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TESTEMUNHO
O exemplo 
de Adriano 
Mendes 
“COM O 
ANDEBOL 
A MINHA VIDA 
ANDOU 200%” 
p16

4500 Espinho. Pinto 
Moreira integra Conselho 
de Jurisdição do PSD. A lista 
com o autarca de Espinho obteve 
393 votos no 38.º Congresso do 
partido que também elegeu 16 
elementos da lista apoiada por 
Luís Montenegro para o Conselho 
Nacional. p8

OFF. Comércio local.
Fevereiro é, por norma, um mês de 
muito romantismo. Passear pela 
cidade e espreitar as lojas, pode 
ajudá-lo a escolher o presente da 
sua cara metade, ou então algo 
de especial para si. Espreite as 
nossas sugestões! p23

4500 Região. Impacto da 
obra do quebra-mar de 
Leixões gera inquietação 
em Espinho. A Câmara 
Municipal manifesta preocupação 
com eventuais consequências 
sobre a erosão costeira e a prática 
dos desportos náuticos.  p7

 destaque Educação 

Centros escolares são mais-valia e 
estão próximo das populações
Dois dos centros escolares do concelho de Espinho (Anta e Paramos) foram inaugurados em 
2014, recebendo alunos desde aí. No ano seguinte, abriu o Centro Escolar de Silvalde. São novas 
estruturas que representam “uma mais-valia”. Seguem-se as requalificações das escolas de 
Espinho 2, Guetim e Sá Couto, mas falta um plano para a Domingos Capela. p4, 5 e 6



feira 
semanal

visto daqui

1 – Foi confirmado o arranque das obras 
de renovação da Linha do Norte, no troço 
ferroviário entre Espinho e Gaia, no terceiro 
trimestre de 2020. Trata-se de um plano para a 
construção das duas passagens desniveladas 
no Bairro Piscatório, em Silvalde, e uma na 
zona norte da cidade, no Rio Largo. Foi assim 
dado finalmente um sinal para a concretização 
de três infraestruturas prioritárias para a 
qualidade de vida no concelho e que segundo 
os mais atentos  apenas peca pelo atraso de 
uma década.
Se, por um lado, se trata de uma reivindicação 
autárquica, por outro, também tem sido 
intensa e exaustivamente solicitada pela 
população do Bairro Piscatório.
Por seu turno, a execução da renovação 
da Linha do Norte, no troço entre Válega e 
Espinho, que deveria ter ficado pronta no final 
de setembro do pretérito ano, aponta agora 
entre 2022 e 2023. A Linha do Norte será, assim, 
também alvo de intervenção entre Ovar e 
Esmoriz e, como já foi defendido intramuros, 
Paramos.
Num período em que a Junta Metropolitana 
do Porto anunciou um apoio aos utentes com 
a implementação do passe familiar, é caso para 
constatar que está a andar (quase) tudo sobre 
carris…

2 – Ainda há ecos da onda de assaltos que 
pôs em sobressaltos os espinhenses. E ainda 
perduram as ocorrências de assaltos na 
cidade. Seja em estabelecimentos comerciais 
ou em residências. A Polícia de Segurança 
Pública dá indícios de intensificar o rol de 
diligências no sentido de combater esta 
vaga de criminalidade. Todavia, o número 
de elementos policiais ainda é escasso, facto 
agravado com a extensão de serviço prestado 
pela Divisão Policial de Espinho à periferia, 
entenda-se Santa Maria da Feira, Ovar e 
S. João da Madeira.
A autarquia de Espinho sugeriu ao Ministério 
da Administração Interna o recurso ao sistema 
de videovigilância. Entretanto, o dia-a-dia 
prossegue…

Quase tudo sobre 
carris e ainda 
muito pouco sobre 
segurança pública

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE

4, 5 e 6 | Centros escolares 
funcionam há seis anos
Os três centros escolares estão em pleno funcionamento – 
dois deles (Anta e Paramos) trabalham há seis anos e Silvalde 
há cinco. A opinião dos gestores e da autarquia é positiva
 

4500-ESPINHO 
7 | Impacto da obra do quebra-mar 
de Leixões pode afetar Espinho
Eventuais consequências sobre a erosão 
costeira, os desportos náuticos e as ondas 
no litoral entre Matosinhos e Ovar
8 | Pinto Moreira no Conselho de Jurisdição do PSD
Lista apoiada por Luís Montenegro elege
16 elementos para o Conselho Nacional
9 | Detido presumível autor de assaltos
O suspeito da onda de assaltos a estabelecimentos 
comerciais em Espinho foi detido pela Polícia na terça-
feira, sob mandado judicial, na sequência de mais assaltos

4500-REGIÃO 
10 | Passe família na Área Metropolitana do Porto
Todos os elementos do mesmo agregado familiar podem ter 
acesso a um passe único com o preço máximo de 80 euros

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Kitchen In: um negócio diferenciador 
Ricardo Proença orgulha-se do seu espaço em 
Espinho “onde o cliente tem a possibilidade de obter 
estudos e propostas personalizados de cozinha, 
quarto de banho e roupeiro que se adaptem ao 
espaço, orçamento e estilo que deseja.”

É DO NOSSO MAR
12 | Vox pop e correio do leitor

OPINIÃO
13 | Carlos Guimarães Pinto

DEFESA-ATAQUE
16 | “A minha vida andou 200%” 
Adriano Mendes encontrou no andebol a inspiração que 
precisava para encarar a vida, após problema de saúde.
17 | Gonçalo Cardoso acredita na vitória
18 | Atleta suspenso por três anos no futebol popular

OFF 
20 | Bom fim-de-semana
Quinta das Lágrimas. Jardim e fonte da 
história de amor de Pedro e Inês
21 | Receção de Pinto Moreira aos jovens 
vencedores de “All Dance World”
22 | Agenda
23 | Comércio local

Quebra-mar
O prolongamento de 300 
metros do quebra-mar 
exterior de Leixões, em 
Matosinhos, que permanece 
inalterado desde 1940, 
poderá sem adequada 
e exaustiva avaliação 
técnica do seu impacto 
ter consequências sobre 

a erosão costeira a sul, 
abrangendo Espinho. 
A obra visa o reforço da 
segurança na entrada 

da barra e melhorar 
a operacionalidade, 
assegurando uma 
acessibilidade mais segura 
e facilitada nas diversas 
condições “meteo-
marítimas”. Porém, poderão 
advir consequências sobre 
a erosão costeira, com 
reflexos por exemplo nos 
desportos náuticos e das 
ondas no litoral entre 
Matosinhos e Ovar.

Luís Montenegro
A lista apoiada por 
Luís Montenegro 
para o Conselho 
Nacional do PSD 
elegeu 16 conselheiros, 
condicionando o espaço 
de conforto a Rui Rio e 

seus pares. “O que não 
posso, porque não 
tenho esse direito, é 
calar-me, seja sob que 

pretexto for”, vincou 
Luís Montenegro no 
rescaldo do 38.º Congresso 
social-democrata.

