guiné 
por território marroquino com 
padre Artur, dois diáconos e 
cinco voluntários  p24

Sucesso de Alberto Maia promoveu Espinho ao longo de 
décadas e motiva o presente da gastronomia local p.4-5

“Camarão de Espinho” 

Autarquia quer 
sistema de 
videovigilância   
nas ruas da cidade
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O Município de Espinho pretende implementar um sistema 
de videovigilância na cidade “com tecnologia capaz de 
permitir uma maior e mais pronta intervenção policial”. 
A ideia partiu de Pinto Moreira e o pedido de autorização 
já seguiu para o ministro da Administração Interna. Um 
sistema que garanta a “proteção de dados”. p8

 Opinião 

“Arrendamento”
Mário Frota
p13
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feira 
semanal

visto daqui

As eleições autárquicas já estão no horizonte 
dos partidos e implicitamente já se esboçam 
perfis e estratégias para as candidaturas. O 
PSD e o PS têm assumido ao longo dos anos 
a liderança municipal e depois de um ciclo do 
socialista José Mota sucedeu-se um ciclo do 
social-democrata Pinto Moreira que por força 
do limite de mandatos está a esgotar-se.
Vicente Pinto almejará ascender de vice-
presidente a presidente da Câmara. E terá 
dado um passo significativo nesse sentido ao 
ser reeleito presidente da Concelhia do PSD, 
em detrimento de Ricardo Sousa. Mas até às 
eleições autárquicas que se avizinham ainda 
falta mais de um ano (quase dois) e tudo ainda 
estará em aberto no seio social-democrata.
Miguel Reis também se posicionou para ser 
decisivo na escolha da candidatura socialista 
às próximas eleições autárquicas, com a 
reeleição na presidência da Concelhia do PS, 
superando a concorrência de Miguel Venâncio. 
Porém, subsiste a dúvida se Miguel Reis 
estará inclinado para assumir pessoalmente 
a candidatura ao exercício de presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, ou se 
a estratégia em consonância com os seus 
pares aponta para a recandidatura de Nuno 
Lacerda ou a opção por outra figura do quadro 
do PS ou do quadrante das ditas figuras 
independentes.
E, já agora, no que concerne ao universo dos 
independentes e/ou dos transitáveis das  
filiações partidárias para movimentos de 
cidadãos com aspiração política poderão daí 
surgir novidades…
Acresce ainda o espaço de outras candidaturas 
partidárias, com a CDU a manter uma postura 
reservada e escudada nas suas diretrizes 
colegiais, que têm recaído no perfil de Fausto 
Neves, e o Bloco de Esquerda também 
“blindado” no seu próprio “timing”, com 
António Andrade a dar a cara no presente 
bloquista em Espinho e o deputado Moisés 
Ferreira a marcar presença assiduamente cá 
no burgo…
Entretanto, será que se poderá antever 
mudança local (e autárquica) no CDS-PP. 
Atendendo à recente eleição de André Levi 
para vice-presidência da Mesa do Congresso 
Nacional do partido?
Deduções ou mero exercício especulativo mas, 
quiçá, não descabidas…

Futuro autárquico
(presumivelmente)
no presente dos 
partidos

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE

4 e 5 | O passado e o presente 
do “Camarão de Espinho” 
Alberto Maia dinamizou o negócio do “Camarão 
de Espinho”. Fernanda Maia e Maria do Rosário 
Costa relatam a história de um sucesso de 
empreendedorismo esboçado há oito décadas.
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Obras no Centro 
Hospitalar
As obras no Centro 
Hospitalar de Gaia/
Espinho, no que concerne 
à Unidade 1, ou seja o 
Hospital Santos Silva, 
em Gaia, não atam nem 

desatam. A primeira já 
foi feita; a segunda 
também mas ainda 
não está operacional; 

a terceira (também) 
logo (talvez mais tarde) 
se verá… Agora está em 
causa a terceira fase 
com calendarização que 
suscita estranheza e 
preocupação à autarquia 
espinhense.

Sistema de 
videovigilância 
nas ruas
A Câmara Municipal 
pretende instalar sistema 
de videovigilância nas 
ruas da cidade. É um bom 
sinal da autarquia, mas é 

a também constatação 
de que algo vai 
mal no domínio da 
segurança pública. O 

pedido de autorização 
dirigido ao Ministro da 
Administração Interna. 
A autarquia cumpriu a 
sua obrigação cívica e 
manifestou superiores 
interesses na salvaguarda 
da segurança de cidadãos 
e bens e também do 
património público. 
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Miguel Reis
Recandidatou-se e ganhou 
amplamente a Concelhia 
do PS. O atual vereador 
concorreu a um novo 
mandato na liderança 
socialista pugnando pelo 
regresso do PS à liderança 

autárquica e visando o 
reforço da militância 
e da proximidade com 

as comunidades das 
freguesias. Por enquanto, 
superou o candidato 
Miguel Venâncio que 
defendia um novo rumo. 
Miguel Reis impôs-se de 
novo no seio socialista 
“por Espinho” e “para os 
espinhenses.” 
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REPORTAGEM.
O sucesso de Alberto Maia foi 
selado em Lisboa e até teve eco em 
França. O “Camarão de Espinho” 
tem pelo menos nas suas origens 
a sua comercialização no ano de 
1934, segundo Arminda Fernanda 
Pinho, também conhecida por 
Fernanda Maia e sobrinha-
afilhada de Alberto Bastos Maia, 
homem que herdou do seu pai, 
António Bastos Lopes, também 
ligado à pesca do arrasto, a 
comercialização há 85 anos de 
algo que se tornaria um sucesso de 
empreendedorismo designado por 
“Camarão de Espinho”, como assim 
foi conhecido aquando da sua 
chegada a Lisboa para distribuição 
pela restauração.

LÚCIO ALBERTO

As vendas do “Camarão de Espinho” eram 
direcionadas para cervejarias e restaurantes 
locais, mas depois estenderam-se até Lisboa 
e outras cidades e destacando-se nas emen-
tas nas marisqueiras da capital, Covilhã, Ceia, 
Guarda, Évora, Beja e outras localidades. E 
também foi comercializado para 
França.
O “Camarão de Espinho” era transportado de 
comboio para as diversas localidades em cai-
xas de madeira que, em cada uma, chegava a 
levar 20 quilos.
O então também denominado por camarão 
da costa “aguentava-se oito dias nas caixas”, 
recorda Fernanda Maia, que redigia a corres-
pondência comercial para França. “O segredo 
da sua conservação era o camarão ser envol-
vido em sal.” 
“O camarão era cozido no rés-do-chão da casa, 
que se mantém igual e onde ainda se encontra 
instalado o fogão com uma estrutura própria  
feita para a cozedura do camarão, assim como 
o tanque para lavar o camarão, outro onde se 
colocava o sal, uma peça chamada gandaia 
onde se fazia a escolha do camarão e também 
a balança para pesar o Marisco”, acrescenta 
Fernanda  Maia. “A cozedura era feita num 
grande panelão de Cobre de 50 litros.” 
A confeção do chamado “Camarão de Espi-
nho” teve início em 1934 com Alberto Bastos 
Maia e sua esposa Arminda de Pinho Maia no 
armazém da residência da mesma, situada na 
Rua 2, entre a Rua 39 e a Rua 41.
“Viúva abastada, filha de António Rodrigues 
de Pinho e Maria de Oliveira Pinho, chegou a 
penhorar alguns dos seus bens, como o ouro 
que possuía do primeiro casamento, para o 
sucesso e a expansão do negócio”, dá nota Ma-
ria do Rosário Costa. 
Embora o comércio do “camarão da costa” ti-

vesse iniciado num pequeno armazém com 
o pai de Alberto Bastos Maia, António Bas-
tos Maia, “o casal criou um novo negócio de 
comercialização de marisco, especializado na 
preparação do camarão que, em 1938, passou 
a funcionar no armazém da casa dos dois”, 
situada na Rua 31 (entre a Rua 4 e Avenida 8).
“Este camarão era pescado na costa portugue-
sa, mais concretamente em Viana do Castelo, 
Vila Praia de Âncora, Vila do Conde, Caxinas, 
Aguda e Murtosa, sendo comprado de madru-
gada nas lotas, confecionado na casa da Rua 
31, enviado no comboio da Linha do Norte, o 
‘Rápido’, para cervejarias, cafés, hotéis e res-
taurantes de todo o país e exportado para 
França”, historia Maria do Rosário Costa.

A correspondência para o estrangeiro era efe-
tuada pela sobrinha e afilhada do casal, Ar-
minda Fernanda Pinho, também conhecida 
por Fernanda Maia, por ter sido criada como 
filha por ambos. “Esta situação deveu-se ao 
facto de seu pai, Fernando de Pinho, ter pe-
dido à irmã e ao cunhado que a criassem e 
educassem depois da sua morte, já que não ti-
nham filhos. Isto porque, na altura, ele sofria 
de uma doença incurável e a mãe biológica da 
criança tinha apenas 18 anos, a qual não lhe 
podia garantir um futuro promissor. Assim, 
após o seu falecimento aos 25 anos com tuber-
culose, a menina com apenas 1 ano de idade 
passou a viver com os tios-padrinhos, que a 
educaram, chamando-lhes ‘paizinho’ e ‘mãezi-
nha’, desde 1935 até acabar o curso de ensino 
básico e casar com Amo Fernandes Costa.” 

©
 M

A
N

U
EL P

R
O

EN
Ç

A

destaque Temas locais com profundidade.

Os pescadores constam que a 
abundância do camarão deixou de 
existir depois de ser feito o grande 
esporão junto à praia da Baía

História do 
“Camarão de 
Espinho” 

O camarão de Espinho é 
cozido vivo e entra numa 
panela com piripiri, sal 
e loureiro e depois de 
ferver é posto em água 
fria e preparado para ir 
até à mesa. O Camarão 
de Espinho era muito 
comercializado graças 
à atividade do senhor 
Maia, que já faleceu, 
e comercializava, por 
exemplo, para Lisboa. 
Agora já não há muito 
camarão, nem no inverno 
e muito menos no verão… 
Mas ainda há clientes que 
perguntam: Têm camarão 
de Espinho?” 

Joaquim Oliveira 
Restaurante Cabana

Maria do Rosário 
Costa e Fernanda Maia 
relatam o historial do 
“Camarão de Espinho” 
dinamizado por 
Alberto Maia
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O nome “Camarão de Espinho” deve-se não 
apenas ao facto de ser preparado e comer-
cializado a partir de Espinho, mas sobretudo 
ao “segredo” na sua confeção e materiais de 
confeção (criado por Alberto Bastos Maia e 
Arminda de Pinho Maia, o qual foi transmi-
tido à sobrinha-afilhada que criaram e ao seu 
marido, Amo Fernandes Costa, que era fun-
cionário público. No entanto, a pedido do “so-
gro”, abandonou o emprego em Arouca para 
seguir o seu legado, juntamente com a mu-
lher, tendo ambos vindo habitar a casa da Rua 
31 com as duas filhas, Cristina Maria de Pinho 
Fernandes Costa e Maria do Rosário de Pinho 
Fernandes Costa, em junho de 1971. “Este con-
vite surgiu, na medida em que Alberto Bastos 
Maia se sentia fisicamente debilitado por ter 
problemas renais e cardíacos e a sua mulher 
também se encontrava gravemente doente, 
pelo que passaram a morar no rés-do-chão do 
prédio da Avenida 8, com a Rua 31.” Meio ano 
depois, ambos faleceram em dezembro de 1971 
com um espaço de 15 dias entre um e outro, 
pelo que, após as partilhas, o negócio do “Ca-
marão de Espinho” prosseguiu com Amo Fer-
nandes Costa e esposa, desde essa altura até 
meados dos anos 80.
O “Camarão de Espinho” continuou a ser 
comprado nos mesmos locais, “sendo, por ve-
zes, enviado no autocarro de Viana do Castelo 
para o Porto, por uma intermediária do Mi-
nho (Maria da Saúde) que o adquiria nas lo-
tas mais distantes de Espinho, dada a grande 
dimensão do negócio na época e não se con-
seguir ir buscá-lo simultaneamente a sítios 
tão diversos”, dá ainda nota Maria do Rosário 
Costa. “Este também continuou a ser prepara-
do com o ‘segredo’ de origem, de forma a não 
desvirtuar o nome dos criadores desta prepa-
ração específica, mantendo-se a sua comer-
cialização principalmente para o sul do país e 
estrangeiro.”
Porém, o negócio do “Camarão de Espinho” 
terminou pouco antes do falecimento de Amo 
Fernandes Costa, por doença oncológica, em 
1987, já que Arminda Fernanda Costa Pinho 
(conhecida por Fernanda Maia, “devido a ser 
professora e à responsabilidade da profissão, 
não poderia prosseguir com a confeção e co-
mercialização do mesmo.” • 

Pesquisa de Emídio 
Concha de Almeida
Confrade fundador e presidente do Conselho Consultivo Gastronómico da 
Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de Espinho 

“A GASTRONOMIA é património das terras, 
dos povos e principalmente das tradições que 
representam aquilo que somos e porque é que 
somos assim! Felizmente cada vez mais é dada 
a devida importância ao Património Imaterial 
de cada um e de todos nós”, deu nota Emídio 
Concha de Almeida na pesquisa que realizou 
relativamente à Caldeirada e ao Camarão de 
Espinho.
“Mas neste caso em particular gostaria de me 
centrar apenas nas especialidades gastronó-
micas que dão o nome a nossa mui-nobre Con-
fraria Gastronómica, ou seja a Caldeirada e o 
Camarão de Espinho”, registou então Emídio 
Concha de Almeida, confrade fundador e pre-
sidente do Conselho Consultivo Gastronómico 
da Confraria da Caldeirada de Peixe e do Ca-
marão de Espinho. 
“Segundo a Carta Gastronómica publicada no 
site da Câmara Espinho sabe apreciar os mé-
ritos de uma mesa generosa com pratos ricos 
e saborosos.
Tendo como protagonistas os sabores do mar, 
os espinhenses são apaixonados pelos prazeres 
inigualáveis dos seus tesouros gastronómicos.”
Da pesquisa da autoria de Emídio Concha de 
Almeida, e no que se cinge ao Camarão de Es-
pinho, resultam os seguintes dados:
“O Camarão de Espinho começou a desfrutar 
da sua fama desde que um comerciante de pei-
xe local, por volta da década de 60, de seu nome 
Alberto Maia, percebeu que ao sair do Saco da 
Companha uns camarões mais pequenos que 
a malha, escapavam pela mesma. 
Dado o seu valor comercial foram muitas as fa-
mílias de pescadores que se dedicaram à pesca 
do referido crustáceo, levando o nome de Espi-
nho a diversos pontos do país e do estrangeiro.
Após a construção do esporão (molhe) a norte 
da Praia da Baía, e consequente aumento do 
nível da água junto das rochas, onde este ca-
marão tem o seu habitat, ou mesmo o seu as-
soreamento, este deslocou-se um pouco mais 
para norte.
Ainda hoje as companhas de Espinho trazem 
Camarão de Espinho nos seus sacos embora 
em menos quantidades.
Inicialmente o camarão obtido na faina era 
para vender nas poucas marisqueiras locais 
até que uma das várias famílias de Lisboa que 
por aqui vinham a banhos, o aconselhou a ex-
pandir o seu negocio para a capital.
Na prática o que caracteriza este camarão não 
é o seu tamanho, a forma de faina ou a localiza-
ção da mesma, mas sim o tempero que lhe era 
dado tanto na sua conservação como na sua 
confeção/preparação para consumo.
 O processo começa depois da apanha em que 
se está vivo é colocado em tanques com água 
do mar e se está morto ou é cozido de imediato 
ou conservado numa salmoura. Os mercados a 

que se destinava eram também eles escolhidos 
em função dos métodos de conservação atrás 
descritos.
Desde os primórdios da atividade piscatória 
que um dos métodos de conservação era a 
salmoura sendo que existem dois tipos deste 
mesmo método. A salmoura seca, a salmou-
ra liquida, ou seja, sal a envolver o alimento 
ou água saturada em sal. Há também quem 
acrescente à salmoura liquida aromatizantes 
tais como a pimenta, o alho, o louro ou piripi-
ri entre outros e substitua a água pelo vinho, 
tomando nesse caso e no meu entender uma 
Marinada.
Segundo o que ouvi nos contactos que tive 
com empresários da restauração, pescadores 
e vareiros, depois de cozer o Camarão de Espi-
nho, o mesmo era também passado por uma 
salmoura composta por água, sal e piripiri 
que lhe conferia um incomparável sabor ao 

mar de Espinho.
A mesma base é utilizada hoje pela maior par-
te dos estabelecimentos de restauração para 
passar o marisco previamente cozido antes 
de servir ao cliente realçando desta forma o 
sabor do mar que se pretende nos mariscos. A 
receita da mesma é variável de casa para casa.
A confeção é feita em água do mar preferen-
cialmente ou em água e sal com ou sem piri-
piri. Quando a água esta a ferver colocam-se 
os camarões e quando voltar a ferver aguar-
dar um minuto e retirar. Deixa-se arrefecer 
dentro da água de cozer e coloca-se no frio ou 
passa-se de imediato por uma salmoura com 
bastante gelo e estão prontos a servir. 
A forma como é habitualmente consumido 
é ao natural, ou seja cozido e servido fresco. 
No entanto, é demasiado redutor limitar uma 
iguaria deste calibre a servi-lo apenas de uma 
forma.” // LA
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Reconduzido na presidência da Concelhia, com “projeto comum por Espinho e pelos espinhenses”