Factos e figuras da semana
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Pinto Moreira
O presidente da 
Câmara Municipal de 
Espinho foi eleito para o 
Conselho de Jurisdição 
Nacional do PSD. Pinto 
Moreira integrava a lista 
encabeçada por Paulo 

Colaço e que superou as 
outras candidaturas 
com 393 votos. A 
lista apresentada 

por Ricardo Sousa 
não elegeu qualquer 
membro para o Conselho 
de Jurisdição Nacional, 
mas também deu sinais 
da presença da militância 
espinhense no 38.º 
Congresso do partido.
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nham de passar por escolas ou agrupamentos 
diferentes”.
Além de tudo isto, as escolas básicas de Anta, 
Silvalde e Paramos “têm um complexo siste-
ma de segurança interna” e a nível externo, 
“a segurança também aumentou, nomeada-
mente no que respeita ao trabalho da Escola 
Segura da PSP. E, por isso, a escola é mais se-
gura, quer dentro, quer por fora”, sublinha o 
vice-presidente da Câmara que acredita que o 
mito que envolveu a concentração de alunos 
oriundos de pequenas escolas está completa-
mente dissipado:
“Chamamos-lhes centros escolares e isso, tal-
vez, tenha criado alguma preocupação junto 
dos pais e encarregados de educação. Nós já 
tínhamos duas escolas (Espinho 2 e Espinho 
3) que já eram maiores do que os centros esco-
lares! A nossa escola maior tem 18 turmas – 12 
de primeiro ciclo e seis de jardim-de-infância. 
Isto permite uma maior partilha do sistema 
de ensino entre os professores, mas não se 
torna excessivo. Nós em Espinho não temos 
mega centros escolares. A nossa dimensão é 
a adequada e, por isso, a nossa organização da 
rede escolar foi feliz. Conseguimos controlar 
a dimensão e dispersar os alunos pelos vá-
rios estabelecimentos de ensino. No ponto de 
vista político teria sido mais fácil aumentar 
as escolas do centro, porque era aí que todos 
queriam colocar os seus filhos e educandos. 
Mas nós resistimos a essa tentação. Os alunos 
ficaram mais distribuídos, mais próximo das 
suas residências e com todas as condições”, 
conclui o responsável pelo pelouro da Educa-
ção no Município de Espinho.

“Havendo mais professores,
o trabalho em equipa acaba 
por ser positivo e colaborativo”

“Sempre fui defensora dos agrupamentos e da 
junção de escolas porque havendo mais pro-
fessores, o trabalho em equipa acaba por ser 
positivo e colaborativo”, refere a diretora do 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laran-
jeira, Ana Gabriela Moreira que recorda que 
“quando o Centro escolar de Anta foi criado, 
juntaram-se realidades muito diferentes das 
escolas do Agrupamento. Juntaram-se as es-
colas Anta 1, Anta 2, Anta 3 e Esmojães. Des-
contextualizar os alunos que viviam somente 
dentro da sua realidade e entrando crianças 
com outras experiências e vivências, estando 
diluídas em diferentes turmas, acaba por ser 
enriquecedor. Por outro lado, criam-se mais 
atividades”.
Para Ana Gabriela Moreira, “o facto de se ter 
de gerir muitas pessoas também terá, natural-

REPORTAGEM.
Investimentos do Município 
que representam cerca de 20 
milhões de euros, divididos entre 
a construção de três centros 
escolares (Anta, Silvalde e 
Paramos) e as requalificações 
das escolas Sá Couto, Escola 
Básica Espinho 2 e Escola Básica 
e Jardim-de-Infância de Guetim. 
Neste último caso as obras estão 
a decorrer, em bom ritmo, assim 
como na Escola Espinho 2. No 
entanto, os trabalhos para as 
obras de requalificação da Escola 
Sá Couto deverão começar, 
apenas, no final do presente 
ano letivo. Mas fica a faltar uma 
intervenção na Escola Domingos 
Capela, em Silvalde.

MANUEL PROENÇA

Em 2014 arrancaram no novo ano letivo os 
centros escolares de Anta e de Paramos. Duas 
infraestruturas que ‘aglomeraram’ as escolas 
das respetivas freguesias. Dois espaços novos, 
bem equipados, salas de aula modernas, com 
biblioteca, pavilhão gimnodesportivo, refei-
tório/cantina, espaços de recreio e campo de 
jogos. Um ano depois, foi a vez de arrancar o 
Centro Escolar de Silvalde.
Seis anos depois, o resultado, à partida, é posi-
tivo, quer por parte da autarquia, que investiu 
nestes novos equipamentos, quer por parte 
dos diretores de agrupamento, docentes e pais 
e encarregados de educação. Um pilar absolu-
tamente estrutural, na base da pirâmide dos 
agrupamentos verticais da rede escolar do 
concelho de Espinho.
“Os primeiros centros escolares a serem con-
truídos foram os das freguesias e que visavam 
melhorar as instalações que tínhamos e fazer 
uma distribuição dos alunos pela geografia 
do concelho. Há uma tendência de os pais ins-
creverem os seus alunos no centro citadino e, 
por isso, essas escolas têm um grande número 
de alunos. Procuramos melhorar as condições 
das escolas que não são tão centrais de forma 
a que pudessem ser atrativas, dando todas as 
condições para uma prática de ensino melho-
rada e para que ao longo dos anos possa haver 
uma melhoria do ensino e uma adaptação às 
condições da própria escola, como a bibliote-
ca, as salas de apoio, os espaços de recreio, de 
desporto e tudo aquilo que um centro escolar 
tem para dar”, explicou o vice-presidente da 

Câmara Municipal de Espinho com mo pelou-
ro da Educação, Vicente Pinto.
Vicente Pinto elogia “os dois agrupamentos de 
escolas que temos” que “são um bom exemplo 
da estrutura, com uma comunidade escolar 
bem distribuída pelo concelho o que ajuda na 
questão da mobilidade e, sobretudo, no desen-
volvimento económico e social das freguesias 
e dos lugares que não são tão centrais”.
Os centros escolares, na opinião do autarca, 
são “equipamentos de última geração. São edi-
fícios muito grandes e ainda estamos a apren-
der a lidar com instalações dessa dimensão, 
quer a Câmara Municipal ao nível dos siste-
mas de manutenção que ainda estão cobertos 
pelas garantias, quer a escola e a comunidade 
escolar que vão evoluindo aos poucos naquilo 
que é a capacidade de utilização. Os centros 
escolares, são espaços que permitirão que à 
medida que vão evoluindo os tempos, tam-
bém os equipamentos possam ir evoluindo. 
Não se trata de um investimento estanque”.
A criação destas infraestruturas permitiu, se-
gundo Vicente Pinto, “a estruturação da rede 
escolar, possibilitando, por exemplo, a um alu-
no que entre no pré-escolar, possa terminar 
o quarto ano nessa escola, algo que não era 
possível na estrutura escolar que tínhamos 
há seis anos. O trabalho que a escola poderá 
fazer nesse aluno poderá ser completamente 
diferente. E procuramos assegurar este prin-
cípio ao longo dos restantes níveis de ensino, 
totalizando os 12 anos de ensino obrigatório, 
ou até 15 anos contando com o pré-escolar, se 
assim os encarregados de educação entende-
rem. Isto possibilita a que os alunos não te-

destaque Temas locais com profundidade.

Seis anos de centros escolares 
na base da pirâmide de um 
ensino estruturado

O Centro Escolar de 
Anta recebeu alunos, 
pela primeira vez, no 
início do ano letivo de 
2014/2015
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“As taxas de insucesso 
diminuem o que penso 
que resultará, também, 
da própria partilha de 
boas práticas entre as 
crianças” 
– Ana Gabriela Moreira
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mente, algumas desvantagens. No entanto, os 
alunos, de uma forma geral ficaram a ganhar. 
Os resultados que os alunos obtêm, são muito 
diferentes daqueles que advêm de escolas pe-
quenas. Os resultados acabam por melhorar 
ao longo do tempo. As taxas de insucesso di-
minuem o que penso que resultará, também, 
da própria partilha de boas práticas entre as 
crianças. E, por isso, a multidiversidade tem 
valorizado cada uma das crianças do centro 
escolar”.

A diretora do Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira considera que “os próprios 
espaços acabam por tornar a escola mais atra-
tiva”.
Por fim, Ana Gabriela Moreira considera que 
“não tem sido fácil a gestão de funcionários 
no Centro Escolar de Anta. Os rácios estão 
cumpridos, mas acabam por não ser em nú-
mero suficiente para as necessidades. Mas 
isto é uma questão de legislação que deveria 
sofrer alterações. Estando no limite e haven-
do uma falta ou duas, já é um problema!” Uma 
opinião corroborada pelo diretor do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Al-
meida, José Ilídio Sá que explica que esses 
rácios “resultam de uma fórmula matemática 
com base em critérios, mas que tendo em con-
ta as necessidades e a funcionalidade de cada 
uma das escolas, representam uma espécie de 
serviço mínimo, quer para assistentes opera-
cionais quer para assistentes técnicos”. E, por 
isso, “qualquer situação que saia do normal 
coloca em pressão a estrutura”.
José Ilídio Sá entende que “este cálculo do rá-
cio terá de ser revisto na própria legislação. 
Num centro escolar há, para além de espaços 
comuns, há cantinas, refeitórios, pavilhões, 
balneários… E há um acompanhamento que é 
preciso fazer, por exemplo, quando um aluno 
se magoa! Portanto, fica aquém daquilo que 
são as reais necessidades de uma escola, so-
bretudo quando a comunidade exige, cada vez 
mais, a presença assistentes operacionais em 
espaços comuns na vigilância e na limpeza”.
O diretor do Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Gomes de Almeida entende que “nos 
centros escolares de Paramos e de Silvalde as 
condições de trabalho são, inequivocamente, 
melhores tanto para alunos como para os pro-
fessores. Falo em condições materiais como 
a biblioteca, refeitório, pavilhão, balneários, 
recreios, campos de jogos. Temo-nos debatido 
com o problema térmico nas salas voltadas a 
sul. A manutenção da obra, por questões que 
têm que ver com a garantia, tem de ser resol-
vida”.
De forma muito positiva, José Ilídio Sá vê que 

“a concentração de alunos nos centros esco-
lares veio a ser uma mais-valia em termos de 
resultados. Antes, notavam-se mais as desi-
gualdades no aproveitamento em cada uma 
das escolas. Verificamos, atualmente, que o 
desfasamento entre os alunos não é tão evi-
dente. As taxas de transição no primeiro ciclo 
já estão acima dos 95% e, em alguns casos es-
tão nos 100%”.
Para José Ilídio Sá, “os centros escolares 
vieram acabar com uma cultura negativa 
e houve, por outro lado, a oportunidade de 
criar uma nova identidade. Em Paramos, por 
exemplo, temos muitos alunos que não são 
da freguesia nem do concelho de Espinho! As 
melhores condições, naturalmente, atraem 
alunos dos arredores do nosso concelho e 
ajudam a criar um clima de escola de raiz. A 
identidade da escola existe, porque está situa-
da numa freguesia e porque foi uma escola 
construída de raiz”.
E conclui:
“Face a este paradigma, quando era escola não 
agrupada já havia problemas e desafios na 
gestão. Nesta nova configuração nós temos 
de delegar competências nos coordenadores 
de estabelecimento e há alguém que faz a li-
gação com a Direção do Agrupamento. E hoje 
em dia, ser coordenador de estabelecimento 
obriga a estar lá mais por missão do que por 
outra coisa! Felizmente temos conseguido 
manter os coordenadores que se encontram 
em funções desde 2013”.

Coordenadores dos centros 
escolares certos das vantagens 
para os alunos

“Como professora e coordenadora, prefiro es-
tar a trabalhar aqui do que numa escola mais 
pequena, sem as condições que temos cá. São 
condições físicas e de material, necessárias 
para que possamos desenvolver um trabalho 
muito melhor. Por isso, todas estas condições 
ajudam a que tanto o professor como o aluno 
se sintam mais motivados. É evidente que esta 
escola não está, neste momento, como estava 
há seis anos, mas temos tido resposta às soli-
citações”, sublinha a coordenadora do Centro 
Escolar de Anta, Paula Orquídea Amaral.
Deste equipamento, Paula Orquídea Amaral 
realça “a existência de uma biblioteca esco-
lar, com uma professora bibliotecária quase a 
tempo inteiro, um ginásio destinado às ofer-
tas complementares como o golfe, a educação 
física e outras atividades que os professores 
promovam e que não são dinamizadas em 
sala de aula”.
A atual coordenadora do centro Escolar de 
Anta, que conhece a realidade desde que este 
foi inaugurado, afirma que “os alunos que cá 
estão atualmente não sabem o que é estudar 
num outro espaço. Não têm termo de com-
paração. Mas daquilo que conheço de alunos 
que tenham vivido as duas situações, na tran-
sição para os centros escolares, estou certa de 
que ganharam mais. No entanto, acredito que 
esta transição deverá ter custado mais aos 
pais e encarregados de educação que viam 
esta escola como um espaço muito grande. 
É óbvio que tem problemas de uma escola 
de grande dimensão, mas também tem to-
das as potencialidades que uma escola deste 
tamanho poderá oferecer. Acho, por isso, que 
as crianças souberam aproveitar muito bem 

esta mudança e que a viram com bons olhos”.
Paula Orquídea Amaral conclui dizendo que 
“tenho recebido muitas pessoas que vêm vi-
sitar a escola e ficam muito satisfeitas com o 
que deparam! Muitas das vezes, uma escola 
grande não é o ‘bicho-papão’ que às vezes se 
quer fazer passar! Nós aqui temos procurado 
minimizar alguns problemas e maximizar os 
recursos que dispomos”.
Também a coordenadora do Centro Escolar 
de Paramos, Fernanda Marques, se diz “defen-
sora deste modelo de centros escolares, pois 
foram uma mais-valia para todos. Para os do-
centes há muito mais partilha de experiências 
e opiniões para se exercer a atividade letiva. 
Os alunos também ganham porque têm a 
oportunidade de ter outras valências que nas 
escolas pequenas não tinham, tais como uma 
biblioteca, um ginásio, um espaço exterior 
maior. O trabalho dos funcionários poderá 
ser muito mais enriquecido pelo trabalho de 
equipa. Temos, aqui, por exemplo, uma equipa 
ótima, quer a nível de docentes como de não 
docentes. Cada um sabe muito bem quais são 

O Centro Escolar de 
Paramos recebe alunos 
daquela freguesia 
e de freguesias de 
concelhos limítrofes

Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Laranjeira

Escola Dr. Manuel Laranjeira – 1446 alunos
Escola Sá Couto – 406 alunos
Escola Espinho 3 – 428 alunos
Centro Escolar de Anta – 326 alunos
EB de Guetim e Jardim de Infância – 152 alunos

Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida

Escola Dr. Manuel Gomes de Almeida – 1610 alunos
Escola Domingos Capela – 232 alunos
Escola Espinho 2 – 450 alunos
Centro Escolar de Silvalde – 194 alunos
Centro Escolar de Paramos – 175 alunos