Agradeço 
a confiança 
dos militantes 
na nossa 
candidatura, 
na equipa 
e  equipa e 
no projeto 
apresentado” 

 ELEIÇÕES NO PS ESPINHO 

Vitória inequívoca de 
Miguel Reis no PS de Espinho 
ante Miguel Venâncio

MIGUEL REIS foi reconduzido na 
liderança do PS de Espinho com 
um resultado claro nas eleições in-
ternas. As eleições para a Comissão 
Política Concelhia do Partido Socia-
lista de Espinho ditaram a vitória 
inequívoca de Miguel Reis, atual 
presidente, com 74% dos votos.  
“Por Espinho” foi a bandeia de Mi-
guel Reis aquando da apresentação 
da sua recandidatura com “o objeti-
vo assumido de construir um pro-
jeto político e autárquico capaz de 
merecer a confiança da maioria dos 
espinhenses nas eleições autárqui-
cas de 2021.”  
“Agradeço a confiança dos militan-
tes na nossa candidatura, na equipa 
e  equipa e no projeto apresentado”, 
foi a primeira reação do reeleito lí-
der do PS de espinho e atual verea-
dor aos resultados, o líder reeleito 
de 31 de janeiro. “Assumo desde já e 
de forma dedicada o meu empenho 
para que o PS de Espinho esteja uni-
do em torno de um projeto comum 
por Espinho e pelos espinhenses. 
Estou convicto de que depois destas 
eleições internas o Partido Socia-
lista de Espinho estará mais forte, 
mais unido, mais capaz e de legiti-
midade. Contou com a participação 
e o empenho de todos aqueles que 

queiram contribuir de uma forma 
construtiva para a construção de 
um projeto político e autárquico 
capaz de merecer a confiança da 
maioria dos Espinhenses nas elei-
ções autárquicas de 2021.”  // LA
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A lista no poder venceu um 
opositor corajoso que sur-
preendentemente se deu 
a conhecer aos militantes, 

conseguindo fazer lista para a Co-
missão Política e não se atemori-
zou, perante a ameaça fácil e gra-
tuita exercida por alguns dirigentes 
deste opaco PS em Espinho. Políti-
ca com elevação no seu melhor!
Alguns apontamentos sobre o pro-
cesso eleitoral.
Enaltecer a excelente campanha 
de Miguel Venâncio na sua condi-
ção de desafiador deste poder com 
grande capacidade de persuasão, 
apontando os erros e querendo uma 
mudança efetiva do PS em Espinho. 
O resto é mais do mesmo!

1 – O PS, fundador do regime de-
mocrático, que defende o Estado de 
Direito e os seus princípios consti-
tucionais, neste processo eleitoral 
violou o princípio da igualdade, fa-
zendo distinção entre os militantes 
que têm mais ou menos de três 
anos de quotas em atraso. Os pra-
zos para pagamento das quotas fi-
zeram, pela primeira vez, distinção 
entre os militantes com quotas em 
atraso. Uns tinham até dois meses 
até à data da eleições para regulari-
zar a sua situação, mesmo quando 
esta foi fixada a menos de um mês 
da sua realização, em 31 de janeiro 
de 2020, para os outros militantes, 
o seu prazo era mais simpático, a 
sua regularização deveria ser efe-
tuada apenas 15 dias antes do ato 
eleitoral. 

2 – Os cerca de 800 militantes so-
cialistas de Espinho que ficaram de 
fora deste ato eleitoral e que não re-
ceberam qualquer informação sobre 
esta norma que fez distinção entre 
militantes com quotas em atraso. 

3 – O PS em Espinho com mais de 
900 militantes, teve apenas 155 mi-
litantes em condições legais para 
votar e 136 votantes, o que eviden-
cia uma falta clara de dinâmica.

4 - O secretário-coordenador da 
secção da Vila de Anta foi eleito 
pela quinta vez consecutiva, nos 
atos eleitorais de 2010, 2012, 2013, 
2018 e 2020, e não me parece que 
se enquadre nos Estatutos vigen-
tes. “Dura lex, sed lex”!

Eleições 
no PS em 
Espinho

opinião 
Luís Neto

Nas eleições do PS de 
Espinho, realizadas no 
último dia de janeiro, 
apresentaram-se duas 
candidaturas para a 
Comissão Política, tendo 
a lista A, de continuidade 
e encabeçada pelo 
presidente da Concelhia, 
Miguel Reis, superado a 
lista B, que clamava um 
novo rumo, liderada por 
Miguel Venâncio, que 
participou na campanha 
eleitoral autárquica de 
2017. O resultado final, foi 
um muito previsível: 98 
para a lista A e 36 para a 
lista B, que reduzido ao 
número de mandatos na 
Comissão Política Concelhia 
se estabeleceu num 16-5 
favorável à lista A. 

Numa eleição com uma 
taxa de participação muito 
elevada, Miguel Reis foi 
reconduzido na liderança 
da Comissão Política 
Concelhia do PS com 
uma votação de 74% dos 
militantes socialistas.

Votação para a Comissão 
Política Concelhia do PS:

Lista A – 98 votos
Lista B – 36 votos

Secção de Espinho:

Lista A – 68 votos
Lista B – 25 votos

Nas secções de Silvalde 
e Anta apenas concorreu
a Lista A

Cidade em forma de notícia.4500 Espinho
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 BLOCO DE ESQUERDA 

Com os deputados Moisés Ferreira e Nelson Peralta

OS DEPUTADOS Moisés Ferreira 
e Nelson Peralta, do Bloco de Es-
querda,  apesentaram em Espinho, 
na última quarta-feira de janeiro, 
algumas das propostas do Bloco de 
Esquerda para Orçamento de Esta-
do de 2020.
Moisés Ferreira e Nelson Peralta 
destacaram as propostas do BE na 
saúde, na educação e nos transpor-
tes públicos. Acompanhados por re-
presentantes diretivos da estrutura 
concelhia do partido, os deputados 
revelaram também a prioridade ao 
fim do corte do fator de sustentabi-
lidade nas pensões. “O Bloco propõe 
a criação de um complemento de 
pensão no valor do corte do fator 
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Espinho promove
gastronomia e turismo 
em Ourense (Espanha)

O MUNICÍPIO marca presença pelo sexto ano 
consecutivo no Xantar, o 21.º salão internacional 
de gastronomia e turismo que decorre de  m 
Ourense (Espanha), entre 5 e 9 de fevereiro. 
A participação espinhense está integrada no 
âmbito da Entidade Regional Porto e Norte, 
com o objetivo de potenciar a visibilidade e o 
prestígio da marca turística Porto e Norte de 
Portugal no mercado ibérico.
Para além de um showcooking e de vários mo-
mentos de degustação de produtos gastronó-
micos, alguns deles promovidos por agentes 
económicos locais, o município terá oportuni-
dade para divulgar eventos estratégicos como o 
Espinho Surf Destination, o Mar-Marionetas, o 
Encontro de Estátuas Vivas e o Sem Espinhas.
Trata-se da única feira internacional de turismo 
gastronómico credenciada da Península Ibéri-
ca. É já uma referência para os principais des-
tinos de vinho de Espanha e Portugal aos quais 
outros países da América Latina aderiram.
O evento defende a qualidade da gastronomia 
e do turismo sustentável e saudável, não esque-
cendo a tradição e inovação dos territórios, atra-
vés de exposições, degustações, showcookings e 
muitas outras iniciativas. O principal objetivo 
deste evento é promover o Turismo através da 
gastronomia baseada em produtos locais e de 
qualidade. •

Agricultura familiar
e alimentação saudável

DECORRE ATÉ 8 de maio, na Biblioteca Mu-
nicipal José Marmelo e Silva, um concurso de 
cartazes “Agricultura familiar e alimentação 
saudável”.
Os trabalhos são divididos em quatro cate-
gorias: entre os 12 e os 15 anos (3.º ciclo) com o 
tema “A minha quinta”; entre os 16 e os 18 anos 
(secundário) com o tema “A produção de ali-
mentos sustentáveis”; entre os 20 e os 50 anos 
com o tema “A arte como estímulo para uma ali-
mentação saudável e a partir dos 65 anos com 
o tema “A agricultura e adaptação às alterações 
climáticas. A cada categoria será atribuído um 
vencedor.
A data limite para entrega dos trabalhos a Con-
curso na Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva é dia 8 de maio, sendo efetuada a comuni-
cação dos quatro trabalhos selecionados para 
nos representar, no dia 15 de maio.
No âmbito da Rede de Bibliotecas Associadas à 
Comissão Nacional da UNESCO, da qual a Bi-
blioteca Municipal José Marmelo e Silva está 
integrada, “estamos a promover um Concurso 
de Cartazes dirigido a várias faixas etárias sob o 
tema “Agricultura familiar e alimentação saudá-
vel”, visando sensibilizar para a necessidade de 
garantir a segurança alimentar e dietas nutriti-
vas para todos.
A comunicação dos resultados do Concurso 
será efetuada no dia 22 de maio pela Comissão 
Nacional da UNESCO e a cerimónia de entrega 
de prémios será no dia 16 de outubro, Dia Inter-
nacional da Alimentação, no IV Encontro das 
Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da 
UNESCO, que decorrerá na Biblioteca Munici-
pal José Marmelo e Silva, em Espinho. •

BE apresenta em Espinho 
propostas  para o 
Orçamento de Estado 

de sustentabilidade para as pessoas 
que se reformaram com as anterio-
res regras e foram penalizadas.”
O deputados bloquistas deem nota 
em Espinho de que “o Governo fa-
lha em responder  aos problemas do 
país e as autarquias não correspon-
dem aos anseios das populações.”
A para de propostas que visam 
“uma maior justiça fiscal”, com a 
introdução de alterações ao IRS que 
preconizam “acabar com regimes 
de privilégio” e “garantir o esforço 
alívio fiscal para quem vive do seu 
trabalho”, o partido coordenado por 
Catarina Martins pretende que os 
jovens paguem menos IRS nos pri-
meiros três anos de trabalho.

Entretanto, os deputados Moisés 
Ferreira e Nelson Peralta deixaram 
em Espinho uma nota de recomen-
dação ao Governo, no âmbito do Or-
çamento de
Estado para 2020, para que seja prio-
rizada a requalificação da Linha do 
Norte e a modernização da Linha do 
Vouga, o reforço da rede pública de 
transportes públicos, o investimen-
to no Serviço Nacional de Saúde, in-
cluindo a reabertura da Urgência do 
Hospital de Espinho, e ainda uma 
proposta para a criação em espaços 
escolares e públicos de serviços de 
berçário/creche. // LA

DECORREU no último sábado de 
janeiro, na Junta de Freguesia de Es-
pinho, a “Orange Moot” da JSD. Esta 
foi a primeira ação inserida no plano 
de formação de quadros da JSD Dis-
trital de Aveiro com vista às eleições 
autárquicas de 2021 e teve como obje-
tivos o de melhorar a capacidade de 
debate e de fomentar o trabalho em 
equipa entre as concelhias.
Do programa constaram oito temas 
a debate inseridos naquela que é a 
orgânica da juventude do distrito 
de Aveiro. Vicente Pinto, presidente 
do PSD de Espinho, Flor Basto, ad-

vogada local e Guilherme Duarte, 
vice-presidente da JSD Nacional, 
constituíram a mesa do júri que 
aconselhou os participantes e mo-
derou o debate. O último debate teve 
a participação de Carlos Seixas, Pre-
sidente da JSD Distrital de Aveiro, 
André Neves, Deputado na Assem-
bleia da Républica, e Liliana Vieira, 
Vice Presidente da JSD Distrital de 
Aveiro.
“A atividade foi muito importante 
para melhorar a capacidade de deba-
ter mas também  para discutir temas 
atuais em que a juventude está inse-

rida”, referiu Carolina Marques, pre-
sidente da JSD de Espinho e coor-
denadora do Gabinete de Formação 
da JSD Distrital. “A JSD de Espinho 
ficou contente por receber esta ativi-
dade e espera, no futuro, promover 
formatos semelhantes.” 
Por sua vez, Carlos Seixas, presidente 
da JSD Distrital, destacou a “aposta 
diferenciadora que esta distrital tem 
efetuado na sua atividade, permitin-
do captar o interesse dos jovens para 
causas partidárias, políticas e cívicas 
ao mesmo tempo que os forma com 
vista às Autárquicas.”

 JSD ESPINHO 

“Orange Moot” 
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Carro embate na 
rotunda dos cubos

Fetos poderão 
ter nascido 
com vida dentro 
de automóvel

Um automóvel ligeiro de passageiros embateu, 
com violência, nos cubos da rotunda ao final da 
A41, a meio da tarde de sábado e provocou dois 
feridos ligeiros, duas mulheres, uma de 23 e a 
outra de 24 anos.
As vítimas, a condutora e a acompanhante, que 
ficaram encarceradas na viatura, foram assisti-
das pelos Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho.
O veículo ficou com uma deformação na frente 
e encaixado num dos cubos da rotunda. As víti-
mas queixavam-se de cervicalgias, sem perda de 
consciência e foram retiradas pela retaguarda 
após remoção parcial frontal do tejadilho pelos 
bombeiros e transportadas ao hospital.
A condutora, em dia de chuva, terá perdido o 
controlo do carro, que circulava na A41 no sen-
tido do Picoto/Espinho, tendo embatido com 
grande violência na estrutura da rotunda. // MP

A autópsia realizada aos dois fetos encontrados 
há cerca de duas semanas na mala de um carro 
estacionado na Rua 62 poderá apontar para “a 
probabilidade” de os fetos, com sete meses de 
gestação, “terem nascido vivos”, contrariamente 
ao que a progenitora, de 22 anos, havia declara-
do na altura. Segundo um jornal de tiragem na-
cional, a investigação “está agora sob a alçada da 
Polícia Judiciária”.
Esta fonte adianta que, “segundo informações 
recolhidas, os resultados preliminares das au-
tópsias, realizadas no gabinete do Instituto de 
Medicina Legal do Hospital de S. Sebastião, em 
Santa Maria da Feira, e que apontam no sentido 
dos bebés terem nascido com vida, ainda care-
cem de vários exames complementares que são 
morosos” e, por isso, “só daqui a várias semanas 
é que as autoridades poderão confirmar defini-
tivamente a tese”.
Recorde-se que os dois fetos foram encontrados 
no passado dia 20 dentro do automóvel cujo 
proprietário é o pai da alegada progenitora. Um 
primeiro feto foi descoberto pelo proprietário 
da viatura que estava estacionada na Rua 62, 
enquanto o limpava, dentro da mala. O segun-
do feto foi encontrado pela Polícia de Segurança 
Pública. // MP •

 SEGURANÇA 
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Câmaras de videovigilância 
no espaço público

MANUEL PROENÇA

A IDEIA VEM na sequência da recente ‘onda’ 
de assaltos como forma dissuasora da crimi-
nalidade e facilitadora da atuação da Polícia 
face à alegada “escassez de meios e agentes 
das forças de segurança disponíveis”.
Em nota enviada à comunicação social, o 
Município de Espinho dá conta de “um regis-
to acentuado de criminalidade no concelho 
de Espinho que se traduziu numa vaga de as-
saltos nas últimas semana a estabelecimen-
tos comerciais, pessoas e residências”, pelo 
que, o presidente da Câmara, Pinto Moreira, 
apresentou “ao Ministro da Administração 
Interna um pedido de autorização para a ins-
talação de câmaras de videovigilância”.
Adianta essa nota que “a Câmara Municipal 
de Espinho, no seguimento de reuniões com 
o Comandante da Divisão de Espinho e com 
o Comandante Distrital de Aveiro da PSP, 
concluiu que a instalação de tal sistema ga-

rante mais e melhor vigilância”.
Nesse requerimento enviado ao Ministro da 
tutela e com o enquadramento jurídico exi-
gido, Pinto Moreira, fundamenta “a urgên-
cia e a necessidade de instalação de câmaras 
de videovigilância nas principais artérias de 
Espinho com tecnologia capaz de permitir 
uma maior e mais pronta intervenção poli-
cial, aumentando também o sentimento de 
segurança junto da população local”.
A vir a ser implementado este sistema, as 
câmaras deverão ser colocadas nas zonas 
mais urbanas, onde há maior risco de cri-
minalidade e deverão “garantir as normas 
e a proteção de dados das pessoas” e “sem 
que haja a devassa da vida quotidiana das 
pessoas”.
A colocação de câmaras de videovigilância 
também é pretendida nas entradas e saídas 
da cidade, o que poderá vir a contribuir para 
a gestão do tráfego por parte das autorida-
des policiais. •

A Câmara Municipal de Espinho apresentou ao Ministro da 
Administração Interna um pedido de autorização para a instalação de 
câmaras de videovigilância em determinados pontos do espaço público 
da cidade, em cooperação com as forças policiais a quem compete a 
instrução do respetivo processo.