“A concentração de 
alunos nos centros 
escolares veio a ser 
uma mais-valia em 
termos de resultados” 
– José Ilídio Sá

as suas funções, sem em prol dos alunos. Tra-
ta-se de um trabalho partilhado, sabendo de 
antemão que todos temos responsabilidades 
na educação das nossas crianças”.
Fernanda Marques acredita que “para os pais 
e encarregados de educação, terá sido uma 
mais-valia. Deixam cá os filhos e educandos 
sabendo que estão protegidos e que todos 
estão empenhados na formação, não só em 
termos curriculares, mas também enquanto 
cidadãos”.
A coordenadora da Escola Básica de Paramos 
não defende “centros escolares que consti-
tuam megaestruturas, o que acaba por com-
plicar que as coisas fluam de forma natural. 
Concretamente em relação ao de Paramos, 
entendo que temos a dimensão ótima. Temos 
uma estrutura muito bonita e muito funcio-
nal”.
Por fim Fernanda Marques revela que “no ano 
passado, 60% dos alunos eram de fora da fre-
guesia de Paramos. Isto significa que a fregue-
sia está servida e que os alunos procuram a 
nossa escola pelas condições que esta oferece. 
É claro que, destes 60% de alunos, uma grande 
parte, embora não vivam em Paramos, têm cá 
os avós ou alguns familiares. São crianças que 
têm fortíssimas ligações a esta freguesia. Esta 
escola está muito bem equipada. Tudo aquilo 
de que necessitamos, quer da sede do Agru-
pamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Al-
meida, quer do próprio Município de Espinho 
ou da Junta de Freguesia, temos tido uma res-
posta muito positiva”, conclui a coordenadora.
O coordenador do Centro Escolar de Silval-
de, Nuno Marques, considera que um equi-
pamento como este, “tem muito interesse. 
Eu tive a experiência de lecionar em escolas 
como a Marinha, Calvário e na Seara. Por isso, 
há a noção das diferentes estruturas familia-
res que existem nesta freguesia. Temia-se, no 
início, que esta mistura, pudesse vir a criar al-
guma clivagem entre essas famílias. Mas tudo 
isso se dissipou e a integração foi absoluta-
mente natural, de tal modo que não se notam 
quaisquer diferenças”.
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Arrancou, recentemente, o proces-
so de renovação do parque escolar, 
excluindo os centros escolares de 
Anta, Silvalde e Paramos. Uma fase 
que está a envolver, neste momen-
to, o Jardim-de-Infância e Escola 
Básica de Guetim, do Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e 
a Escola Básica e Jardim-de-Infân-
cia de Espinho 2, do Agrupamento 
Dr. Manuel Laranjeira. Em projeto 
de requalificação está a aguardar 
o início de obras, a Escola Sá Couto 
que, após estarem concluídas, irá 
acolher, também, a Escola Básica e 
Jardim-de-Infância Espinho 3.
Relativamente à Escola de Espinho 
2, o diretor do Agrupamento Dr. Ma-
nuel Gomes de Almeida, José Ilídio 
Sá, revela que “a primeira fase da 
requalificação, dos Edifícios Cen-
tenários, está concluída. Os alunos 
começaram a ocupar esse espaço 
desde o início do segundo período. 
No entanto, a segunda fase é mais 
complexa porque envolve o miolo 
da escola e o edifício norte. Portan-
to, o maior desafio será ter obras em 
simultâneo com a atividade letiva”.
Segundo José Ilídio Sá, “na primeira 
fase correu tudo muito bem porque 
tem havido boa articulação entre 
a coordenação da escola (a profes-
sora Isabel Castro), a autarquia e a 
empresa que está a realizar a obra. 
Mesmo assim, com obras a serem 
realizadas ao sábado, por causa do 
barulho, houve algum atraso”.
Na segunda fase desta obra, com o 
espaço mais reduzido e as áreas de-
limitadas, “estão a ser feitas obras 
de requalificação de salas de aula, 

Renovação em curso

Segundo Nuno Marques, em Silvalde exis-
te “grupo de docentes e de auxiliares muito 
dedicados e sentimos que todos estão muito 
unidos”.
Para o coordenador da Escola Básica de Silval-
de, “este centro escolar tem um edifício muito 
moderno e com todas as condições. Houve 
uma evolução, sobretudo, tecnológica e que 
acabou por ser um importante instrumen-
to de trabalho para os professores e para os 
alunos. Melhorou, também, o conforto, pois 
deixamos de ter salas frias, pois as do Centro 
Escolar são aquecidas. Temos uma biblioteca 
e um pavilhão gimnodesportivo, uma cantina 
com excelentes condições, dividida entre o 
pré-escolar e o primeiro ciclo. Considero, por 
isso, que os alunos estão muito satisfeitos”.
Nuno Marques lembra que “já saiu de cá um 
grupo de alunos que completou desde o pri-
meiro até ao quarto ano e já estamos a formar 
um outro grupo. Entendo que os pais e encar-
regados de educação estão satisfeitos”.
E conclui:
“Uma escola como esta tem, também, condi-
ções de segurança para as crianças. Temos 
cá uma Unidade de Autismo com alunos que 
vêm de fora do concelho. Mas também estes 
alunos estão bem integrados com os restantes 
alunos pois esta é uma escola inclusiva”.

“Esta transição deverá 
ter custado mais aos 
pais e encarregados 
de educação” 
– Paula Orquídea Amaral

“A freguesia de Paramos 
está servida e os alunos 
procuram a nossa escola 
pelas condições que 
esta oferece” 
– Fernanda Marques

“Temia-se, no início, 
que pudesse vir a criar 
alguma clivagem entre 
essas famílias” 
– Nuno Marques

destaque Temas locais com profundidade.

ampliação do refeitório, a constru-
ção de um pavilhão gimnodesporti-
vo… Os constrangimentos, portanto, 
resultam de forma normal de uma 
obra que está a decorrer. E, por isso, 
acredito que a obra irá prolongar-se 
até ao início do próximo ano, mes-
mo tendo uma empresa a trabalhar 
em bom ritmo e sincronizada com o 
agrupamento (coordenação de esco-
la) e com a autarquia”.
Por fim, José Ilídio Sá alerta para a 
situação da Escola Domingos Cape-
la (Silvalde) que “de todas as escolas 
do concelho de Espinho é a única 
que falta ter um projeto de requa-
lificação. Era importante para esta 
escola haver um sinal – um projeto, 
ou uma intervenção. A escola não 
sofre uma intervenção de fundo 
há bastantes anos. Era importan-
te, até para se seguir o princípio da 
igualdade e criar algum equilíbrio 
entre todas as escolas do concelho 
de Espinho”, conclui o diretor do 
Agrupamento Dr. Manuel Gomes 
de Almeida.
Por sua vez, o Agrupamento Dr. Ma-
nuel Laranjeira tem em curso uma 
obra de requalificação, na Escola 
Básica e Jardim-de-Infância de Gue-
tim e em vias de se iniciar a requali-
ficação da Escola Sá Couto.
“Estou um bocadinho ansiosa por 
ver os resultados da junção do Jar-
dim-de-Infância com a EB1 de Gue-
tim porque os alunos irão ter con-
dições infraestruturais melhores”, 
diz a diretora do Agrupamento Dr. 
Manuel Laranjeira, Ana Gabriela 
Moreira que acredita que assim “po-
derão ser criadas dinâmicas entre o 
pré-escolar e o primeiro ciclo”.
Ana Gabriela Moreira pensa que 

“a junção da Escola Espinho 3 com 
a Sá Couto também será positiva e 
julgo que facilitará a transição dos 
alunos do primeiro para o segundo 
ciclo e daí para o terceiro ciclo. Será 
uma realidade nova e no início, isto 
poderá ser assustador para os pais 
por ter alunos desde o pré-escolar 
até ao 9.º ano. No entanto, esta es-
cola será preparada de modo a dife-
renciar as idades dos alunos. A coor-
denação e o órgão de gestão terão 
de dinamizar a escola para que tudo 
corra bem, com dinâmicas diferen-
tes”, sublinha Ana Gabriela Moreira.

Já está em curso 
a segunda fase da 
requalificação da 
Escola Básica de 
Espinho 2

A requalificação da Escola Sá 
Couto está em vias de se iniciar
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O IMPACTO da obra do quebra-mar 
de Leixões preocupa Pinto Moreira 
e outros autarcas e responsáveis de 
associações a sul de Matosinhos.
A Câmara de Espinho partilha das 
preocupações da Câmara de Mato-
sinhos com a adjudicação de uma 
obra que avança sem conhecimen-
to e avaliação dos estudos com-
plementares e sem referência nas 
conclusões da Avaliação Ambiental 
Estratégica das Alterações ao Plano 
Estratégico da APDL – Administra-
ção dos Portos do Douro e Leixões. 

de Leixões recebeu duas propostas 
e que a adjudicação da empreitada 
está prevista para fevereiro. A ad-
ministração portuária acrescentou 
que o processo decorre “dentro dos 
prazos previstos” e que o prolonga-
mento do quebra-mar de Leixões 
em 300 metros obteve por parte da 
Agência Portuguesa do Ambiente 
parecer favorável, não sendo neces-
sários estudos complementares em 
relação àquele projeto.