O Município de Espinho pretende 
implementar um sistema de 
videovigilância, à semelhança 
do que já é utilizado em outras 
cidades, como Porto

Urgência e a 
necessidade de 
instalação de câmaras 
de videovigilância nas 
principais artérias 
de Espinho com 
tecnologia capaz 
de permitir uma 
maior e mais pronta 
intervenção policial, 
aumentando também 
o sentimento de 
segurança junto da 
população”.

Cinco lojas 
assaltadas

Uma loja de material ortopédico, na Rua 25, e 
mais quatro estabelecimentos comerciais na 
Rua 33, foram assaltados na passada semana. Os 
quatro estabelecimentos comerciais (um super-
mercado, peixaria, cabeleireiro e uma loja de ven-
da de acessórios para animais), na Rua 33, foram 
assaltados durante a madrugada de sexta-feira. 
A loja de material ortopédico foi assaltada na 
madrugada de quinta-feira, supostamente entre 
as 4 e as 6 horas. Os larápios partiram o vidro da 
porta de entrada e dirigiram-se à caixa registado-
ra, furtando cerca de 100 euros. Na peixaria, na 
Rua 33, o(s) assaltante(s) entraram por um vidro 
na montra lateral, partindo-o e, também, furta-

ram da caixa registadora o fundo de caixa, cerca 
de 50 euros.

Entretanto, foi anunciado por um órgão de co-
municação social que a Polícia de Segurança 
Pública (PSP) de Espinho havia detido, na sexta-
-feira à tarde, um indivíduo de “45 anos suspeito 
de estar envolvido numa dezena de furtos que 
ocorreram nas últimas três madrugadas em es-
tabelecimentos de restauração e lojas da cidade”.
Contactado pelo jornal Defesa de Espinho, o co-
mando de Aveiro da PSP nega que tenha sido 
“identificado ou detido qualquer suspeito” e ga-
rante que “prosseguem as investigações” nesse 
sentido. // MP
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“Tarde e Meia” na Idanha

4500 Freguesias

“Estamos a tratar uma zona 
da freguesia onde nunca 
chegava a varredura”

Premiados 
postais de Natal

A atualidade nas freguesias de Espinho

MANUEL PROENÇA

A Junta de Freguesia de Silvalde entregou, 
por concurso público, à SUMA e à Consjardim, 
serviço de limpeza de bermas e valetas, cortes, 
limpeza e recolha de resíduos verdes dos es-
paços públicos de Silvalde. “Vamos prestar um 
melhor serviço por um valor mais baixo do 
que aquele que era, anteriormente, praticado”, 
referiu, a propósito da mais recente delegação 
de competências por parte do Município, o 
presidente da Junta de Silvalde, José Carlos 
Teixeira.
“Com esta nova etapa e com uma política de 
proximidade e atenção às necessidades do 
território, queremos melhorar a qualidade 
dos serviços de limpeza urbana e manuten-
ção dos espaços verdes”, disse, ainda o autarca 
garantindo que os espaços públicos ajardina-
dos, a partir de agora, “estarão mais limpos e 
arranjados”.
Segundo o autarca de Silvalde, na sua fre-
guesia “a limpeza, em termos de varredura, 
melhorou significativamente, porque eu pró-
prio preocupo-me em fazer uma verificação 
constante se os contratos estão, efetivamen-
te, a ser cumpridos, deslocando-me aos locais 
onde estão a ser feitas as intervenções. Neste 
momento estamos muito contentes com o 
trabalho que está a ser feito pela SUMA, assim 
como o que está a ser feito pela Consjardim, 
empresa que assumiu a limpeza dos espaços 

verdes e que está sediada em Esmoriz. Rela-
tivamente a esta última empresa, entendo 
que é muito importante darmos trabalho a 
empresas do perímetro do nosso distrito, de 
modo a fortalecê-las”, sublinhou José Carlos 
Teixeira que foi adiantando que “os espaços 
estão mais bem tratados” e que “estas empre-
sas estão no terreno para fornecer estes ser-
viços com qualidade e com profissionalismo”.
O novo serviço de limpeza na freguesia de Sil-
valde é assegurado pela Consjardim, na par-
te acima da Rua 20 e e na parte inferior, pela 
SUMA.
“Estamos a tratar uma zona da freguesia onde 
nunca chegava a varredura e pretendemos 
alargar este sistema de limpeza à totalidade 
da freguesia”, concluiu José Carlos Teixeira. •

 SILVALDE  ANTA/GUETIM 
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A Junta da União das Freguesias de Anta e Gue-
tim deu a conhecer os resultados do concurso 
de ‘Postais de Natal’, reconhecendo a “criativida-
de e qualidade” dos trabalhos apresentados pe-
las crianças o que “não foi nada fácil para o júri”.
Apresentando os trabalhos premiados nas re-
des sociais, a Junta de Freguesia refere que fo-
ram os “fatores como criatividade, nível de exe-
cução e autonomia” que pesaram nos trabalhos 
das crianças e jovens premiados.
A Junta de Freguesia referiu, ainda que “os ven-
cedores serão contactados para levantar o res-
petivo prémio”. •

No domingo de 9 de fevereiro, “todos são convi-
dados a juntar-se à volta da mesa para partilhar 
um chá e umas linhas” na Associação de Mora-
dores da Idanha, a partir das 15h30, com chá e 
bolinhos, e a lareira acesa. 
“Traga vontade de ensinar, aprender e conver-
sar, e trocaremos saberes e lavores.” 

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através 
da sua página no Facebook, divulga os locais 
onde serão instalados os seus radares móveis 
de controlo de velocidade, em todos os distri-
tos do País.
Relativamente ao distrito de Aveiro e concreta-
mente no concelho de Espinho, a PSP irá insta-
lar o seu radar móvel de controlo de velocidade 
na Estrada de Santiago, em Silvalde, no dia 12, a 
partir das 9 horas. •

Radar da PSP na Estrada de 
Santiago

Pretendemos 
alargar este 
sistema de limpeza 
à totalidade da 
freguesia”

José Carlos Teixeira, 
presidente da Junta 
de Freguesia de 
Silvalde

A Consjardim, 
de Esmoriz, 
foi a empresa 
que assumiu, 
por concurso 
público, a limpeza 
dos espaços 
verdes em 
Silvalde, na zona 
a Nascente da 
Rua 20 e, agora, 
“os espaços 
estão mais bem 
tratados”

 SILVALDE 
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PROF. DOUTOR CASIMIRO 

DE ANDRADE
RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 

TLF. 227 344 909 / 968042300
919 002 700
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ACORDOS: SAMS QUADROS - CGD - MULTICARE
RUA 23, Nº 773 - 1º ESQ. / 4500-277 ESPINHO - TLF. 227324121 - TLM. 967742865

• MEDICINA DENTÁRIA • TERAPIA DA FALA 
• PSICOLOGIA

P
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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
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 DISTRITO  GAIA/ESPINHO 

 GAIA/ESPINHO 

A atualidade 
na região

4500 região

Requalificação 
da Linha do Vouga 
e reabertura de 
postos dos CTT

Após análise da situação atual 
dos serviços públicos e do ba-
lanço da ação das comissões 
de utentes em defesa dos di-
reitos dos utentes e da popu-
lação, em encontro regional 
ocorrido na última semana da 
de janeiro, em A o Movimen-
to de Utentes do dos Serviços 
Públicos da Região de Avei-
ro considera que as medidas 
apresentadas no Orçamento 
do Estado pelo Governo “são 
claramente insuficientes, frus-
trando expectativas.”
As questões apresentadas, nos 
vários serviços públicos, “são 
muitas vezes comuns e refle-
tem o processo que há dezenas 
de anos vem sendo elaborado 
por políticas subscritas pelos 
sucessivos Governos, que, ano 
após ano, têm assumido con-
sequências dramáticas na vida 
dos portugueses.”
“Achando necessário e ur-
gente inverter este caminho”, 
os utentes e suas Comissões 
apresentam as seguintes rei-
vindicações: 
“Atendendo à falta de meios e 
às muitas necessidades com 
que o Serviço Nacional de 
Saúde se confronta, achamos 
manifestamente insuficiente 
o reforço da dotação orça-
mental de 941 milhões de eu-
ros para a saúde. Este reforço 

Utentes e comissões dos serviços 
públicos da Região de Aveiro querem 
Urgência no Hospital de Espinho

Concurso para fase C do Hospital 
Santos Silva lançado no segundo 
semestre do ano 
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deveria incidir na contratação 
e valorização de profissionais 
para o sector da saúde (mé-
dicos, enfermeiros, técnicos, 
auxiliares e todos aqueles que 
são essenciais para o regular 
funcionamento do SNS), na 
aquisição, manutenção e mo-
dernização de equipamentos e 
na extensão de rede hospitalar 
e de cuidados primários e não 
para verbas dos grupos econó-
micos da área dos cuidados de 
saúde, de modo a resolver, com 
carácter de urgência, a carên-
cia de profissionais nos Hospi-
tais e Centros de Saúde; 
Fim imediato das Taxas Mode-
radoras; 
Reabertura das unidades de 
proximidade encerradas, ten-
do em conta as necessidades 
específicas da população; 
Reabertura das Urgências do 
Hospital Visconde de Salreu e 
Hospital de Espinho; 
Reposição da Urgência Cirúr-
gica no Hospital de S. João da 
Madeira; 
Investimento na rede de cui-
dados primários e de Serviços 
de Atendimento Permanente; 
Investimento na rede de cui-
dados especializados a pessoas 
com comportamentos aditivos 
e dependências bem como re-
forço de recursos humanos;  
Investimento em infraestru-
turas novas e em equipamen-
tos em falta, como meios de 
diagnóstico e análises clínicas; 
Requalificação de infraestru-
turas que apresentam proble-
mas; 

O concurso para as obras da 
face C, no valor de 60 milhões 
de euros, do Centro Hospita-
lar de Gaia/Espinho será lan-
çado no segundo semestre 
deste ano, indicou o Ministé-
rio da Saúde. A obra “deverá 
ter início em 2022. 
Em causa uma empreitada, 
a face C de obras no Centro 
Hospitalar de Gaia/Espinho, 
acordo com dados da tutela, 
que permitirá, segundo o Mi-
nistério da Saúde, garantir a 

integridade do edificado das 
fases A e B. 
O Ministério da Saúde pre-
coniza que na fase C “será 
possível integrar os serviços 
da Unidade 02 na Unidade 
01, concentrar os serviços de 
internamento num único 
núcleo central, sem qualquer 
dependência de transportes 
para o doente internado, e 
aumentar a capacidade ins-
talada do bloco operatório. •

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho estranha 
e manifesta preocupação 
quanto às datas e à calenda-
rização da fase C da obra de 
reabilitação do Centro Hos-
pitalar Gaia/Espinho, agora 
anunciada pelo Ministério da 
Saúde.
“Com o lançamento do con-
curso previsto para o segun-
do semestre deste ano, a obra 
não arranca antes do final de 
2023, isto é daqui a três anos”, 
afirma o autarca espinhense.
Pinto Moreira considera “ina-
ceitável e da mais chocante 
demagogia vir o Governo 
anunciar um concurso para 

uma obra que já tinha sido 
prometida e anunciada pelo 
Governo anterior, sem ter 
ainda concluído a fase B que 
se arrasta sem fim à vista.”
“O que existe neste momento 
da fase B é um edifício vazio 
sem equipamentos, sem uti-
lização e sem os Serviço de 
Urgência e de Imagiologia 
que já deviam estar a funcio-
nar há um ano para benefício 
dos 700 mil utentes a sul do 
Douro”, dá ainda nota Pinto 
Moreira.
O Plano de Reabilitação Inte-
grado do Centro Hospitalar 
de Gaia/Espinho “é mais um 
exemplo de promessas deste 

Pinto Moreira estranha 
atraso das obras no 
Centro Hospitalar 
de Gaia/EspinhoTransportes dignos de doentes 

às consultas de especialidade e 
aos tratamentos; 
Aumento e alargamento da 
rede pública de Cuidados Con-
tinuados e Paliativos; 
Articulação dos cuidados de 
saúde, garantindo qualidade e 
proximidade; 
Abrangência de toda a região 
de Aveiro por passes intermo-
dais que cubram todos os ope-
radores que intervêm na re-
gião, com gratuitidade para os 
menores de 12 anos bem como 
descontos para a população 
sénior e as famílias; 
Fim de todas as portagens das 
ex-scuts da região e diminui-
ção das portagens da A32; 
Modernização e requalificação 
da Linha do Vouga, de forma a 
criar a oportunidade para a re-
generação urbana ao longo do 
corredor desta infraestrutura 
(Águeda, Albergaria, Oliveira 
de Azeméis, S. João, Feira e Es-
pinho), sendo um investimen-
to decisivo para as populações 
e para o aparelho produtivo do 
distrito.  
CTT - Reabertura de todas as 
Estações e de todos os Postos 
de Correios encerrados bem 
como manutenção de todos os 
Centros de Distribuição Postal 
em funcionamento, cumprin-
do os tempos de entrega de 
correspondência e garantindo 
o sigilo postal.”•

ESTA OBRA 
INTEGRA O PLANO 
DE REABILITAÇÃO 
INTEGRADO, 
no valor total de cerca 
de 86 milhões de euros, 
que o Centro Hospitalar 
de Gaia/Espinho 
tem em curso.

O que existe neste 
momento da fase B é 
um edifício vazio sem 
equipamentos, sem 
utilização e sem os 
Serviço de Urgência 
e de Imagiologia que 
já deviam estar a 
funcionar há um ano” 

e do anterior Governo que 
se arrastam e se calendari-
zam de acordo com os ciclos 
eleitorais, num profundo 
desprezo pelos utentes que 
diariamente acorrem aos ser-
viços do Centro Hospitalar.” •

 SÃO JOÃO DA MADEIRA 

“Lanches saudáveis para roti-
nas descomplicadas” é o título 
de três workshops em S. João 
da Madeira, destinados aos 
pais e encarregados de educa-
ção dos alunos dos jardins-de-
-infância e escolas do 1.º ciclo. 
A primeira destas sessões di-
rigidas a pais e encarregados 
de educação realizou-se em 
janeiro, na Escola dos Ribeiros, 
prosseguindo em fevereiro 
noutras escolas.
Estas ações têm como objetivo 

abordar um tema fundamen-
tal para o desenvolvimento das 
crianças – a nutrição. Além de 
serem apresentados estudos 
sobre quais os grupos alimen-
tares que devem constar nos 
lanches diários e os alimentos 
que não deverão ser incluídos 
na dieta dos mais novos, serão 
debatidas as vantagens da rea-
lização de pequenas refeições 
a meio da manhã e da tarde.
“Pretende-se, ainda, esclarecer 
os pais sobre as escolhas mais 

saudáveis para os lanches es-
colares dos filhos, abordando 
a importância da leitura dos 
rótulos dos alimentos.”
Esta iniciativa é promovida 
pelo Agrupamento de Centros 
de Saúde de Entre Douro e 
Vouga II – Aveiro Norte, com o 
apoio do Município de S. João 
da Madeira e dos Agrupamen-
tos de Escolas do concelho.  •

Lanches saudáveis para as crianças
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 EMPREENDEDORISMO 

pessoas&negócios

LISANDRA VALQUARESMA

O gosto pela área da agricul-
tura aliado à instabilidade 
profissional, fizeram com que 
Joana Martins e Jorge Duarte 
apostassem na produção de 
cravos, em estufa, na Idanha. 
Joana confessa que o “bichi-
nho esteve sempre lá” depois 
de ter experimentado traba-
lhar numa estufa de amigos. 
Por isso, na hora de avançar, 
acharam que “as flores, em 
relação aos produtos hortíco-
las, tinham maior margem de 
lucro e menos burocracias.”  
A manutenção é diária e to-
dos os cuidados são necessá-
rios para que as flores “cres-
çam saudáveis, através do 
sistema de rega e da aplica-
ção de fitofármacos” que aju-
dam no combate às pragas. É 
um trabalho “muito exigente” 
que, para além do cuidado 
dos dois fundadores, conta 
com a ajuda de funcionários 
e ainda dos pais de Joana e 
Jorge, pois “sem eles era im-
possível seguir e manter este 
projeto”. 
Depois da flor estar pronta, 
é colhida e vendida em mo-
lhos. “As nossas flores têm 
uma grande vantagem e que 
é a nossa bandeira: são tão 
frescas que não chegam a 
ir para a câmara frigorífica. 
Muitas vezes são apanhadas 
na hora e, assim, duram mui-
to mais tempo”, conta Joana, 
orgulhando-se do produto 
que fornece. 
De várias cores e tonalidades, 
os cravos são vendidos, maio-
ritariamente, para clientes 
fixos, mas ainda há espaço 
para crescer. “Vendemos para 
grandes revendedores, floris-
tas, e ao público em geral que 
nos vai procurando, seja para 
comprar um molho ou vinte”, 

mas Joana mostra-se dis-
ponível para receber quem 
queira visitar e conhecer as 
suas flores. 
Quando recorda o passado e 
a altura em que iniciou “esta 
aventura”, Joana Martins 
confessa que nem tudo foi fá-
cil. O investimento foi gran-
de, quase 500 mil euros para 
um hectare de flores. “Num 
projeto desta envergadura é 
sempre preciso ter capitais 
próprios e apoio da banca. Foi 
muito duro conseguir ambos 
e estamos ainda a trabalhar 
para poder honrar os nossos 
compromissos”, frisa a fun-
dadora. Para ajudar ainda 
a impulsionar a ideia, con-
taram com o apoio do Pro-
grama de Desenvolvimento 
Rural (PDR), ao qual concor-
reram em 2015 e obtiveram 
resposta favorável em 2017, 
pouco antes de arrancarem 
oficialmente. Joana e Jorge 
acreditam que foi fundamen-
tal este apoio, pois “sem ele 
não teríamos avançado”. 
Apesar do projeto ter nascido 
no papel em 2015, a primeira 
produção só saiu em outubro 
de 2018. O caminho tem sido 
feito aos poucos, mas o obje-
tivo é diversificar a produção. 
No entanto, isso só acontece-
rá “após estarem concluídas 
as exigências do PDR”, pois 

As nossas flores 
têm uma grande 
vantagem e que é 
a nossa bandeira: 
são tão frescas 
que não chegam 
a ir para a câmara 
frigorífica.”

Joana Martins

Vendemos 
para grandes 
revendedores, 
floristas, e ao 
público em geral 
que nos vai 
procurando, seja 
para comprar um 
molho ou vinte.”

Joana Martins

como conta Joana, estão a 
trabalhar para concluir o in-
vestimento que, até à data, 
corresponde a meio hectare. 
A par com essa questão, a 
preocupação ambiental é 
uma prioridade no projeto, já 
que o impacto da pegada eco-
lógica é algo que pretendem 
diminuir. Para isso, estão “a 
trabalhar no sentido de criar 
uma embalagem mais amiga 
do ambiente e que seja igual-
mente funcional.”  •

Apesar do projeto 
ter nascido no 

papel em 2015, a 
primeira produção 
só saiu em outubro 

de 2018. 

A preocupação 
ambiental é uma 

prioridade no 
projeto.

Joana e Jorge, 
fundadores do projeto, 
contam diariamente 
com a ajuda dos 
familiares.

A preocupação 
ambiental 
é uma 
prioridade 
no projeto.

Atualidade 
económica do 
concelho. 
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“PRODUZIMOS CRAVOS 
EM FORÇAGEM QUE 
É O MESMO QUE 
DIZER QUE TEMOS 
PRODUÇÃO DURANTE 
O ANO INTEIRO”, CONTA 
JOANA MARTINS QUE 
ARRANCOU COM O 
PROJETO, “JANGADA” 
EM 2018. 

“Jangada” de 
cravos na Idanha
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Opinião verdadeiramente pública

1. 
Acha que a cidade de 
Espinho é, realmente, 
segura?

2. 
Consegue ter a perceção se, 
de facto, há poucos polícias 
e se há pouca visibilidade do 
patrulhamento policial?

Vera Ribeiro,
Espinho

1 – Quero acreditar que a cidade é 
segura. No entanto, ao ouvir as mais 
recentes notícias sobre assaltos, vou 
tendo algum receio. Regista-se, tam-
bém que ao final do dia as ruas estão 
com poucas pessoas sentindo-se in-
seguras.
2 – Penso que haverá poucos polícias 
porque, efetivamente, não os vejo 
nas ruas. Esporadicamente passa um 
carro-patrulha. Já vi muito mais poli-
ciamento em Espinho do que aquele 
que vejo atualmente. 

Fernanda Ribas,
Espinho

1 – Acho que, neste momento, Espi-
nho está a tornar-se numa cidade in-
segura. À noite, ando muitas vezes na 
rua e vejo muito pouca gente. Além 
disso, as ruas estão muito escuras e 
mal iluminadas. Por exemplo, a Rua 
21, a partir das 18 horas está muitíssi-
mo escura. O facto de não haver luz 
nas ruas, isso ajuda muito às ativida-
des dos delinquentes.
2 – Já vi mais polícias na rua! Neste 
momento é muito raro ver-se um 
polícia na rua. De longe a longe vê-se 
o carro-patrulha a passar, mas não 
vejo polícias pelas ruas como via an-
tigamente. O patrulhamento apeado 
poderia ser uma boa medida para 
afastar os marginais. 

Carlos Padrão,
Espinho

1 – Na minha opinião a cidade de Espi-
nho é segura. Tem havido, ultimamen-
te, muitas notícias, o que acaba por 
empolar, em demasia, toda esta ques-
tão. Mas não vejo que em Espinho 
haja lugar a grandes preocupações.
2 – Não me sinto habilitado a dar 
uma opinião sobre o assunto. Não 
vejo que haja uma preocupação 
evidente. Há assaltos, como sempre 
houve ao longo dos anos. Mas não 
poderá haver um polícia para cada 
pessoa! Como não estou por dentro 
das exigências, entendo que quem 
poderá responder é quem chefia a 
Polícia. 

André Santiago,   
Porto

1 – Não acho que a cidade de Espi-
nho seja insegura. Entendo é que a 
insegurança está a tornar-se vulgar. 
Por tudo e por nada comete-se um 
assalto. Será a necessidade que faz 
com que isso aconteça! As pessoas 
deixam de temer a Polícia porque 
nada lhes acontece. Os assaltantes 
são presentes a Tribunal e são soltos, 
o que faz com que deixem de temer 
ser presos.
2 – Vejo a Polícia a passar na rua 
com alguma regularidade, muitas 
vezes mais preocupada com os par-
cómetros e com as multas do que 
propriamente com a segurança das 
pessoas. A cidade de Espinho, com 
os anos, continua muito igual mas 
mais velha. Quero com isto dizer, por 
exemplo, que no caso da Rua 18 está 
muito mal iluminada. A partir das 
17h30 a rua está muito escura! Isto 
não ajuda. 

Esgoto verte espuma
para o rio Largo

O rio Largo está a ser poluído com es-
puma que verte de um esgoto. A situa-
ção vai-se agravando com o acumular 
de outros focos poluentes.
E vai tudo para ao mar… 
 
Bruno Serra - Espinho

Escreva-nos!
A sua opinião importa. 

Indique 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 selecio-
nar e eventualmente reduzir os textos.

 CORREIO DO LEITOR 

A questão da 
insegurança tem sido 
o tema de discussão, 
ultimamente. Mas afinal 
há mais insegurança 
nas ruas ou há menos 
policiamento? Há, de 
facto, algum sentimento 
de insegurança que 
poderá ter surgido do 
lote de notícias vindas, 
recentemente, a público.

Espinho é, de facto, 
ainda assim, uma cidade 
segura. Contudo há, 
também, algumas críticas 
à fraca iluminação das 
ruas o que ‘facilita’ as 
atividades criminais. 
Nesse sentido, as pessoas, 
até viam com bons olhos, 
mais patrulhamento, 
sobretudo junto dos 
estabelecimentos 
comerciais.

Mais policiamento mas, também, 
mais iluminação nas ruas

 VOX POP 

É do nosso mar
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Quem precisa poupar, 
aproveita mas também 
se ilude

A propósito da dita época de saldos, 
gostaria de manifestar algumas con-
siderações que sendo pertinentes po-
derão ajudar os menos atentos.
Assim, deve-se concluir que muito di-
ficilmente, a não ser em caso de liqui-
dações totais, os preços praticados 
são inferiores a qualquer margem de 
lucro. O que até se compreende para 
que investe na produção e na comer-
cialização. Mas antes das épocas de 
saldos, muitas vezes os preços de 
mercado já são bastante superiores.
Mas agora até parece que há saldos 
quase todo o ano…
E como é preciso poupar no orçamen-
to de cada um de nós ou de cada fa-
mília, as pessoas aproveitam e(ou até 
se iludem com os saldos…
 
Maria Silva - Espinho
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FICHA DE ASSINATURA 

NOME 

MORADA 

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

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

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

ASSINATURA: 

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

MÉTODO DE PAGAMENTO: 

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

 

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

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

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

opinião 
Mário Frota
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O “assédio” está consagrado numa Directiva 
europeia sobre igualdade entre sexos e não 
discriminação.
Surge, depois, na Lei das Práticas Comerciais 
Desleais, como manifestação agressiva capaz 
de provocar a invalidade dos negócios jurídicos.
“Assédio”, do latim [absedius], está na origem 
de inúmeros vocábulos: “sedes”, assento, lu-
gar; [obsidium], cerco, cilada; e, no latim vul-
gar, [adsedium], do verbo (“obsidere”), i. é, 
pôr-se à frente, cercar, não se afastar da pes-
soa, com o intuito de a conquistar. 
Na origem, o termo “assédio” reportava-se 
aos cercos militares a cidades e fortalezas. O 
termo estendeu-se, posteriormente, de modo 
figurado, a situações similares na vida corrente 
das pessoas.
A Lei 12/2019, que veio a lume em 12 de Fe-
vereiro pretérito, cuida expressamente do 
assédio em matéria de arrendamento urbano 
(para habitação) ante fenómenos como os que 
se vêm observando com particular insistência 
nos tempos que correm.
E aí se define consequentemente assédio 
como: “qualquer comportamento ilegítimo  do  
senhorio,  de  quem  o represente ou de ter-
ceiro interessado na aquisição ou na comer-
cialização do locado, que, com o objectivo de 
provocar a desocupação do mesmo, perturbe, 
constranja ou afecte  a dignidade do arren-
datário,  subarrendatário ou das pessoas que 
com estes  residam legitimamente no locado, 
os  sujeite a um ambiente intimidativo, hostil,   

degradante, perigoso,   humilhante, desestabi-
lizador ou ofensivo, ou impeça ou prejudique 
gravemente o acesso e a fruição do locado.”
O assédio é crime! (artigo 154.º-A do Código 
Penal, sob a epígrafe “perseguição”)
“1 – Quem, de modo reiterado, perseguir ou 
assediar outra pessoa, por qualquer meio, di-
recta ou indirectamente, de forma adequada a 
provocar-lhe medo ou inquietação ou a preju-
dicar a sua liberdade de determinação, é puni-
do com pena de prisão até 3 anos ou pena de 
multa, se pena mais grave não lhe couber por 
força de outra disposição legal.”
Mas constitui também um ilícito civil, suscep-
tível de provocar o recurso a uma injunção, a 
processar através do Serviço de Injunção em 
Matéria de Arrendamento, que a Lei 12/2019 
criou e deveria ter sido aparelhado até 12 de 
Agosto passado, mas que “ficou”, como sói 
dizer-se, “no tinteiro”.
O Governo não cumpriu o prazo para o efeito 
prescrito na lei.
Eis as situações recobertas pelas injunções 

previstas neste passo:
– Correcção de situações que impeçam a frui-
ção do locado, o acesso ao mesmo ou a ser-
viços essenciais como as ligações às redes de 
água, electricidade, gás ou esgotos. 
– Cessação da produção de ruído fora dos 
limites legalmente estabelecidos ou de ou-
tros actos, praticados por si ou por interposta 
pessoa, susceptíveis de causar prejuízo para 
a sua saúde e a das pessoas que com ele resi-
dam legitimamente no locado;
– Correcção de outras deficiências do locado 
ou das partes comuns do respectivo edifício 
que constituam risco grave para a saúde ou 
segurança de pessoas e bens.
Para além de outras hipóteses cabíveis no pro-
cedimento injuntivo criado.
O facto é que o Governo não regulamentou o 
serviço e o facto está a gerar dificuldades às 
vítimas de assédio no arrendamento.
Lamentável é que mal se possa confiar no Es-
tado: o Governo não cuidou em regulamentar 
a lei para que os direitos sejam plenamente 
garantidos e exercidos.
12 de Agosto já lá vai (data-limite para o efeito) 
e quando nada se respeita é o Estado de Direi-
to que fica abalado nos seus alicerces!

(Por decisão própria, o autor não escreve segun-
do o Acordo Ortográfico)

• Jurista 

Arrendamento
Assédio como arremetida com tutela compro-
metida. Serviço criado em fevereiro ficou no 
tinteiro?

Dos jornais:
“Inquilinos pagam a seguranças para os prote-
gerem dos senhorios”!
“Senhorios contratam “capangas” para intimi-
dar e inquilinos recorrem a seguranças”!
“Prédio do fogo mortal ia dar um milhão de 
lucro”…
“Se visse o indivíduo que lá foi a casa, não res-
pondia por mim”.
“Houve moradores que saíram com medo das 
pressões”, assevera António Joaquim Fon-
seca, presidente da União de Freguesias do 
Centro Histórico do Porto, o ponto mais sensí-
vel da malha urbana da Invicta.
Há um ror de estratagemas para violentar psi-
cologicamente os inquilinos de idade já muito 
avançada sempre que os prédios mudam de 
mãos e os novos titulares se propõem demolir 
para construir novos edifícios.
Um dos métodos é levar a que casais, a meio 
da madrugada, com malas nas mãos, batam 
à porta a perguntar se não é AL (Alojamento 
Local). De forma insistente e sistemática…
O fenómeno, que é de “assédio”, tem agora 
previsão legal.

“Assédio”, do latim [absedius], está 
na origem de inúmeros vocábulos: 
“sedes”, assento, lugar; [obsidium], 
cerco, cilada; e, no latim vulgar, 
[adsedium], do verbo (“obsidere”),  
i. é, pôr-se à frente, cercar, não se 
afastar da pessoa, com o intuito  
de a conquistar. 
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necrologia

✝
JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA
MISSA DE 59.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO 
“59  anos de eterna saudade”

Sua nora e restante família vêm comunicar que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 9, domingo, pelas 10 
horas, na Igreja Paroquial de Guetim. Desde já agradecem  a 
todos quantos participem na Eucaristia.
Maria Rosa da Silva Pereira – Nora
Guetim, 6 de Fevereiro de 2020

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

✝ Estrela Rodrigues de Oliveira Silva
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7º 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. Agradecem 
também reconhecidamente ao apoio 
domiciliário da Santa Casa de Miseri-
córdia de Espinho. Comunicam que a 
missa de 7.º dia será celebrada dia 8, 
sábado, pelas 19 horas, na Igreja Ma-
triz de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia. 

Espinho, 6 de fevereiro de 2020 

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

✝ Carlos Fernandes Tavares
AGRADECIMENTO

[Rua da Bela Vista – Paramos]

Sua esposa, filhos, noras, netos e de-
mais família vêm por este meio agrade-
cer a todas as pessoas, que tomaram 
parte no funeral e missa de 7.º dia do 
seu entre querido  ou que de outro 
modo se associaram a sua dor. Desde 
já agradecem a todos quantos partici-
param nestas cerimónias.
 
Maria de Fátima Ferreira da Silva Tavares – esposa
Elsa Carla da Silva Tavares – filha
Carlos Alberto da Silva Torres – filho
Humberto Jorge da Silva Tavares – filho
Liliana Carina da Silva Tavares – filha
Ricardo Manuel da Silva Tavares – filho

Paramos, 6 de fevereiro de 2020 

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telef: 256752774 - Tlm: 914096243

✝ Clarinda Pereira da Rocha
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

[Avenida Central Norte – Paramos]

Seus filhos, noras, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as pes-
soas, que participaram no funeral do 
seu ente querido, e comunicam que 
será celebrada missa do 7.º dia, em 
sufrágio da sua alma, domingo, dia 9, 
pelas 10 horas, na Igreja Paroquial 
de Paramos. Desde já agradecem a 
todos quantos participarem ns euca-
ristia. 

Paramos, 6 de fevereiro de 2020 

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telef: 256752774 - Tlm: 914096243

✝ Maria do Carmo Baptista
MISSA DO 30.º DIA

A família vem comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do seu 
ente querido, dia 9, domingo, pelas 
19 horas na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 6 de fevereiro de 2020 

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

✝ Maria Teresa Nunes dos Santos
AGRADECIMENTO

A família vem 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 mani-
festaram pesar. Comunicam que será 
celebrada missa de homenagem dia 8, 
sábado, pelas 19 horas, na Igreja Ma-
triz de Espinho

Espinho, 6 de fevereiro de 2020 

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

✝ Domingos Américo Fernandes da Silva
MISSA DO 20.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

“O tempo passa a saudade fica”

A família vem, por este meio, comuni-
car que será celebrada missa por sua 
alma, dia 11 terça-feira pelas 19 horas, 
na Capela de Nossa Senhora do Ampa-
ro (Lugar de Espinho). Agradecemos a 
quem possa comparecer.

S. Félix da Marinha, 6 de fevereiro de 2020 

PRECISA-SE
AJUDANTE DE COZI-

NHA / EMPREGADO DE 
MESA (M/F)  

P/ RESTAURANTE 
EM ESPINHO

TLM. 914 721 439

✝ Maria Manuela dos Santos Teixeira Lopes Rios
MISSA DO 30.º DIA

[Espinho]

A família vêm por este meio, comu-
nicar que será celebrada missa, por 
alma do seu ente querido, dia7, sex-
ta-feira, pelas 19 horas, na Igreja Ma-
triz de Espinho.
Desde já agradecem a quem compa-
recer.

Espinho, 6 de fevereiro de 2020 

✝ Maria Fernanda Alves Pereira do Novo
11.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO - 7/2/2020 ✝ José Jesus do Novo

23.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO - 21/2/2020

✝ João Pinto

Cada ano que passa, recordamos-te 
com mais saudades, mas lembramo-
-nos sempre de ti como o Homem ín-
tegro, justo, solidário ….. que sempre 
foste, e que, mesmo nos momentos 
mais difíceis lutaste sempre por um 
mundo melhor, pela construção duma 
sociedade mais digna, com mais jus-
tiça social, mais igualdade e mais li-
berdade e respeito pelo próximo.
Mulher e filha relembram que ama-
nhã, dia 7 de fevereiro, faz 18 anos 
que João Pinto partiu.