A APDL lançou a 22 de fevereiro de 
2019 o concurso público para o pro-
longamento do quebra-mar exterior 
e das acessibilidades marítimas do 
Porto de Leixões, por 141 milhões de 
euros e um prazo de execução de 

cerca de 30 meses.
Acresce dar nota de que na sequên-
cia da análise sumária realizada 
ao Plano Estratégico da APDL e ao 
relatório dos Fatores Críticos para 
a Decisão (FCD) da Avaliação Am-
biental Estratégica (AAE)”, a Câma-

ra Municipal de Espinho informa 
em ofício que o relatório do FCD da 
AAE do Plano Estratégico da APDL, 
no qual consta a execução do pro-
longamento do aludido quebra-mar, 
“não contém qualquer referência 
às consequências ou efeitos da sua 
construção na frente costeira a sul, 
designadamente em Espinho, sendo 
totalmente omisso relativamente a 
essa questão.”
Por isso, a autarquia solicita que se 
notifique “novamente a APDL para 
pronúncia relativamente a este 
ponto em concreto, solicitando ca-
bal resposta à questão na AAE em 
apreço.” •

A preocupação sobre o impacto do 
prolongamento do quebra-mar de 
Leixões cuja obra foi agora adjudi-
cada vai ganhando dimensão local 
e periférica. Pinto Moreira consi-
dera que “o prolongamento de 300 
metros do quebra-mar exterior em 
Matosinhos, sem a necessária ava-
liação técnica do seu impacto a sul 
tem consequências sobre a erosão 
costeira, sobre os desportos náuti-
cos e das ondas no litoral entre Ma-
tosinhos e Ovar.”
Entretanto, a APDL promete escla-
recer “todas as questões” sobre o 
quebra-mar antes da obra começar 
e cuja adjudicação está prevista 
para fevereiro.
A posição da APDL surge após a 
presidente da Câmara de Matosi-
nhos, Luísa Salgueiro, ter solicitado 
uma reunião urgente à gestora pú-
blica do porto de Leixões depois do 
anúncio da adjudicação do prolon-
gamento do quebra-mar.
Um dia antes, a APDL tinha reve-
lado que o concurso para o prolon-
gamento do quebra-mar do Porto 

“Consequências sobre a erosão costeira, os desportos 
náuticos e as ondas no litoral entre Matosinhos e Ovar”, 
antevê o autarca Pinto Moreira

O prolongamento 
de 300 metros do 
quebra-mar exterior 
em Matosinhos, 
sem a necessária 
avaliação técnica do 
seu impacto a sul tem 
consequências sobre 
a erosão costeira” 

Pinto Moreira

Pinto Moreira manifesta-se 
surpreendido com a decisão 
da APDL ao anunciar a 
adjudicação de uma obra 
com impacto em municípios 
do sul do porto de Leixões 
sem informar os municípios 
que integram o grupo de 
acompanhamento sobre o 
seu impacto ambiental e os 
municípios da orla costeira

O prolongamento de 300 
metros no quebra-mar exterior 
– que permanece inalterado 
desde 1940 – tem por objetivo 
reforçar a segurança na 
entrada da barra e melhorar a 
operacionalidade, assegurando 
uma acessibilidade mais 
segura e facilitada nas diversas 
condições “meteo-marítimas”

Documento do estudo de 
impacte ambiental é omisso 
em relação às consequências 
da sua construção na frente 
costeira a sul, designadamente 
em Espinho
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Impacto da obra do quebra-mar de 
Leixões preocupa Espinho

13 de fevereiro de 2020 • Defesa de Espinho • 7



Espaço gratuito
para estudo no 
FACE

Turismo de Espinho “mostra-se” 
em Ourense

Aldo Fernandes Costa também 
dinamizou o “Camarão de Espinho”

Lista apoiada por Luís Montenegro para o Conselho Nacional elege 16 conselheiros 

A Câmara Municipal disponibiliza gratuitamen-
te uma sala de estudo para estudantes univer-
sitários no FACE – Fórum da Arte e Cultura de 
Espinho.
“Este é um espaço tranquilo e adequado ao es-
tudo, que funciona durante a época de exames 
do ensino superior”, nomeadamente nos meses 
de dezembro, janeiro, fevereiro, maio, junho e ju-
lho, com o horário de funcionamento alargado 
entre as 19 e as 24 horas. 
Para poderem usufruir deste serviço, os estu-
dantes têm várias opções. Podem preencher 
uma ficha de inscrição na biblioteca, preencher 
o formulário de inscrição online ou enviar um 
email com os seus dados para: 
museuespinho1@gmail.com.
“A Câmara Municipal de Espinho garante um 
local acolhedor e tranquilo que permite aos 
alunos do ensino superior adaptar as horas de 
estudo aos momentos de maior disponibilidade 
e produtividade intelectual de cada um.
 Queremos fazer parte do seu sucesso académi-
co dos nossos jovens que frequentam estabele-
cimentos de Ensino Superior.” •

Vicente Pinto, vereador com o pelouro do Turis-
mo, marcou presença na abertura da edição de 
2020 do “Xantar”, em Ourense (Espanha) e em 
que Espinho participou pelo sexto ano consecu-
tivo. A cerimónia inaugural do evento também 
contou  com a presença da secretária de Estado 
do Turismo, Rita Marques e demais entidades 
oficiais.
Para além da promoção de eventos estratégicos, 
como o XXIV Encontro Internacional de Está-
tuas Vivas com a performance da estátua ven-
cedora “A Família”, teve lugar no espaço para o 
efeito, o showcooking de “arroz de robalo com 
percebes” com o chef Emídio Concha de Almei-
da, dando assim continuidade à promoção “pei-
xe que sai na rede da xávega”.•

No destaque da pretérita edição do Jornal re-
lativo à história do “Camarão de Espinho” foi 
indevidamente transcrito o nome de Amo 
Fernandes Costa. O nome correto do marido 
Arminda Fernanda Pinho, também conhecida 
por Fernanda Maia, afilhada e filha adotiva de 
Alberto Bastos Maia, corresponde a Aldo Fer-
nandes Costa. 
Fica feito o devido reparo e a devida penitência 
pelo lapso. •
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Pinto Moreira integra
Conselho de Jurisdição
Nacional do PSD

LÚCIO ALBERTO

Pinto Moreira foi eleito para o Conselho de 
Jurisdição Nacional do PSD, no 38.º Con-
gresso do partido que decorreu no segundo 
fim-de-semana de fevereiro, em Viana do 
Castelo. A votação para o principal órgão do 
PSD entre congressos, o Conselho Nacional 
garantiu a Rui Rio o maior número de luga-
res (21 em 70). A lista apoiada pelo espinhen-
se Luís Montenegro, seu principal adversário 
nas eleições diretas, elegeu 16 conselheiros.
A lista vencedora, liderada por Paulo Colaço 
elegeu cinco dos nove membros que com-
põem o Conselho de Jurisdição Nacional 
enquanto a lista oficial, encabeçada por Fer-
nando Negrão só conseguiu eleger três ele-
mentos.
José Manuel Bettencourt, que também per-
tenceu ao Conselho de Jurisdição Nacional 
no último mandato, elegeu-se apenas a si 
próprio.
A quarta lista apresentada pelo militante 
espinhense Ricardo Sousa não elegeu qual-
quer membro para o Conselho de Jurisdição 
Nacional.
A lista vencedora encabeçada por Paulo Co-
laço e que integra como membro eleito o pre-
sidente da Câmara de Espinho, Pinto Morei-
ra, obteve 393 votos.
A lista A, encabeçada por Fernando Negrão 
e promovida pela Direção do partido obteve 