O tempo em que se tem tudo.

Por estes tempos eu fico mudado.
A nostalgia toma parte de mim.
E faz-me viver muito de recordações.

Recordo o tempo em que eu que vos tinha.
O tempo das confidências de ternura.
O tempo do desabafo fácil e espontâneo…

Era uma vida que na época chamava-mos de difícil.
De muitos trabalhos e inquietude.
De muitas freimas e objetivos a cumprir.
Mas era também o tempo do olhar franco e do sorriso aberto.

Lamentavelmente, o vosso tempo passou tão depressa…
No caminhar do meu percurso, eu recordo-vos.
Dando assim, muito valor ao que tive e já vivi.
Comparado ao que deixei de ter depois da vossa partida.
Às vezes, o pouco que julgamos ter,  vem a demonstrar-se ser tanto.

Do vosso filho.
José Manuel Alves Novo

Seus filhos convidam fami-
liares e amigos a participa-
rem nas missas por suas 
almas que se realizam dias 
7 e 21 de fevereiro pelas 8 
horas na Igreja Paroquial de 
Silvalde.

Espinho, 
6 de fevereiro de 2020

P
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✝ José de Oliveira Guimarães
FALECEU • AGRADECIMENTO E MISSA DO 7º. DIA

[Silvalde-Espinho]

Seus filhos, genro, netos, bisnetos e 
restante família vêm por este meio 
comunicar o falecimento do seu ente 
querido e que o seu funeral se realiza 
hoje quinta feira às 15 horas na Igreja 
Matriz de Espinho. Comunicam que a 
missa do 7º. Dia será celebrada ter-
ça-feira dia 11 pelas 8 horas na Igreja 
Paroquial de Silvalde. Desde já agra-
decem a todos quantos participarem 
no funeral, missa do 7º. Dia ou que 
de outro modo manifestaram pesar. 

Silvalde, 6 de fevereiro de 2020

Agência Funerária Maria de Lourdes - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173
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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.

ARRENDA-SE LOJA para café (snack bar) mobilada, com 78,6 m2, 
Terraço 65 m2 e Arrumos 9 m2 – Edifício Serramar Esmoriz – Av.ª 
29 de março n.º 1558 (estrada nacional n.º 109) – Contacto 934 
856 016. Certificado energético n.º SCE 112151112.

ARRENDA-SE LOJA com 37,50 m2 e Arrumos 13 m2 – Edifício 
Serramar Esmoriz – Av.ª 29 de março n.º 1560 (estrada nacional 
n.º 109) – Contacto 934 856 016. Certificado energético n.º SCE 
125778535.

P
U
B

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

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

P
U
B
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CLUBE DE CAÇADORES 
DA COSTA VERDE

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL
Exmo. Senhor Associado:
O Presidente da Assembleia Geral do Clube de Caçadores da Cos-
ta Verde, de acordo com os estatutos do CCCV, convoco todos os 
associados em pleno gozo dos seus direitos e obrigações para 
a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 7 de Março de 
2020 pelas 10:00, na sede do Clube, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

1º - Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;
2º - Leitura, discussão e aprovação do relatório e contas da Dire-
ção referente ao ano de 2019;
3º - Apresentação e eleição dos Órgãos Sociais para o Biénio 
2020/2021;
4º - Outros assuntos de interesse para a coletividade;

Nota - Se à hora marcada para o inicio da Assembleia não se 
encontrarem presentes a maioria dos Senhores Associados, esta 
Assembleia funcionará trinta minutos mais tarde, com o numero 
de associados presentes. Compareça!  

Espinho, 6 fevereiro de 2020
Presidente da Assembleia Geral  

João Paupério

P
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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 DE ESPINHO 227 334 020

UNIDADE SAÚDE MARINHA 227 343 101

UNIDADE SAÚDE SILVALDINHO 227 343 642

UNIDADE DE SAÚDE DE PARAMOS 27 345 001

UNIDADE DE SAÚDE DE ANTA 227 334 060

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

JUNTA FREGUESIA DE ANTA 227 346 453

JUNTA FREGUESIA DE GUETIM 227 344 226

JUNTA FREGUESIA DE PARAMOS 227 342 710

JUNTA FREGUESIA DE SILVALDE 227 344 017

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

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

quinta
6 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

sexta
7 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

sábado
8 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

domingo
9 Grande Farmácia 227 340 092

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

segunda
10 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

terça
11 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

quarta
12 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – ParamosRua 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
ESTÉTICA DENTÁRIA
REABILITAÇÃO ORAL
ORTONDONTIA
ODONTOPEDIATRIA
OCLUSÃO
ENDODONTIA

P
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Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial

✝ Lucinda Sousa da Silva
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA

[Silvalde-Espinho]

Sua  família vêm por este meio agra-
decer 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 sá-
bado, dia 8 de Fevereiro, pelas 19 ho-
ras na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradece, muito reconheci-
damente a todos quantos se dignem 
participar. 

Espinho, 6 de fevereiro de 2020

Agência Funerária Maria de Lourdes - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173

✝ António da Rocha Jacinto
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA

[Anta - Espinho]

Seus amigos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas as 
pessoas de suas relações e amizade, 
que tomaram parte no funeral do seu 
ente querido ou que de outro modo 
se associaram à sua dor.
A Missa de 7º dia será celebrada dia 
8 de Fevereiro, sábado, pelas 19 ho-
ras na Igreja Paroquial de Anta.
Desde já agradecem, muito reconhe-
cidamente a todos quantos se dig-
nem participar.
 
Espinho, 6 de fevereiro de 2020

Agência Funerária Maria de Lourdes - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173

✝ Maria Bernardo da Silva Ferreira
AGRADECIMENTO E MISSA 7º DIA

[Silvalde - Espinho] • Antiga funcioná-
ria do Hospital de Espinho

Seu marido, filhos, netos e demais 
família vêm por este meio agradecer 
a todas as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte no fu-
neral da sua ente querida ou que de 
outro modo se associaram à sua dor.
A Missa de 7º dia será celebrada sá-
bado, dia 8 de Fevereiro, pelas 19 ho-
ras na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradece, muito reconheci-
damente a todos quantos se dignem 
participar.
 
Espinho, 6 de fevereiro de 2020

Agência Funerária Maria de Lourdes - ANTA - ESPINHO Tlf. 227340609 – 966225173

PROCURO 
EMPREGADA 
DOMÉSTICA

Pessoa responsável e com experiência

Todos os dias
Idade entre os 20 e os 50 anos.

Carta de condução- preferencial
Só com referências

Zona Centro Espinho.
 

Agradeço contato para Telef: 227335253  
email: joaquim.leca@masalgueiro.pt
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Homenagem
a atletas
e treinadores

defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

MANUEL PROENÇA

“Uma pequena parcela a nascente e 
o atual estacionamento a sul, afinal 
eram de domínio público e não pro-
priedade da AA Espinho, factos es-
ses que inviabilizavam a aprovação 
do projeto”.
Segundo o presidente da AA Espi-
nho, “alguém na Câmara descobriu 
um caixote de 1965, com papel já 
muito amarelado, dada a sua anti-
guidade, e com muito pó à mistura”. 
Cedências “a domínio público ocor-
reram na década de 60 e eram do 
desconhecimento geral. A parcela 
a nascente foi dada a domínio pú-
blico pela AA Espinho, talvez a tro-
co de uma ajuda na construção do 
pavilhão, e o atual estacionamento 
igualmente dado a domínio público 
pelos antigos proprietários, como 
contrapartida da aprovação do lo-
teamento daquela zona. Ambas as 
escrituras não foram objeto de re-
gisto na Conservatória do Registo 
Predial, pelo que estas situações 

eram do desconhecimento da AA 
Espinho. A Câmara Municipal tam-
bém desconhecia, pois estamos em 
crer que sempre esteve connosco de 
boa-fé. Se soubesse, teríamos sido 
avisados ao longo das muitas reu-
niões que tivemos acerca do proje-
to”, referiu.
José António Lacerda afirmou que, 
apesar do significativo atraso que 
a situação veio a provocar, “não po-
deremos protelar mais uma inter-
venção ao nível da cobertura dos 
pavilhões, sendo o do vólei e o da 
ginástica aqueles que se encontram 
em situação mais crítica”.
O presidente do clube do Mocho 
considera que “o processo de cedên-
cia dos terrenos, que apenas à AA 
Espinho podem interessar, exigem 
a aprovação em sede de reunião de 
Câmara, após o qual terá de ficar em 
edital público durante 30 dias, para 
possíveis contestações, e em segui-
da precisará de aprovação em sede 
de Assembleia Municipal”.
Neste sentido, José António Lacer-

da, “por mais estranho que pareça, 
o projeto ainda não mereceu qual-
quer ajuda financeira por parte das 
entidades públicas da nossa cidade” 
e apela a todas as forças políticas, 
que colaborem rapidamente na 
cedência dos poucos metros qua-
drados que nos faltam, de forma 
a iniciarmos tão breve quanto 
possível as obras de requalificação 
e ampliação do nosso pavilhão. Es-
tamos certos de que o nosso projeto 
contribui manifestamente para me-
lhorar as condições desportivas de 
Espinho e dos espinhenses”.
O presidente da AA Espinho, anun-
ciando o regresso da modalidade de 
xadrez, aproveitou para dar conta 
da atividade e da dinâmica do clu-
be (com mais de 800 atletas em sete 
modalidades) e para elogiar os dis-
tinguidos da noite – atletas e trei-
nadores com diplomas de campeão 
nacional e com a mais alta distinção 
desportiva, a medalha de mérito 
desportivo.
No jantar de aniversário estiveram 
presentes, entre atletas, treinado-
res, dirigentes e associados, o vice-
-presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, Vicente Pinto que dei-
xou a promessa do apoio do Muni-
cípio aos trampolins da AA Espinho 
para a compra de novos trampolins 
orçamentados em cerca de 25000 
euros. •

A HOMENAGEM aos sócios e atle-
tas, constituiu um dos mais altos 
momentos dos 82 anos da AA Espi-
nho. Foram atribuídas Medalhas de 
Mérito Desportivo a Diogo Cabral, 
Bruno Oliveira e Emanuel Rocha 
(trampolins); Bárbara Santos (ginás-
tica rítmica); José Manuel Mota (an-
debol); Guilherme Maia, Filipe Leite, 
Bernardo Oliveira, Gonçalo Iglésias 
e Francisco Fidalgo (voleibol); Fred 
Saraiva e David Zapata (hóquei em 
patins); e Inês Pardilhó e Mariana 
Neves (badminton). Foram distin-
guidos, também, os Campeões Re-
gionais Minis A de voleibol (David 
Correia, Gonçalo Ribeiro, Guilher-
me Sousa, Henrique Montenegro, 
Matilde Silva, Hélder Marçal (trei-
nador) e Ricardo Correia (seccio-
nista) e os campeões nacionais de 
voleibol de infantis (Afonso Iglésias, 
André Santos, Carlos Ramos, Eduar-
do Assunção, Eduardo Carvalho, 
Francisco Coelho, Gustavo Quelhas, 
Hélder Sousa, João Vidal, João Pe-
reira, Jorge Marques, Nuno Cor-
reia, Ricardo Lopes, Tomás Afonso, 
Ricardo Folha, Simão Guedes, Pe-
dro Sousa (treinador), Tiago Silva 
(treinador-adjunto), Nuno Coelho 
e Carlos Ramos (seccionistas); de 
ginástica rítmica (Barbara Santos, 
Beatriz Salvador, Mariana Fonse-
ca e as treinadoras Sílvia Canelas 
e Gabriela Salvador; de trampolins 
(Bruno Oliveira e os treinadores Ar-
ménio Cordeiro e Emanuel Rocha); 
de badminton (Mariana Lorga, Ma-
riana Neves, Inês Pardilhó, Ana Vitó, 
Ana Carina Santos e os treinadores 
Jorge Pitarma, Carlos Pardilhó e An-
tónio Ínsua Pereira). // MP

Futsal. O jogo 
interrompido.
O jogo do Novasemente 
Cavalinho vencia por 2-0 quando 
o jogo foi suspenso devido ao 
piso escorregadio do pavilhão de 
Anta. p17

Futebol. Triunfo   
em Vila Real. 
Golo do argentino, Chapi, põe os 
tigres a três pontos do segundo 
lugar. No sábado recebem o G. 
Figueirense. João Pinto revela 
“bom ambiente e união”. p17

82 ANOS DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO

‘Areia na engrenagem’ 
atrasa projeto de requalificação 
do pavilhão academista 
O PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
ACADÉMICA DE ESPINHO, JOSÉ ANTÓNIO LACERDA, 
ANUNCIOU, PERANTE MAIS DE DUAS CENTENAS 
DE PESSOAS ESTIVERAM REUNIDAS NO JANTAR DE 
ANIVERSÁRIO DO CLUBE, “UM SIGNIFICATIVO ATRASO 
NO INÍCIO DAS OBRAS” DE REQUALIFICAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO ARQUITETO JERÓNIMO REIS.

Voleibol.
SC Espinho vence 
Leixões. 
Tigres já levam sete pontos de 
avanço para o quarto classificado 
no Campeonato Honda. p19

Qatch.
Nova modalidade.
Com três jogadores e o treinador 
de Espinho, a seleção de Portugal 
de Qatch, estreou-se no Mundial, 
em Budapeste, alcançando a 
quarta posição. p18
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Alguém na 
Câmara 
descobriu 
um caixote 
de 1965, 
com papel 
já muito 
amarelado, 
dada a sua 
antiguidade, 
e com muito 
pó à mistura” 

José António 
Lacerda
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O Novasemente Cavalinho 
(futsal) em dois minutos fez dois 
golos, mas aos nove o jogo foi 
interrompido devido à humidade 
no piso.

defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

O SC ESPINHO foi a Vila Real conquistar 
mais três pontos e está a apenas três pontos 
da segunda posição. Num jogo equilibrado, 
a equipa liderada por João Ferreira foi mais 
astuta e alcançou o golo por intermédio do 
jovem (brilhante) argentino, Chapi no segun-
do tempo, na sequência de um lance de bola 
parada. Os tigres vão amealhando pontos e 
somando vitórias fora de portas, estando no 
quarto posto, a três pontos do segundo.

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B
JORNADA 20

x x
VILA REAL  SC ESPINHO

0 1
18.1.2020. Estádio do Complexo Desportivo do Monte da Forca

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A V A
Pedro Carvalho Kadú

35 Kante Mica
79 © Fred Coelho Amadeu

Miguel Carreira João Pinto ©
Mika Gonçalo

Cauê Carrion Paulo Jorge 35
89 Zé Pedro Gregório Chapi
8 56             56   Tandjigora Vieirinha 42

60 Silla Eduardo Baldé  59

Prince Bonkat Jota   72
72    Diogo Paixão Diogo Valente   87

JOÃO MANUEL PINTO T JOÃO FERREIRA

Nuno Fernandes Bruno Silva
90+1 56 Eduardo Teixeira Rafa

Filipe Mateus Filipe Leite   87
72 Rui Sampaio Betinho  59

Raul Babo Carlitos   72

Francisco Cardoso Ivo Lucas
Pedro Barros Christian Lotitto

0-0 ao intervalo. 0-1, por Chapi (67)

ÁRBITRO: José Bessa (AF Porto)
ÁSSISTENTES: Jorge Silva e Fábio Silva

Triunfo em 
Vila Real

RESULTADOS 18.º JORNADA
Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

FC Arouca 1-0 Lourosa
Pedras Rubras 0-0 Canelas 2010

Gondomar 4-3 Coimbrões
Leça 1-1 L. Vildemoinhos

Vila Real 0-1 SC Espinho
Paredes 0-1 Trofense

G. Figueirense 0-6 Castro Daire
Felgueiras 1932 3-5 Amarante

PRÓXIMA JORNADA (8 e 9 de fevereiro)
Valadares Gaia 11h45 Leça  (8 fev)

SC Espinho 15h00 G. Figueirense (8 fev)
FC Felgueiras 15h00 FC Arouca
Canelas 2010 15h00 Sanjoanense

Amarante 15h00 Pedras Rubras
Trofense 15h00 Gondomar
Lourosa 15h00 Paredes

L. Vildemoinhos 15h00 Castro Daire
Coimbrões 15h00 Vila Real

Futebol

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 FC Arouca 20 15 3 2 31-13 48
2 Lourosa 20 11 7 2 33-12 40
3 Leça 20 11 6 3 31-18 39
4 SC Espinho 20 10 7 3 33-16 37
5 Sanjoanense 20 11 4 5 29-21 37

16 Valadares Gaia 20 6 2 12 24-40 20
17 Vila Real 20 3 2 15 15-40 11
18 G. Figueirense 20 2 2 16 9-51 8
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João Pinto 
não quer olhar 
para a tabela 
classificativa, 
mas pensar na 
vitória jogo a jogo

MANUEL PROENÇA

“TEMOS DE TER um pensamento 
positivo. Não temos um estádio pró-
prio e, por isso, acabamos por jogar 
sempre fora de casa! Mas não nos 
assustamos com isso e vamos sem-
pre a jogo com a mentalidade de o 
ganharmos” – sublinha o defesa-
-central do SC Espinho, João Pinto 
que afirma que “o estado do terreno 
não serve de desculpa para nada, 
até porque está assim para as duas 
equipas, prejudicando-as”.
João Pinto refere que “após a der-
rota com o Leça, em casa, foi muito 

bom recuperarmos o ânimo com 
estes três pontos conquistados em 
Vila Real. Esta vitória acabou por 
ser fantástica e acredito que nos irá 
motivar imenso daqui em diante”. 
Para o defesa-central dos tigres, 
“todos os jogos são difíceis, indepen-
dentemente do facto de o nosso pró-
ximo adversário estar em último lu-
gar na tabela classificativa. Teremos 
de entrar em campo muito concen-
trados e teremos de ser muito rigo-
rosos em todas as nossas ações, de 
forma a conseguirmos ultrapassar 
o nosso adversário e conquistar os 
três pontos, que é aquilo que nós 
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mais queremos”.
João Pinto, sendo um dos capitães 
do SC Espinho, sente que “a nossa 
equipa está forte e que, sobretudo, 
crescemos. Por isso, acredito que 
iremos fazer uma segunda volta 
melhor do que a primeira”.
O defesa dos tigres considera que a 
sua equipa “continuará a ser aqui-
lo que tem sido nos últimos anos. 
É um clube que se reforça logo no 
início da temporada e não o faz na 
mudança da primeira para a segun-
da volta”.
Para João Pinto, “neste momento 
não estamos preocupados com a 
tabela classificativa, Encaramos os 
jogos um a um. Além disso, acredito 
que, daqui até ao final do Campeo-
nato, haverá muitas alterações, com 
muitas surpresas pelo caminho, e, 
por exemplo, equipas fortes a per-
derem com outras mais fracas”.
E o mais importante de tudo é que, 
“para mim o SC Espinho tem uma 
equipa forte e muito coesa. Agar-
ramo-nos às condições que temos 
para nos motivarmos cada vez mais. 
Podemos não ter as melhores condi-
ções de trabalho que outros adver-
sários têm, mas temos um bom am-
biente e uma grande união, o que 
supera todas as dificuldades com 
que nos deparamos no nosso dia-a-
-dia”, conclui o jogador alvinegro. •

Sinto que a nossa 
equipa está forte 
e que, sobretudo, 
crescemos”

João Pinto considera que 
“bom ambiente e união 
superam dificuldades”

 FUTSAL FEMININO 

SC ESPINHO. 
Tigres recebem
Ginásio Figueirense 
no sábado às 15 horas

A equipa de futebol do SC Espinho 
irá receber o Ginásio Figueirense no 
sábado, às 15 horas, no Estádio do Bo-
lhão, em Fiães, em encontro da 21.ª 
jornada da Série B do Campeonato de 
Portugal. Os tigres viram-se obriga-
dos a antecipar o seu jogo em virtude 
de, no domingo, a equipa do Fiães ter 
de jogar em casa.
Os sócios do SC Espinho, com a quo-
ta 1, pagarão um bilhete de 2,5 euros 
e os não sócios oito euros. Haverá au-
tocarros para Fiães a partir das 13h30 
de sábado em frente ao Tribunal de 
Espinho.
O Ginásio Figueirense é o último clas-
sificado, registando no seu percurso, 
até então, duas vitórias e dois empa-
tes, um destes diante a equipa espi-
nhense, na primeira volta. •

Interrompido por piso escorregadio
No arranque na segunda fase, para o apuramen-
to do campeão nacional, a equipa de futsal do 
Novasemente Cavalinho viu o seu jogo ante a 
Quinta dos Lombos interrompido, aos nove mi-
nutos, quando vencia por 2-0, por o piso do Pa-
vilhão Municipal Napoleão Guerra, em Cassufas 
(Anta) se encontrar escorregadio e, dessa forma, 
por em perigo a integridade física das jogadoras. 
As sementinhas, uma semana após a vitória na 
Taça de Portugal, eliminando as adversárias pela 
margem mínima, venciam no primeiro jogo do 
Campeonato com dois golos nos dois primeiros 
minutos – um de Balona e um outro de Carol.
O restante tempo de jogo deverá ser jogado no 
dia 25 do corrente.
No sábado, às 17 horas, a equipa de Nélson Costa 
irá jogar com o Santa Luzia, no Pavilhão Muni-
cipal de Monserrate, em Viana do Castelo. As 
adversárias conquistaram uma vitória fora de 
portas, diante o Nun’Álvares, por 3-5.
Dos restantes resultados, destaca-se a vitória do 
Benfica (7-1) ao Sporting e do Vermoim diante o 
Arneiros (2-7). •

Num jogo que até estava a correr à 
feição, o Novasemente Cavalinho, a 
vencer por 2-0, viu o jogo interrompido 
por o piso se encontrar escorregadio.

Teremos de ser 
muito rigorosos em 
todas as nossas 
ações, de forma 
a conseguirmos 
ultrapassar o 
nosso adversário e 
conquistar os três 
pontos”
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 NATAÇÃO ADAPTADA 

O NADADOR ESPINHENSE, Tiago Marques 
(sénior) competiu na prova dos 50 metros bru-
ços, onde obteve o 9.º lugar absoluto, ficando 
apurado para a Final A, onde se classificou em 
8.º lugar. Francisco Almeida competiu na pro-
va dos 100 metros bruços, conquistando o 14.º 
lugar absoluto (3.º Juvenil A), ficando apurado 
para a Final B, onde obteve o 12.º lugar abso-
luto (2.º Juvenil A). Francisco Almeida classi-
ficou-se, também, na oitava posição nos 100 
metros mariposa (7.º Juvenil A) e o 14.º lugar 
nos 100 metros livres (12.º Juvenil A).
Rodrigo Rocha obteve o 9.º lugar nos 100 me-
tros bruços (2.º Juvenil B) e 200 metros bruços 
(2.º Juvenil B).
O nadador Rodrigo Rodrigues classificou-se em 
13.º lugar nos 100 metros costas (1.º Infantil A) e 
24.º lugar nos 100 metros livres (1.º Infantil A).
Por fim, Celso Pinho obteve o 37.º lugar nos 
100 metros livres (11.º Juvenil B). •

Vera Cardoso campeã nacional

A NADADORA do SC Espinho, Vera Cardoso, 
sagrou-se, recentemente, campeã nacional 
de sub14 e absoluta nas provas de 50 metros 
costas e de 50 metros bruços no Campeonato 
Nacional de Inverno de Natação Adaptada, 
que se realizou nas Piscinas Municipais de 
Rio Maior.
João Amaral (sub14) sagrou-se vice-campeão 
nacional na prova dos 25 metros bruços, ten-
do ainda obtido o 7.º lugar nos 50 e 100 me-
tros bruços, nos 25 metros livres e o 9.º lugar 
nos 100 metros livres.
No final da competição, a equipa do SC Espi-
nho obteve cinco pódios (três em categorias 
e dois em absolutos).
Vera Cardoso ficou em 6.º lugar absoluto na 
prova de 50 metros livres. •

Seis pódios para os tigres

A equipa de natação do SC Espinho 
alcançou 13 recordes pessoais, duas 
finais, seis pódios por escalão e três 
recordes do clube no XI Meeting 
Internacional da Póvoa de Varzim 
2019/2020 

A SELEÇÃO NACIONAL de Qatch, formada 
por quatro espinhenses, os atletas Vítor Pi-
nhal, Ricardo Guimarães e João Fonseca e 
pelo treinador, Diogo Aguiar, conquistou o 
quarto lugar no 1.º Campeonato do Mundo 
que se realizou em Budapeste, na Hungria.
Os atletas espinhenses conseguiram, assim, 
fazer uma primeira fase excelente, defron-
tando a Bósnia, República Checa e Ucrânia e 
qualificaram-se em primeiro lugar, levando 
para o ‘main-round’ pontos importantes. Aí, 
os portugueses bateram-se com a seleção da 
Roménia e da Rússia, alcançando também a 

Qatch. Quatro espinhenses 
no quarto lugar de Portugal 

Os atletas 
espinhenses 
Vítor Pinhal, 
Ricardo 
Guimarães e 
João Fonseca 
e o treinador, 
Diogo Aguiar 
formaram a 
seleção nacional 
de Qatch

O Qatch foi criado na 
Hungria e é um desporto que 
tem como base o andebol, 
sendo disputado três contra 
três e com a inclusão de 
uma mesa de ‘teqball’

Surf. Diogo Tavares
 sobe ao pódio

DIOGO TAVARES, da Associação 
Mar de Espinho, conquistou o se-
gundo lugar do pódio na categoria 
de sub14, na segunda etapa do Cir-
cuito Regional de Surf do Norte 
2020, que teve como ‘palco’ a praia 
da Azurara, em Vila do Conde. O 
surfista espinhense alcançou, tam-
bém, o sétimo lugar no escalão de 
sub16 onde Bernardo Costa con-
quistou o quinto lugar.
Os outros dois surfistas espinhen-
ses que participaram nas provas 
foram Maria Silva, que alcançou 
o 13.º lugar na categoria de sub14 e 
Rodrigo Costa que ficou com a 25.ª 
posição, também nos sub14.
As condições do mar estiveram bas-
tante desafiantes para os jovens 
surfistas em ambos os dias de prova 
e todos demonstraram estarem pre-
parados para o desafio.
Esta prova teve a organização do 
Clube Surf do Porto em colaboração 
com o Clube Naval Vilacondense e a 
Federação Portuguesa de Surf. •
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Rproeza de se qualificarem para a meia-final 
tendo defrontado a Hungria, equipa da casa 
e impulsionadora da modalidade, onde aca-
baram por sair derrotados.
Na luta pela medalha de bronze a seleção de 
Portugal bateu-se com a Rússia. Num jogo 
de grande equilíbrio, a equipa portuguesa 
ainda venceu o primeiro ‘set’, perdeu o se-
gundo e, na ‘negra’, acabou por ceder pela 
margem mínima.
Portugal classificou-se num excelente quar-
to lugar, atrás da Hungria, Sérvia e Rússia, 
sendo a grande surpresa da competição.
O Qatch foi criado na Hungria e é um des-
porto que tem como base o andebol, sendo 
disputado três contra três e com a inclusão 
de uma mesa de ‘teqball’. A competição rea-
lizou-se no fim-de-semana, em Budapeste e 
Portugal foi uma das 16 equipas presentes. •
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 NATAÇÃO 

defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

Com três jogadores e o treinador de Espinho, 
a seleção de Portugal de Qatch, estreou-se 
no Campeonato do Mundo, em Budapeste, 
alcançando a quarta posição.

Ginástica. Rítmica do 
Mocho em destaque na 
Bélgica

A GINASTA da AA Espinho, Bár-
bara Santos, conquistou a medalha 
de ouro com o esquema de Maças 
(seniores) no Torneio Internacional 
“Brussel’s Cup 2020, que decorreu na 
capital da Bélgica. Mariana Fonseca, 
também sénior, alcançou a medalha 
de prata em Fita. A ginasta júnior do 
Mocho, Iolanda Fernandes, também 
subiu ao pódio, conquistando o 3.º lu-
gar no esquema de Maças e Francisca 
Faustino (juvenil) arrecadou a meda-
lha de bronze no esquema de Cordas.
Foi, sem dúvida, uma prestação des-
portiva excelente, considerando o ní-
vel do torneio e a qualidade dos par-
ticipantes de vários países europeus 
num evento supervisionado pela Fe-
deração Internacional de Ginástica.
Apesar do pouco tempo ainda de 
treino, nesta época, estas ginastas da 
AA Espinho provaram que estão bem 
preparadas e em condições lutarem 
pelos melhores lugares mesmo a ní-
vel internacional.
Entretanto, a ginasta iniciada da AA 
Espinho, Maria Osório, alcançou um 
primeiro e um segundo lugar, respe-
tivamente, no esquema de Cordas e 
de Movimentos Livres no 5.º Torneio 
Nacional de Ginástica Rítmica do 
Clube Recreativo Piedense, na Cova 
da Piedade. •
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JÁ OS SENIORES masculinos tigres vence-
ram o Leixões por 0-3 (21-25, 19-25 e 23-25), em 
Matosinhos, naquele que é um dos maiores 
clássicos do voleibol português. Depois de ter 
confirmado o favoritismo nos dois primeiros 
‘sets’ – apesar da boa réplica do conjunto de 
Matosinhos no primeiro –, a equipa de Vítor 
Pinto parecia que iria conseguir fechar o en-
contro em três parciais. Contudo, permitiu a 
reação do adversário, até que a sua maior ex-
periência fez a diferença na parte final.
No sábado (18 horas), o SC Espinho desloca-
-se ao terreno do Sporting para os quartos-
-de-final da Taça de Portugal, enquanto a AA 
Espinho recebe a AA S. Mamede no Pavilhão 
Arquiteto Jerónimo Reis, às 18h30.

Voleibol. Iniciadas do SC Espinho 
campeãs regionais antecipadas

As iniciadas 
do SC espinho 
sagraram-se 
campeãs regionais 
de voleibol, a 
uma jornada 
do fim, mesmo 
sem terem jogado

Andebol. Tigres reforçam 
primeiro lugar

A equipa de andebol sénior do SC 
Espinho reforçou o primeiro lugar 
na Zona 4 do Nacional da 3.ª Divisão, 
ao conquistar uma confortável vitó-
ria ante o AC Crato, por 36-19 (19-10 
ao intervalo). Comandados por Luís 
Filipe Ferreira, os espinhenses não 
puderam contar com alguns dos 
seus mais experientes elementos 
da equipa, nomeadamente, Tiago 
Couto, Vítor Pinhal, André Oliveira 
e Ricardo Diogo.
Os tigres levam quatro pontos de 
vantagem sobre o segundo classi-
ficado, o Monte, que foi derrotado 
pelo CISTER, em Alcobaça.
No próximo fim-de-semana os espi-
nhenses estarão de folga, voltando à 
competição no dia 15 com uma des-
locação à Batalha. •

Dança. Espinhenses em 
destaque no All Dance 
Portugal

A Giselle Academia de Dança (GAD), 
a Escola de Ballet Isabel Lourenço e 
o MTV Dance Academy do SC Espi-
nho estiveram em destaque no All 
Dance Portugal que decorreu no Eu-
roparque. Estas três escolas qualifi-
caram-se para o para o Orlando no 
All Dance World, que irá realizar-se 
nos Estados Unidos.
A GAD conquistou os prémios de 
Melhor Diretor (Carolina Freire) e 
o Grand Corybant Júnior. A solista 
espinhense, Bruna Santos, foi sele-
cionada para participar na gala da 
vitória.
Também o MTV Dance Academy, 
dirigido por Patrícia Calado con-
quistou oito troféus. O MTV Dance 
Academy apresentou-se a concurso 
com 69 bailarinas e dois bailarinos, 
com 11 coreografias, nas categorias 
de Hip-Hop, Dança Comercial e 
Dança Contemporânea.
Por fim, a aluna da Escola de Ballet 
Isabel Lourenço, Sofia Silva, arreca-
dou um 2.º lugar com a coreografia 
“Gata Branca” na modalidade Teatro 
Musical. •

©
 D

R

Os tigres, no Campeonato Honda, ocupam o 
terceiro lugar, com sete pontos de vantagem 
sobre o quarto classificado, o Fonte Bastardo.
Entretanto, a equipa da AA Espinho conquis-
tou mais uma vitória no Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão, batendo o Lousã por 0-3 (12-
25, 14-25 e 22-25).
Os academistas, liderados por Alexandre 
Afonso, estão no primeiro lugar da tabela 
classificativa, em igualdade de pontos com o 
Fiães.
Por sua vez, a equipa de voleibol de seniores 
femininos do SC Espinho foi afastada da Taça 
de Portugal pelas açorianas do Clube Kairós, 
por 3-0 (25-15, 25-13 e 25-18).
Lideradas por Tiago Rachão, as tigres ocupam 
a quinta posição no Nacional da 2.ª Divisão e 
regressam à prova no sábado e no domingo. 
Jogam primeiro com o Nacional de Ginástica, 
em Lisboa e no domingo vão ao Pavilhão da 
Luz defrontar o Benfica.
Na formação, a equipa de cadetes masculinos 
do SC Espinho conquistou duas vitórias – por 
3-0 o Ala de Gondomar por 3-1 a AA S. Mame-
de, garantindo a segunda posição no Regional.
No feminino, as infantis do SC Espinho des-

A equipa de iniciados femininos de voleibol 
do SC Espinho sagrou-se, este fim-de-semana, 
campeã regional. As espinhenses nem 
entraram em campo mas a combinação 
de resultados já ditou que o título lhes 
fosse atribuído a uma jornada do fim 
da competição.

locaram-se a Penafiel e venceram por 3-0. A 
equipa de Mariana Pinto está a uma jornada 
de se apurar para o Campeonato Nacional. As 
iniciadas B venceram o SC Porto por claros 
3-0 e as cadetes cederam a primeira e única 
derrota nesta fase frente à equipa do Boavista 
(1-3). As juniores venceram com supremacia o 
Colégio dos Salesianos de Lisboa (3-0).
No sector masculino, os infantis sofreram 
uma derrota em casa da AA S. Mamede mas 
continuam na luta por um lugar no pódio (0-
3). Os iniciados tigres bateram, por 3-0, o Guei-
fães e dão mais um gigante passo na luta pela 
conquista de mais um título e juvenis alvine-
gros venceram o dérbi espinhense com a AA 
Espinho num jogo onde pautou o equilíbrio 
(3-2). Os juniores tigres não deixaram dúvidas 
perante o CA Madalena e venceram por 3-0. 
Os Sub-21 do SC Espinho deslocam-se a Gui-
marães e não ultrapassaram a forte formação 
da casa, cedendo por 3-0. •