264 votos, a de José Manuel Bettencourt 124 
votos e a lista de Ricardo Sousa, 55 votos.
Entretanto, Rui Rio apresentou ao 38.º Con-
gresso Nacional do PSD um modelo de cres-
cimento económico assente na produção de 
bens transacionáveis de maior valor acres-
centado para equilibrar as contas externas e 
potenciar um melhor nível de vida aos por-
tugueses.
O presidente reeleito do PSD considerou que 
o crescimento tem de ser comandado pela 
produção e não pelo consumo. “Com esta go-
vernação os portugueses podem ter alguma 
ambição, desde que ela seja poucochinha. 
Com este Governo e com estas alianças par-
lamentares”, os portugueses poderão ter au-
mentos salariais de 0,5% ou 0,7%, mas nunca 
terão aumentos que os catapultem para os 
padrões de vida europeus.”
Rui Rio selou a liderança do PSD no Congres-
so de Viana do Castelo, apontando as elei-
ções autárquicas como teste para chegar ao 
Governo, mas continuará a debater-se com 
um partido dividido pelas diferentes sensibi-
lidades internas, como se depreende da vo-
tação para a sua Comissão Política Nacional 
(62,4%), menos do que a que conseguiu em 
2018 (64,7%). Apenas Luís Filipe Menezes, em 
2007, com 61,8%, teve uma votação mais baixa 
do que Rui Rio. •

A lista vencedora 
do Conselho de 
Jurisdição Nacional 
liderada por Paulo 
Colaço e que integra 
o presidente da 
Câmara Municipal 
de Espinho, Pinto 
Moreira, foi eleita 
com 393 votos

“O que não posso, 
porque não tenho 
esse direito, 
é calar-me, seja 
sob que pretexto 
for” 

Luís Montenegro
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O Oculista Sabino, na Rua 8, foi alvo 
de um assalto durante na noite de 
quinta-feira. O larápio, alegadamen-
te o mesmo que tem vindo a assal-
tar outros estabelecimentos comer-
ciais na cidade, entrou por uma das 
portas interiores, dirigiu-se à caixa e 
furtou cerca de 40 euros, de fundo 
de caixa, pondo-se em fuga, de se-
guida.
Tudo aconteceu cerca das 23 horas 
de quinta-feira (6 de fevereiro). O 
indivíduo conseguiu abrir a fecha-
dura de uma das portas do interior 
do oculista das Galerias Sabino. No 
entanto, o meliante acabou por ser 
surpreendido com o alarme, que 
disparou quase de imediato, ten-
do tempo, apenas, para retirar o 
dinheiro que se encontrava como 
fundo de caixa.
O sistema de videovigilância regis-

Assaltante ‘apanhado’ por 
câmaras de videovigilância 
do ‘Oculista Sabino’

Bombeiros 
treinam 
no Hotel 
Apartamento 
Solverde

O PRESUMÍVEL AUTOR 
DE ASSALTOS A 
ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS FOI DETIDO 
NA TERÇA-FEIRA, após 
investigações da PSP de Espinho. 
O alegado larápio já havia sido 
identificado pelas autoridades, 
na semana passada, mas desta 
vez foi ‘apanhado’ pelo sistema 
de videovigilância do ‘Oculista 
Sabino’, na Rua 8, num assalto cerca 
das 23 horas de quinta-feira.

tou todas as imagens e, através das 
gravações, a Polícia de Segurança 
Pública (PSP) conseguiu identificar 
o suspeito – o mesmo que na sema-
na anterior já havia sido identifi-
cado pelas autoridades na semana 
anterior. Nessas imagens, vê-se o 
suspeito a tirar as sapatilhas e a en-
cobrir a cabeça com capuz do blu-
são, antes de entrar na loja.
Os proprietários foram avisados, de 
imediato, pela empresa de seguran-
ça e um dos funcionários deslocou-
-se, rapidamente, ao local, acabando 
pior não entrar por temer que o 
larápio ainda se encontrava no inte-
rior da loja. Porém, quando veio ao 
exterior, deparou com um carro-pa-
trulha da PSP, pedindo aos agentes 
policiais que fossem ao local verifi-
car se o(s) larápio(s) ainda se encon-
trava no interior.
A PSP esteve no local a investigar e 
a recolher elementos de prova.
Nessa mesma noite (madrugada), 
o individuo terá supostamente as-
saltado, também, uma retrosaria 
na Rua 20, mas a caixa registadora 
não continha nenhuma quantia em 
dinheiro.
À hora de almoço de sexta-feira, um 
outro estabelecimento comercial na 
Rua 18, a ‘Cruz das Louças’, também 
foi alvo de um assalto. O vidro da 
porta de entrada foi partido.
Na passada terça-feira, a PSP de Es-
pinho acabou mesmo por deter o 
suspeito – o mesmo que havia iden-
tificado na semana anterior e sobre 
quem recaem as suspeitas de ou-

 SEGURANÇA 
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Os Bombeiros Voluntários do Concelho de Es-
pinho (BVCE) realizaram, no passado dia 5, um 
treino de combate a incêndios em edifícios de 
grande altura (IEGA), no Hotel Apartamento 
Solverde. Tratou-se de um treino em conjunto 
com os corpos de bombeiros da Aguda, Esmoriz, 
Ovar, Lourosa, Arrifana e Santa Maria da Feira.
Ao longo de oito horas, praticamente contínuas, 
os cerca de quatro dezenas de bombeiros tive-
ram oportunidade de assistir “a uma apresenta-
ção teórica sobre a estratégia, tática e manobra 
em IEGA; de realizar uma visita técnica às insta-
lações do edifício; de receber um plano prévio de 
intervenção com funções atribuídas à chegada 
sequencial de equipas; e de efetuar dois exer-
cícios de combate a um incêndio no 13.º piso a 
mais de 40 metros de altura”.
Segundo o comandante dos BVCE, Pedro Louro, 
“o tempo de mobilização foi o mais próximo do 
real, com efetivos realistas. Além dos recursos 
habituais de combate, os bombeiros puderam 
ainda utilizar o serviço de incêndio do próprio 
edifício”.
Pedro Louro fez questão de deixar “um agra-
decimento ao Hotel Apartamento Solverde por 
mais uma vez nos ter recebido e nos ter possibi-
litado este intenso treino em conjunto com os 
corpos de bombeiros nossos vizinhos”. // MP •

David Oliveira foi reeleito presidente do Moto 
Clube de Espinho para o biénio 2020/2021, na as-
sembleia geral realizada na quinta-feira.
Um elenco que pretende “dar continuidade ao 
sucesso do que tem sido o Moto Clube de Espi-
nho”, fazendo “o nosso melhor pelo clube e pelo 
motociclismo em geral”. 
Eis os órgãos sociais eleitos:
Assembleia Geral – Presidente, César Milheiro; 
1.º Secretário, Victor Gaspar; 2.º Secretário, José 
Nascimento.
Conselho Fiscal – Presidente, Manuel Silva; Se-
cretário, António Baqué; Relator, Ricardo Filipe.
Direção – Presidente, David Oliveira; Vice-Pre-
sidente, Paulo Silva; Tesoureiro, José Luís Gou-
veia; 1.º Secretário, Ruben Félix; 2.º Secretário, 
Rui Oliveira; vogais, Joaquim Jesus, David Costa 
e Marta Carneiro. •