O SC Espinho 
lidera a Zona 4 do 

Nacional da 
3.ª Divisão de 

andebol
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Hotel Casino Chaves com 
gastronomia típica e águas
termais variadas  

Logo pela manhã, poderá deslocar-se 
à cidade de Chaves e junto à margem 

direita do Rio Tâmega, brotam águas de 
composição única na Península Ibérica (hi-
pertermais – 73ºC -, bicarbonatadas, sódicas, 
mesomineralizadas e gasocarbónicas). As 
águas quentes de Chaves têm tradição mile-
nar na cura de afeções músculo-esqueléticas, 
do aparelho digestivo e respiratórias e apro-
veitar estas propriedades medicinais para a 
prevenção e a cura de afeções contemporâ-
neas (stress, cansaço, ansiedade).
Aproveitando a gastronomia tradicional da 
região, poderá provar o original Pastel de 
Chaves, ou apreciar os enchidos (presunto de 
Chaves, a alheira, linguiça, chouriço de caba-
ça, salpicão e a bucheira) e os vinhos que a re-
gião oferece. Tudo num lote imenso de restau-
rantes como, por exemplo, a Adega Faustino, 
a Casa de Souto Velho, O Cândido, A Casa do 
Manco, A Lareira, Adega da Luz, Aprígio, etc.
Após o almoço poderá visitar o Castelo de 
Chaves. A Torre de Menagem mantém a histó-
ria viva de épocas conturbadas da reconquis-
ta cristã e de dote real para a resolução dos 
vários problemas políticos entre lusos e espa-
nhóis. É com D. Afonso Henriques, que Cha-
ves passa a integrar o território Português. No 
seu exterior, há um jardim, onde estão expos-
tas algumas peças do Museu da Região Fla-
viense. O jardim está limitado por muralhas 
construídas aquando da fortificação da vila, 
por alturas das Guerras da Restauração.
O Parque Biológico de Chaves é, também, uma 
opção de visita. Um espaço onde o visitante 
pode usufruir da natureza em todo o seu es-
plendor e contemplar os animais em ambien-
te natural (gamos, póneis, javalis, cabras, aves, 

Uma estadia no Hotel Casino 
Chaves, durante três dias, 
poderá proporcionar um 
percurso interessante, 
numa região tranquila, com 
gastronomia, cultura e lazer. 
Numa zona de termalismo, 
poderá encontrar as termas de 
Chaves, de Vidago e das Pedras 
Salgadas, a uma curtíssima 
distância e com extraordinários 
acessos.

etc). No Parque encontra, ainda, a Quinta 
Pedagógica que desenvolve atividades lúdico-
-pedagógicas com o objetivo de proporcionar 
às crianças o convívio com elementos consi-
derados fundamentais à vida do homem.
Para quem gosta de arte, poderá visitar o Mu-
seu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 
(MACNA) que tem patente uma exposição 
consagrada à pintura impressionista de Sou-
sa Lopes - coleção do Museu Nacional de Arte 
Contemporânea (1900-1950).
Se pretender, ainda, poderá dar um saltinho a 
Espanha, que fica a uma curtíssima distância, 
e conhecer a cidade de Verin.
À noite, depois de apreciar a gastronomia 
num dos restaurantes da cidade ou, até mes-
mo no Hotel Casino Chaves, poderá desfrutar 
de um dos dispõe de três bares com um am-
biente elegante e agradável: Bar Plaza Lounge; 
Bar Gran Via e o Bar Black Tie – e visitar os 
jogos do casino.
 

O Preparando o regresso, logo pela ma-
nhã, poderá programar a sua viagem 

com uma passagem por Vidago. Uma estância 
termal, com uma monumental unidade hote-
leira, o Vidago Palace Hotel, que foi idealizado 
no século passado, durante o reinado de D. 
Carlos I e inaugurado pela primeira vez em 
1910. Um magnífico monumento, com mais de 
três centenas de janelas e com uma decoração 
que remonta à época a que foi construído.
Este Hotel está situado no meio da beleza 
natural de um parque centenário, com tra-
tamentos termais e um campo de golfe de 18 
buracos.
A água mineral de Vidago é uma água gaso-
carbónica natural, “muito rara”, e foi “desco-
berta” por um lavrador local, no século XIX. 
Esta água “equilibrada, fina e delicada”, sem-
pre esteve associada a Vidago. A água mineral 
de Vidago é recolhida diretamente de capta-
ções profundas em terrenos de pura rocha 
granítica sendo, atualmente, utilizada em vá-
rios tratamentos exclusivos do Vidago Palace 
Thermal SPA, nos quais se tira partido das 
suas propriedades terapêuticas e curativas. A 
água de Vidago é uma das mais ricas águas al-
calinas do mundo. As suas propriedades tera-
pêuticas e curativas, cientificamente compro-
vadas, são indicadas para facilitar a digestão, 
descongestionar o fígado ou ajudar a limpar 
os rins, entre outras.
Já no regresso, poderá, ainda, visitar as Pedras 
Salgadas. A estância termal, mais próxima 
de Vila Pouca de Aguiar, dispõe, também de 
águas para tratamentos, que remontam, tam-
bém, ao reinado de D. Carlos.
É em 2009 que renasce o Spa Termal de Pedras 
Salgadas, um exemplar clássico da arquitetu-
ra portuguesa, agora modernizado por Siza 
Vieira. A implementação das primeiras Eco 
Houses no parque, cuja autoria esteve a car-
go do Arq. Luís Rebelo de Andrade, confere ao 
Parque de Pedras Salgadas a inovação e mo-
dernidade, reflexo da evolução arquitetónica 
própria da era atual. Surge assim, em 2012, um 
novo conjunto turístico de 4 estrelas, de seu 
nome “Pedras Salgadas spa & nature park”. •

MANUEL PROENÇA

O Hotel Casino Chaves, ergue-se ma-
jestosamente sobre a cidade flaviense 

numa área verdejante, que convida a dias de 
descanso e de lazer. Com vista para a cidade 
e para a montanha, num ambiente ímpar em 
tranquilidade, a unidade quatro estrelas da 
Solverde constitui o cenário ideal. Um equi-
pamento que complementa a oferta abrindo 
portas à diversão com uma enorme diversi-
dade de jogos e slot machines (Casino), com a 
gastronomia (restaurante na Sala Península, 
com capacidade até 750 pessoas) e um cartaz 
cultural do qual fazem parte diversos espetá-
culos de artistas nacionais e internacionais. 
Dispõe, também de um SPA, com uma ex-
traordinária piscina interior de água aquecida 
e uma piscina exterior, com uma extraordiná-
ria vista no meio de uma imensa tranquilida-
de. E num primeiro dia (14 de fevereiro, por 
exemplo), poderá jantar no restaurante e as-
sistir ao espetáculo de César Mourão. 

1. CASTELO. Monumento nacional 
desde 22 de março de 1938, várias 
foram as adversidades que imperaram 
na história do Castelo de Chaves. 
Do que dele resta, apenas a Torre de 
Menagem se mantém como história 
viva de épocas conturbadas da 
reconquista cristã e de dote real para 
a resolução dos vários problemas 
políticos entre lusos e espanhóis.

2. PASTEL DE CHAVES. A história 
remonta a 1862, quando uma 
vendedora, cuja origem se 
desconhece, percorria a cidade com 
uma cesta contendo uns pastéis de 
forma estranha e cuja quantidade 
não era suficiente para saciar os 
flavienses.

3. PRESUNTO. Considerado pelos 
especialistas como o melhor presunto 
nacional foi um dos produtos 
candidatos às 7 Maravilhas da 
Gastronomia Portuguesa.

4. OS BARROS. A 6 km de Chaves 
situa-se Vilar de Nantes, conhecida 
pelos seus utensílios em barro. 
Panelas de barro, cafeteiras, vasos, 
púcaros e talhas são alguns dos 
utensílios feitos pelos oleiros de 
Nantes, que durante muito tempo 
viveram com os rendimentos que daí 
provinham.

5. VIDAGO PALACE. O Vidago Palace 
Hotel foi projetado pelo Rei D. Carlos 
I que desejava ver construída uma 
estância terapêutica de luxo com 
projeção internacional. As águas 
da Vila de Vidago já na altura eram 
consideradas de interesse nacional.

BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

Desligue e 
aproveite a vida
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 21 FEV 
› Auditório de Espinho 
Orquestra de Jazz de Espinho 
/ Seamus Blake

 14 FEV 
› Multimeios 
“As estrelas de São Valentim”
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As fábricas que fizeram 
a história de Espinho 
“Grandes Empreendedores” 
é o quarto volume dos 
“Cadernos d’ Espinho”

LÚCIO ALBERTO

Com prefácio do economista Almiro de Oli-
veira e o título “Grandes Empreendedores”, o 
quarto volume da coleção “Cadernos d’ Espi-
nho” vai ser apresentado no dia 15 de feverei-
ro, pelas 16 horas, no Museu Municipal – Fó-
rum de Arte e Cultura de Espinho.
Projeto que nasceu da cumplicidade de qua-
tro amigos espinhenses – o historiador Ar-
mando Bouçon, o designer Pedro Pinheiro e 
os jornalistas Luís Costa e Mário Augusto –, 
este volume é composto por 12 capítulos que 
abordam temas como os primeiros empresá-
rios do concelho de Espinho, a Fábrica de Con-
servas Brandão Gomes, a indústria da meta-
lurgia e da fundição – com destaque para a 
Fábrica Progresso e A Vigorosa – a Fosforeira 
Portuguesa, a Luso-Celuloide, a Hércules, o 
setor das tapeçarias (com especial sublinhado 
para os empreendedores Heliodoro Pereira da 
Silva, Manuel Pereira Fontes e Joaquim Fer-
reira de Sá) ou as indústrias da panificação e 
da madeira, entre muitas outras referências.
Pela sua dimensão e importância históri-
ca, duas fábricas em concreto merecem, no 
contexto deste livro, uma abordagem mais 
aprofundada. Uma delas é a Brandão Gomes, 
fundada em 1894 por iniciativa dos irmãos 
Henrique e Alexandre Brandão e também de 
Augusto Gomes, regressados do Brasil, onde 
obtiveram fortuna considerável, que apetre-
charam a nova fábrica com as tecnologias 
mais modernas para a época, importadas de 
indústrias francesas, holandesas e alemãs.
A imagem de marca da Brandão Gomes era a 
sardinha, mas a fábrica colocava no mercado 
um leque variado de produtos: outros peixes, 

carnes, legumes, frutas, compotas, queijos, 
azeite, pickles e refeições preparadas. A par-
tir da divisa “melhorando sempre”, os empre-
sários delinearam uma estratégia eficaz de 
publicidade e marketing que lhes permitiu o 
domínio de todos os segmentos de mercado 
do ramo conserveiro. O rei D. Carlos nomeou-
-a inclusive fornecedora da Casa Real por al-
vará régio de 1895, passando a exibir o título 
de “Real Fábrica de Conservas Alimentícias” e, 
também, “a poder colocar as armas reais por-
tuguesas no frontispício da fábrica”.
A outra fábrica a merecer uma abordagem 
mais aprofundada é a Fosforeira Portuguesa, 
criada na década de 20 do século passado pelo 
banqueiro António Vieira Pinto, um dos dire-
tores do Banco Pinto &amp; Sotto Mayor, com 
domicílio da sociedade em Espinho e, poste-
riormente, com sedes em Lisboa e Porto (em 
Lisboa, na Rua Augusta; no Porto, na Avenida 
dos Aliados).
Empresa à frente do seu tempo, inovadora em 
diversos domínios da ação social, a Fosforeira 
Portuguesa estava dotada de creche e refeitó-
rio (em que a sopa sempre foi gratuita), tinha 
um moderno posto médico com enfermaria e 
privilegiava a contratação de familiares dos 
trabalhadores que já ali exerciam funções. 
Uma cooperativa de consumo, fardas de tra-
balho gratuitas, aulas de leitura e escrita para 
trabalhadores analfabetos, a proteção à pri-
meira infância – com a distribuição de leite 
em pó, o pagamento dos livros escolares aos 
filhos que frequentavam o Ensino Primário, 
assim como a atribuição de um prémio anual 
àqueles que não chumbassem nenhum ano 
de escolaridade até ao antigo 5.º ano (equiva-
lente ao atual 9.º ano) – e a designada “sema-
nona”, que era uma semana de descanso paga 
anualmente a todos os trabalhadores, são 
outras importantes e significativas regalias 
sociais que caracterizaram a Fosforeira Por-
tuguesa. •

Óscares. 
Filmes com nomeações 
no Multimeios
Com o convidado especial 
Mário Augusto 

A 92.ª edição dos Óscares realiza-se 
no dia 9 de fevereiro, em Hollywood, 
e para celebrar o melhor do cinema 
de 2019, o Centro Multimeios exibe 
de 6 a 12 de fevereiro, alguns dos fil-
mes nomeados e possíveis vencedo-
res nesta edição. A sessão noturna de 
domingo conta com um convidado 
especial na plateia: Mário Augusto.
O jornalista e especialista em cinema 
volta de novo à Sala António Gaio 
– Auditório do Multimeios – para 
comentar os filmes selecionados e 
projetar as atribuições dos Óscares 
em Hollywood.
Eis o rol de nomeações para os pré-
mios:
“Joker” – 11 nomeações – Filme, Ator 
Principal (Joaquin Phoenix), Realiza-
ção, Argumento Adaptado, Fotogra-
fia, Guarda-roupa, Montagem, Ca-
racterização, Banda Sonora Original, 
Efeitos Sonoros e Mistura de Som.
“Era uma Vez…em Hollywood” – 10 
nomeações – Filme, Realização, Ator 
Principal (Leonardo DiCaprio), Ar-
gumento Original, Ator Secundário 
(Brad Pitt), Fotografia, Guarda-rou-
pa, Design de Produção, Efeitos So-
noros e Mistura de Som.
“1917” – 10 nomeações – “Filme, Reali-
zação, Argumento Original, Fotogra-
fia, Caracterização, Banda Sonora, 
Design de Produção, Efeitos Visuais, 
Efeitos Sonoros e Mistura de Som.
“Le Mans’66: O Duelo” – 4 nomeações 
– Filme, Montagem, Efeitos Sonoros 
e Mistura de Som.
“Bombshell: O Escândalo” – 3 no-
meações – Melhor Actriz Principal 
(Charlize Theron), Atriz Secundária 
(Margot Robbie) e Caracterização.
“Dor e Glória” – 2 nomeações – Filme 
Estrangeiro e Ator Principal (Anto-
nio Banderas).
“Judy” – 2 nomeações – Atriz (Renée 
Zellweger) e Caracterização.
“Knives Out: Todos São Suspeitos” 
– 1 nomeação – Melhor Argumento 
Original.

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

Especialidade em Peixe de Mar

P
U

B

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira

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

MÉDICOS DENTISTAS

SAMS QUADROS * SAMS * CGD * ADVANCE CARE * MÉDIS
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DIDONNA PELES
Transformamos e 
recuperamos os seus 
casacos de pele. 
Contacte-nos!
José Alberto M. Pereira
Av.ª Central Sul, nº 1453 
Paramos - 917 232 793
didonnapeles@gmail.com

6 de fevereiro (quinta-feira)
16h30 – “Judy” 
(118 minutos – maiores de 12 anos)
21h30 – “Le Mans’66: O Duelo” 
(152 min. - m/12 anos)

7 de fevereiro (sexta-feira)
16h30 – “Joker” (121 min. – m/14 anos)
21h30 – “Knives Out: Todos São 
Suspeitos” (130 min. – m/12 anos)

8 de fevereiro (sábado)
14h30 – “Dor e Glória” 
(113 min. – m/16 anos)
16h30 – “Knives Out: Todos São 
Suspeitos” (130 min. – m/12 anos)
21h30 – “Era uma Vez em…
Hollywood” (161 min. – m/16 anos)

9 de fevereiro (domingo)
14h30 – “1917” (110 min. – m/14 anos)
16h30 – “Bombshell: O Escândalo” 
(108 min. – m/12 anos)
21h30 – “Joker” (121 min. – m/14 anos)

11 de fevereiro (terça-feira)
16h30 – “Judy” (118 min. – m/12 anos)
21h30 – “Joker” (121 min. – m/14 anos)

12 de fevereiro (quarta-feira)
16h30 – “Era uma Vez em… 
Hollywood” (161 min. – m/16 anos)
21h30 – “1917” (110 min. – m/14 anos)

 8 FEV - 17 HORAS  › Auditório do Casino 
Reabertura do Fest - Cineclube de Espinho com 
a projeção do filme “Parasitas”, de Bong Joon Ho. 
Entrada gratuita e limitada aos lugares existentes

6 de fevereiro de 2020 • Defesa de Espinho • 21



agenda

14 
FEV

“AS ESTRELAS DE 
SÃO VALENTIM”

Centro Multimeios de Espinho

Atividade repleta de estrelas e romantismo, para a noite de S. Valentim. 
Uma noite entre as estrelas e as suas histórias românticas, com 
atividades no Planetário e no Observatório.

Preço: 12,5€ por pessoa / Reserva obrigatória até dia 12 de fevereiro 
através de info@multimeios.pt ou 22 733 11 90

21 
FEV

ORQUESTRA DE JAZZ 
DE ESPINHO / 
SEAMUS BLAKE
21h30 – Auditório de Espinho 

“Seamus Blake, inquestionavelmente um dos músicos mais ecléticos 
e carismáticos da sua geração, activa-nos imediatamente pela 
sonoridade quente e poderosa do saxofone tenor, mas também 
pelas linhas angulosas e sofisticadas do discurso improvisado. 
Seamus é também um hábil compositor e arranjador que nos últimos 
anos impulsionou a fusão da linguagem jazzística com os timbres 
electrónicos, nomeadamente o EWI - Electronic Wind Instrument. Os 
seus recentes álbuns Superconductor (2015) e Guardians of the Heart 
Machine (2019) são por tudo isso referências incontornáveis do jazz 
contemporâneo. Para esta parceria com Orquestra de Jazz de Espinho, 
Seamus Blake irá trazer o seu reportório original e mais algumas 
surpresas.” / Duração: 70 minutos

 6 FEV  
21h45 › 1/2 Litro (Craft Beer 
House – Avenida 8)
(Cinema Nights) “O Rei das 
Berlengas”, de Artur Semedo
Entrada livre 

 6 FEV A 21 MAR  
2ª a 6ª feira: 10 às 17 horas,
Sábado: 10 às 13h30 e das 
14h30 às 18 horas › Museu 
Municipal (Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho) 
Exposição de pintura 
Joaquín Balsa

 6 FEV A 21 MAR  
2ª a 6ª feira: 10 às 17 horas,
Sábado: 10 às 13h30 e das 
14h30 às 18 horas › Museu 
Municipal (Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho) 
Exposição de pintura de Alzira 
Relvas e Aurora Bernardo

 7 E 8 FEV 
23 horas › Casino Espinho
Bino Ribeiro & Milton Guedes
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem procura 
bons momentos de lazer e 
descontração” com entrada livre.

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

P
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Atividade dinamizada pela 
voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 
crianças
Periodicidade: um sábado por 
mês”

 8 FEV 
23 horas › 1/2 Litro (Craft Beer 
House – Avenida 8)
DJ Set – Andrómeda Sessions 
(por Vítor Rosário)  

 8, 15, 22, 25 e 29 FEV 
15h30 › Planetário do 
Multimeios
“Para Além do Sol”
Classificação: maiores de 4 anos
Duração: 25 minutos

 8, 15, 22, 25 e 29 FEV 
16h30 › Planetário do 
Multimeios
“Astronauta” (3D)
Narrador: Rui Reininho
Produção: Centro Espacial 
Nacional de Leicester - Reino 
Unido

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

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

 13 A 19 FEV 
13, 18 e 19 fev às 16h30 / 14 
e 16 fev às 16h30 e 21h30 › 
Cinema do Multimeios 
“Dark Waters: verdade 
envenenada”

29
FEV

KELLY 
FINNIGAN & THE 
ATONEMENTS
21h30 – Auditório de Espinho 

“Ouvindo o seu primeiro disco 
de estreia a solo, o contagiante 
The Tales People Tell (Colemine 
Records, 2019), não é difícil 
entender que Kelly Finnigan 
rapidamente se transformará 
num dos maiores artistas da sua 
geração. Seguindo os passos 
de Charles Bradley, Sharon 
Jones ou Lee Fields, o norte-
americano resgata a magia da 
soul dos anos 70 e entrega-a 
aos dias de hoje com uma voz 
de sonho - e uma banda à 
altura. Apesar de ser filho de 
um músico profissional, Kelly 
Finnigan não estudou música, 
mas acabou por encontrá-la - e 
em boa altura o fez.

Um advogado inicia um processo 
contra a empresa química da 
DuPont que expõe uma longa 
história de poluição.
Preço: terça a sexta - 4,5€ // 
Sábado, domingo e feriados - 5,5€ 
(Adulto), 5€ (estudante e sénior)

 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.

 15 FEV 
23 horas › 1/2 Litro (Craft Beer 
House – Avenida 8)
DJ Set – Ricardo Riscas

 20 A 26 FEV 
Cinema do Multimeios 
“SONIC – O filme”
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

 22 A 26 FEV 
Centro Multimeios 
de Espinho 
“Especial Carnaval”
Dinamização de atividades 
para as férias de carnaval

 24 FEV 
20 horas › Hotel Praia Golf 
Festa e Jantar Buffet de Carnaval

 29 FEV 
11 horas › Biblioteca Municipal 
Bebéteca: “Histórias da Vida em 

Dó Maior”
“Era uma vez uma “contadora 
de histórias” e uma “cantadora e 
tocadora de histórias”.
Convictas de que a “união faz 
a força”, deram início a este 
projeto, que vista estimular 
a curiosidade e o gosto pela 
descoberta, quer através da 
leitura, quer através da música.”
Preço: 5€ criança + acomp.; 
acomp. extra 2€
Inscrições: 
bme.inscricoes@gmail.com

 5 MARÇO 
16 horas › Centro Multimeios 
de Espinho 
Mar-Marionetas, “Viajeros Del 
Carrocel”
“Tendo no Mar-marionetas a 
presença da companhia Angeles 
de trapo, não poderíamos 
deixar de rever Viageros del 
carrossel, um dos mais bonitos 

espetáculos que passaram por 
Espinho nestas quinze edições 
do Festival.
Neste delicioso espetáculo, para 
toda a família, um divertido 
clown entra no fantástico 
mundo dos carrocéis. Com ele 
mais de uma dezena de coloridos 
personagens autómatos contam 
pequenas histórias cheias de 
humor e emoção. Um espetáculo 
onde nos poderemos deleitar 
com a música ao vivo e onde 
somos convidados a viajar 
num surpreendente mundo de 
fantasia.”
M/3 anos - Duração: 50 min
Bilhetes à venda no local 

 8 A 29 MARÇO 
Centro Multimeios de Espinho 
Terça a quinta-feira: 
09:30-18:30; Sexta-feira: 
09:30-18:30 / 21:00-22:00; 
Sábado, domingo e feriados: 
14:00-19:00 / 21:00-22:00 
Exposição: Boca de Cão, 
Mar Marionetas 
“Sejam bem-vindos ao mundo 
da Boca de Cão onde há 
esquilos, bruxas e dragões. Nesta 
exposição preparada em jeito de 
celebração abrem-se as portas 
da imaginação onde o teatro 
de rua e as marionetas são os 
protagonistas de uma história 
que vai começar com quem a 
visitar.” / Entrada Livre 

 17 MARÇO 
18h30 › Centro Multimeios de 
Espinho
Palestra “Emoções, Mudança e 
Gestão de Stress” 
Entrada gratuita 
Inscrição obrigatória através 
de info@danielaareal.com 
ou 912 292 288

 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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para a função que se traduz na preservação 
da saúde oral”. Contudo, acredita que “a estéti-
ca é uma das principais razões da procura do 
tratamento”, mas alerta para a maior procura 
“para melhorar a função oral, nomeadamente 
ao nível da mastigatória e ainda pela saúde 
de um órgão nobre que é a nossa articulação 
temporo-mandibular.” 

No passado havia a ideia de que, a utilização 
deste tipo de aparelhos, só devia ser aplica-
do em crianças ou jovens. No entanto, Jorge 
Ferreira desmistifica dizendo que “é possível 
usar, de forma geral, em qualquer altura. Hoje 
temos pessoas de 50 anos a colocar aparelho 
e podem fazê-lo, pois não há qualquer tipo de 
contraindicação. Os aparelhos fixos vieram 
trazer esse acrescento, uma pessoa com 30, 
40, 50 anos pode, de facto, corrigir os dentes.” 
O mesmo afirma Leopoldina Tavares que diz 
que “a idade deixou de ser um inconveniente”, 
mas confirma que “é verdade que o tratamen-
to precoce e intercetivo é muito importante”. 
Para além da desmistificação desta ideia, Leo-
poldina chama à atenção para esta mudança 
de realidade, uma vez que “o uso de apare-
lhos ortodônticos por adultos, pode dever-se 
ao facto de que quando estes adultos eram 
crianças/adolescentes, o tratamento não lhes 
era possível devido aos fatores económicos. 
Mas, mais tarde, enquanto pais, decidiram dar 
prioridade ao tratamento dos seus filhos e, só 
posteriormente, se permitiram cuidar deles 
próprios.” 

Independentemente das mudanças neste tra-
tamento, a evolução da ortodontia é uma cons-
tante, o que exige permanente atualização e 
que possibilita chegar ainda a mais pessoas. •

 Longe vai o tempo em que usar aparelho dentário era uma 
dor de cabeça ou caso raro. O mundo da medicina dentária 
evoluiu bastante ao longo dos últimos anos, o que se nota, 
também, nos aparelhos ortodônticos.

LISANDRA VALQUARESMA

COMEÇOU A SER utilizado timida-
mente e de uma forma mais difícil para 

os seus utilizadores, em meados do século XX. 
Contudo, com o passar dos anos ele foi sendo 
simplificado. Tal como afirma, Leopoldina Ta-
vares, médica dentista, “é um facto irrevogá-
vel que o tratamento ortodôntico tem sofrido 
uma enorme evolução.” Ao longo do tempo, 
os aparelhos dentários foram sendo “cada vez 
mais simplificados” e agora até há “uma linha 
de tratamento em que os aparelhos são invisí-
veis”, como conta o dentista Jorge Ferreira. 

Aliado a esta evolução e à modernização dos 
aparelhos, a procura foi aumentando subs-
tancialmente.  Muitos procuram corrigir a 
dentição ou a mudança de algumas imper-
feições associadas ao sorriso, mas também 
a possibilidade de eliminar dores, conseguir 
uma maior eficiência na mastigação, ou até a 
melhoria das condições bucais para que, mais 
tarde, seja possível outras intervenções, tais 
como a colocação de implantes. 

Apesar de todas as questões associadas à saú-
de, a utilização de aparelhos ortodônticos é 
vista, hoje em dia, quase como uma questão 
de moda. Jorge Ferreira comenta que “hoje 
em dia, há muito aquela ideia da beleza fun-
damental, aquela tentativa de ser perfeito”, 
e acrescenta que “atualmente, infelizmente, 
90% das pessoas procuram este tipo de trata-
mento pela parte estética e não pela verten-
te da saúde.” Já Leopoldina Tavares acredita 
que “não se tornou uma moda, mas o que 
aconteceu, deve-se a uma maior sensibiliza-
ção da população, tanto para a estética como 

Higiene oral. 
Aparelhos dentários, 
moda ou saúde? 

Virou uma moda 
sem dúvida 
nenhuma”
 
Hoje em dia há 
pessoas que não 
precisam e fazem”

Jorge Ferreira, 
médico dentista 

A idade deixou 
de ser um 
inconveniente”

Afirmar que se 
massificou pode 
ser exagerado”

Leopoldina Tavares, 
médica dentista 

Concerto. 
Manel Cruz 
esgota Auditório 
de Espinho 

Espectáculo.
“Brasil no Casino”
com Samba Lêlê

Manel Cruz é um artista português que a 
maioria conhece. Com uma carreira bastante 
consolidada, foram já vários os caminhos que 
percorreu e os trabalhos que desenvolveu. 
Natural de São João da Madeira e habituado 
a cantar desde cedo, Manel Cruz, criou, junta-
mente com alguns colegas, a banda que viria 
a ter o nome de Ornatos Violeta. Ao longo dos 
anos lançaram alguns trabalhos como “Cão” e 
“O Monstro Precisa de Amigos”, mas a banda 
acabaria por chegar ao fim, anos mais tarde, 
para desgosto de muitos. Voltaram a reencon-
trar-se em 2012, por coliseus e no Festival Pa-
redes de Coura, criando sensações de nostalgia 
e felicidade, quase a fazer recordar o passado.
Desde então Manel Cruz tem trilhado o seu ca-
minho. A par com a música, nunca deixou de 
lado o seu gosto pela ilustração já que a con-
siderou a sua “primeira paixão”. No entanto, é 
no mundo musical que sempre deu cartas e 
recebeu elogios. Após o fim dos Ornatos, Ma-
nel Cruz tinha decidido deixar de fazer música 
e queria dedicar-se inteiramente ao desenho, 
mas influências de amigos levaram-no para 
duas novas bandas: Pluto e Supernada. Ao 
mesmo tempo, começou a desenvolver um 
pouco mais sozinho, dando destaque a músi-
cas que tinha guardadas há anos. 
Desde que começou a solo que Manel Cruz 
sempre teve coisas projetadas, “mas não a mui-
to longo prazo”, confessando saber sempre o 
que quer fazer. Com o passar do tempo, perce-
beu que em cada espetáculo que fazia, a intera-
ção era diferente com o público. 
Manel cruz tem espetáculo marcado na cidade 
para o dia 8 de fevereiro, mas a sala esgotada 
fez com que desse uma nova oportunidade a 
quantos não conseguiram bilhete a tempo. Por 
isso, dia 9 volta para uma nossa sessão. Estes 
concertos inserem-se na série “Bolha”. O Audi-
tório de Espinho é o palco que o vai receber e os 
bilhetes custam 10 euros. 

“Brasil no Casino” apresenta, os Samba Lêlê a 7 
e 8 de fevereiro, para duas noites de verdadeiro 
samba, tal como é tocado e cantado nas mais 
famosas rodas de samba do Rio de Janeiro.
O grupo Samba Lêlê foi formado em 1973 por 
um grupo de estudantes brasileiros da Uni-
versidade de Coimbra, que decidiram unir-se 
pela mesma paixão, a originalidade do samba 
brasileiro.
Desde então, os Samba Lêlê têm feito inúme-
ras apresentações, tanto em Portugal como 
no estrangeiro, tendo sido reconhecidos e ofi-
cialmente apadrinhados em 2005 pelo mais 
famoso grupo de samba do mundo, os Fundo 
de Quintal e pelo grande ícone da música bra-
sileira, Beth Carvalho.

A rúbrica que lhe mostrará variados 
temas relacionados com o Bem-
estar e Saúde
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 SOLIDARIEDADE 

O GRUPO DE VOLUNTÁRIOS que partiram 
em missão, rumo à Guiné, para levar os dois ji-
pes, oferecidos pela Paróquia de Espinho, já es-
tão em Marrocos. A primeira etapa da viagem 
foi feita de Espinho a Rabat, e a segunda de Ra-
bat até Agadir, em pleno território marroquino. 
Ao comando da viagem está o padre Artur 
Pinto, pároco de Espinho, e mais sete paro-
quianos que, ao longo de 5700 quilómetros, vão 
percorrer vários locais, até chegar à Guiné. Do 
percurso feito até então, chegam imagens de 
monumentos e fortalezas emblemáticas locais, 
juntamente com uma sensação de alegria e ân-
sia por parte dos voluntários. 
As duas viaturas, que resultam de donativos 
angariados na Paróquia de Espinho, serão en-
tregues, um à Diocese de Bafatá e a outra às Ir-
mãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 
Conceição, de Buba. •

O edifício Multimeios, espaço de re-
ferência cultural e pedagógica em 
Espinho, foi alvo de vários atos de 
vandalismo que deterioram a sua 
fachada.
Atendendo a esta situação, e ao 
material de que é revestido, assim 
como as madeiras que se encontram 
nos espaços exteriores, a autarquia 
decidiu garantir as reparações ne-
cessárias para se manterem as boas 
condições do material já existente e 
substituir o que já se encontra dani-
ficado e furtado.
Esta intervenção que já se encontra 
a decorrer, tem um valor de 36.777 eu-
ros, onde está incluída a aquisição de 
60 metros quadrados de cobre para 
substituir a fachada danificada. •

A renovação da linha do norte, entre Ovar e Gaia, vai avançar e 
a obra será adjudicada a um consórcio espanhol. 
Os trabalhos no troço entre Espinho e Gaia vão começar no 
terceiro trimestre de 2020. Esta renovação que devia ter ficado 
concluída em setembro do ano passado, tem agora, “execução 
prevista entre 2022 e 2023”. Estes trabalhos abrangem a “renova-
ção integral da via, a implantação de duas novas vias com 750 
metros de comprimento útil, a “construção de passagens desni-
veladas rodoviárias e pedonais, e a construção de novos cais de 
passageiros nas estações e apeadeiros”. 
O projeto envolve um total de 159 milhões de euros de investi-
mento, correspondendo a um apoio do Fundo de Coesão de 119 
milhões de euros, que pretende renovar e dinamizar a circula-
ção ferroviária. •

Voluntários de Espinho atravessam Marrocos 

 ESPINHO  REGIÃO 

Reparação da fachada do Centro Multimeios Governo avança com 
renovação da linha do 
norte com construtora 
espanhola 
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O pároco de Espinho, Artur Pinto, 
e os dois diáconos com mais cinco 
voluntários, seguem a missão com 
os jipes, por Marrocos.

24 • Defesa de Espinho • 6 de fevereiro de 2020