Detenção foi o 
culminar de uma 
investigação 
criminal a decorrer 
há alguns meses, 
por prática de furtos 
com arrombamento 
e escalamento 
em vários 
estabelecimentos 
comerciais e 
residências na 
cidade de Espinho”

PSP ESPINHO

O assalto ao 
Oculista Sabino 
ocorreu cerca 
das 23 horas e 
o suspeito foi 
surpreendido 
pelas câmaras de 
videovigilância e 
pelo alarme

À hora de almoço 
de sexta-feira, 
a ‘Cruz das 
Louças’, na 
Rua 18, também 
foi alvo de um 
assalto

tros assaltos, um homem de 47 anos, 
toxicodependente. Trata-se de um 
indivíduo que já esteve em prisão 
por crimes de furto semelhantes.
A detenção do suspeito, segundo a 
PSP, foi “realizada com mandado de 
detenção emitido por autoridade ju-
diciária competente” e que “foi o cul-
minar de uma investigação criminal 
a decorrer há alguns meses, por prá-
tica de furtos com arrombamento e 
escalamento em vários estabeleci-
mentos comerciais e residências na 
cidade de Espinho”. 
Segundo a PSP, o indivíduo, agora 
detido “encontrava-se em liberdade 
condicional”.
O suspeito foi presente ontem ao 
Tribunal Judicial de Espinho, desco-
nhecendo-se, entretanto, à hora do 
fecho da edição, a medida de coação 
aplicada. •
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David Oliveira 
reeleito
presidente do 
Moto Clube
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 ÁREA METROPOLITANA  PAÇOS DE BRANDÃO 

 SANTA MARIA DA FEIRA 

A atualidade 
na região

4500 região

Recorde-se que o passe mensal 
único em vigor custa, no máxi-
mo, 40 euros, na área metropo-
litana do Porto, O passe único 
implica a criação de uma tarifa 
única (30 euros) para circula-
ção em transporte público nos 
municípios da área do Porto, e 
um máximo de 40 euros para as 
deslocações entre os concelhos 
das duas áreas metropolitanas.
A medida, que entrou em vigor 
no Porto em abril de 2019, pre-
vê que as famílias do Porto pas-
sem a pagar um máximo de 80 
euros para usar os transportes 
públicos, já que mesmo com 
agregados familiares alargados 
só pagarão dois passes.

Todos os elementos 
do mesmo agregado 
familiar podem ter 
acesso a um passe 
único com o preço 
máximo de 80 euros

O Conselho Metropolitano 
do Porto aprovou por unani-
midade o passe família para a 
Área Metropolitana do Porto 
(AMP).
Com a aprovação do passe 
família, todos os elementos 
do mesmo agregado familiar 
poderão ter acesso a um pas-
se único com o preço máximo 
de 80 euros, o equivalente ao 
valor de dois passes mensais.
Esta medida não será au-
tomática, uma vez que as 
famílias necessitarão de 
apresentar uma candidatura 
que posteriormente será ana-
lisada e sujeita a aprovação 
ou não. A entrada em vigor 
nesta altura prende-se com a 
necessidade de análise e pre-
paração de todo o processo.
O passe família será sem dú-
vida uma grande mais valia 
para o custo de vida das fa-
mílias, mas também uma me-
dida que poderá alterar com-
portamentos de mobilidade, 
nomeadamente uma maior 
adesão ao transporte públi-
co por parte dos cidadãos da 
AMP.
Os municípios mostraram-
-se confiantes no sucesso e 
impacto do passe família, no 
entanto os presidentes mos-
traram ao mesmo tempo a 
preocupação perante o en-
cargo financeiro que advém 
da implementação desta me-

Área Metropolitana do Porto 
aprova passe família

Detenção por furto 
em residência
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dida e que podem no futuro 
traduzir-se em dificuldades 
agravadas.
A AMP procedeu ainda à 
aprovação da ratificação das 
alterações às bases gerais de 
integração no Sistema Inter-
modal Andante.
Entretanto, a Associação 
Portuguesa de Famílias Nu-
merosas louva a medida dos 
passes familiares acabada de 
aprovar para a Área Metropo-
litana do Porto, com reflexos 
na vida das famílias já a par-
tir do mês de maio.
De igual modo, a Associação 
Portuguesa de Famílias Nu-
merosas preconiza a imple-
mentação de outras medidas 
que corrijam a sobrecarga 
das famílias com filhos, como 
é o exemplo do IMI, que, nal-
guns municípios desta re-
gião, continua a não ter em 
atenção o número de pessoas 
do agregado familiar. 
Em relação aos passes fami-
liares, “eles constituem efe-
tivamente um alívio e um 
tratamento mais equitativo 
para as famílias com filhos, 
permitindo-lhes uma vida 
com mais qualidade em ter-
mos de alocação de tempo 
e recursos”, dá ainda nota a 
Associação Portuguesa de Fa-
mílias Numerosas. “De facto, 
sem passe familiar os encar-
gos com transportes podem 
ser tão altos que obrigam as 
famílias, sobretudo as mais 
numerosas, a organizar-se 
para transportar os filhos 
contraindo outros tipos de 
encargos e prescindindo de 
tempo de trabalho ou pessoal 
para o transporte dos filhos. 
Esta medida, como sempre 

Após denúncia por parte de um 
popular de que se encontrava um 
homem suspeito a rondar uma 
habitação, os militares desloca-
ram-se de imediato para o local, 
onde surpreenderam o suspeito no 
momento em que se encontrava a 

abandonar a referida residência, na 
qual efetuou a entrada através do 
arrombamento de uma janela. 
O suspeito foi intercetado ainda na 
posse do material furtado, o que 
culminou na sua detenção e na re-
cuperação de três peças de ouro e 
226 euros em numerário.
O detido foi presente ao Tribunal 
Judicial de Santa Maria da Feira, 
tendo-lhe sido aplicada a medida 
de coação de apresentações trisse-
manais em posto policial da área de 
residência. •

A GNR deteve, a 6 de fevereiro, um 
homem de 42 anos, por roubo em 
farmácia, em Santa Maria da Feira.
No âmbito de uma investigação que 
decorre há um mês, 
do Núcleo de Investigação Criminal 
da GNR de Santa Maria da Feiras 
apurou que o suspeito roubou, sob 
ameaça de arma branca, as gave-
tas das caixas registadoras de uma 
farmácia. No seguimento das dili-

gências policiais, os militares reali-
zaram uma busca domiciliária que 
permitiu a recuperação dos objetos 
roubados e a detenção do indivíduo.
O detido, que havia saído da prisão 
há cerca de um ano, onde cumpriu 
pena pelo mesmo tipo de crimes, 
após ter sido presente ao Tribunal 
Judicial de Santa Maria da Feira, 
fico sujeito à medida de coação de 
prisão preventiva. •

Detido por roubo a 
farmácia da Feira com 
recurso a arma brancadefendemos, deixa de pena-

lizar as famílias que decidem 
ter filhos e garantem a reno-
vação geracional e a susten-
tabilidade do país a médio e 
longo prazo.”
Relativamente ao IMI, “alerta-
mos novamente para a falta 
de equidade” na ausência do 
IMI Familiar. “De facto, não 
é o mesmo que uma pessoa 
viver sozinha numa casa de 
quatro assoalhadas ou uma 
família de cinco pessoas viver 
numa casa igual e pagarem 
ambos a mesma taxa de im-
posto. A mesma casa pode ser 
um luxo para uma só pessoa e 
uma estrita necessidade para 
uma família de 5, e essa reali-
dade deve refletir-se na taxa 
de imposto a pagar.” // LA • 

O POSTO TERRITORIAL DE 
SANTA MARIA DE LAMAS 
DETEVE, a 4 de fevereiro, um 
homem com 31 anos, por furto 
em residência, na localidade de 
Paços de Brandão.

 REGIÃO 

A GUARDA Nacional Republicana 
(GNR) intensifica até 17 de fevereiro a 
fiscalização do uso do telemóvel du-
rante a condução, com o objetivo de 
prevenir a sinistralidade rodoviária e 
aumentar o sentimento de segurança 
dos utentes da via.
A condução distraída é um fator de 
risco que tem sido objeto de uma 
atenção crescente nas políticas de 
segurança rodoviária, de tal modo 
que a Comissão Europeia, no Plano 
de Ação para esta década (2020-2030), 
destacou a condução distraída como 
um dos principais comportamentos 
de risco para a segurança rodoviá-
ria, sendo que no ano de 2019 foram 
autuados 22 mil condutores por fa-
zerem uso indevido do telemóvel du-
rante a condução.
As ações de fiscalização serão dire-
cionadas para as vias onde o índice 
de sinistralidade é mais elevado, 
estando empenhados militares dos 
comandos territoriais e da Unidade 
Nacional de Trânsito.

Esta operação decorre paralelamen-
te com a campanha da Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária, 
“a conduzir, não uses o telemóvel”, in-
tegrada no Plano Nacional de Fiscali-
zação, que tem como objetivo alertar 
os condutores para o risco de utiliza-
rem o telemóvel enquanto circulam, 
nomeadamente a distração que o seu 
manuseamento provoca.
A GNR relembra o impacto negativo 
do manuseamento do telemóvel du-
rante a condução, nomeadamente:
Aumento do tempo de reação; má 
avaliação das velocidades; não manu-
tenção das distâncias de segurança; 
mau posicionamento do veículo na 
via; dificuldade na interpretação da 
sinalização, podendo até ser ignora-
da; desrespeito das regras de cedên-
cia de passagem, designadamente em 
relação aos peões. •

Operação da GNR
“smartphone, smartdrive”
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 EMPREENDEDORISMO 

pessoas&negócios

LISANDRA VALQUARESMA

“Na Kitchen in realizamos 
projetos e obras de decora-
ção para o lar, onde o cliente 
tem a possibilidade de obter 
estudos e propostas perso-
nalizados de cozinha, quarto 
de banho e roupeiro que se 
adaptem ao espaço, orça-
mento e estilo que deseja.” É 
assim que Ricardo Proença, 
responsável pelo projeto em 
Espinho, o define.
O conceito nasceu há cerca 
de oito anos, quando, numa 
conversa entre amigos, deci-
diram que queriam “elevar a 
sua paixão pelo mundo dos 
projetos de decoração de inte-
riores e que fosse mais do que 
simplesmente vender um 
móvel de cozinha”. A ideia foi 
sendo trabalhada e a empre-
sa abriu o seu primeiro espa-
ço em Pontevedra. O estúdio 
de Espinho foi inaugurado no 
ano a seguir.
Ricardo Proença confessa 
que queriam “proporcionar 
uma experiência imersiva 
ao cliente onde este apenas 
tivesse que desfrutar do seu 
sonho”, pois, na altura em 
que o projeto foi pensado, 
sentiram algumas lacunas no 
mercado. Aliado a essa visão 

de um negócio diferencia-
dor, a equipa experiente que 
têm, com mais de 20 anos de 
trabalho no mundo da deco-
ração e fabrico de cozinhas, 
foi essencial para dar início 
ao projeto. “Acabou por ser a 
aposta natural”, recorda Ri-
cardo. 
Para a venda dos produtos, 
Ricardo esclarece que é tudo 
feito com acompanhamento. 
“O cliente visita a Kitchen in, 
transmite-nos o que preten-
de e nós desenvolvemos os 
projetos com apresentações 
fiéis em 3D e em realidade 
virtual acompanhados do 
respetivo orçamento.” Poste-
riormente, encontrada uma 
solução para o cliente, “dá-se 
seguimento para produção 
na fábrica e compromete-
mo-nos com uma data de en-
trega. Após o fornecimento 
e instalação, oferecemos ga-
rantia em todos os produtos 
e serviços.” 
No que diz respeito às ven-
das e ao crescimento, Ricardo 
afirma, “claro que queremos 
vender mais, mas sempre 
com a qualidade e serviço 
que caracterizam a Kitchen 
in, tal como queremos conso-
lidar e criar novas parcerias 
com gabinetes de arquitetura 

Felizmente temos 
tido mais procura 
dos nossos 
serviços. Notámos 
um crescimento 
notório nos últimos 
dois anos” 

Há clientes que 
chegam até nós 
recomendados 
por outros 
clientes, o que nos 
deixa bastante 
orgulhosos” 

Ricardo Proença

e decoradores de interiores 
para, de certa forma, poder 
estar mais cedo no processo 
de conceção dos espaços.” 
A empresa tem, atualmente, 
oito estúdios abertos ao pú-
blico. A loja de Espinho e mais 
sete em Espanha. “Neste mo-
mento fazem parte da equipa 
um total de 34 pessoas, desde 
os responsáveis de loja, os co-
merciais, instaladores, depar-
tamento de marketing, infor-
mática, financeiro e eventos.” 
Olhando para o futuro, o ob-
jetivo da empresa é, “acima 
de tudo, o de consolidação da 
marca e obviamente um cres-
cimento sustentado.” 
No espaço, o cliente pode 
encontrar variados produtos 
como mobiliário de cozinha, 
de banho, roupeiros, eletro-
domésticos, revestimentos, 
pavimentos e muito mais. E 
ainda algo que Ricardo cha-
ma de “cozinha viva”, onde 
são realizados workshops de 
culinária, degustação e ou-
tras experiências. •

Os estúdios 
localizam-se 
em Espinho, 
Pontevedra, 
Valência, Vigo, 
Santiago de 
Compostela, 
O Grove, 
Ourense e 
Torrelavega 

“E se o cliente pudesse 
experimentar a sua futura 
cozinha? Fazer um “test drive”?” 
É desta forma que Ricardo 
Proença cativa os seus clientes 
para o espaço loja.

Atualidade 
económica do 
concelho. 
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Kitchen in: uma 
aposta num negócio 
diferenciador 
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Opinião verdadeiramente pública

1. 
O que é, para si, o Dia de S. Valentim 
e quais as vantagens e desvantagens 
deste dia?

2. 
Que surpresa gostaria de fazer 
(receber) ou o que mais gostaria 
de oferecer (receber) ao seu 
companheiro(a)?

Lígia Santos,
Maia

1 – O amor deverá ser comemorado 
todos os dias, mas é o dia em que 
temos de encarar como uma data 
festiva, comprando um presente, de 
forma a manifestarmos o desejo de 
união.
2 – Eu gosto muito de receber flores. 
Gostaria de oferecer algo que não 
fosse material, como por exemplo 
uma carta, ou um passeio bonito e 
divertido. 

Tamires Gabriel,
Espinho

1 – É o dia da celebração do amor e da 
união e do companheirismo. Os nos-
sos dias já correm tão depressa que 
acabamos por nos esquecer das mais 
pequenas coisas. É um dia para nos 
lembrarmos, precisamente, dessas 
coisas entre um casal. A desvanta-
gem é que esse dia é voltado, literal-
mente, para o comércio, para vender 
coisas.
2 – Não sei muito bem o que respon-
der. Mas acredito que não se deverá 
oferecer só coisas materiais. Eu gosto 
muito de coisas personalizadas, ba-
seadas em pequenos detalhes. 

Joana Costa,
Esmoriz

1 – É um dia para demonstrarmos ain-
da mais o nosso afeto, embora enten-
da que o devamos fazer todos os dias. 
É um dia especial, principalmente 
para quem namora. No entanto, o con-

Armando Neto, 
Espinho

1 – Para mim é dos dias mais bo-
nitos que o ano tem para quem se 
ama. Há namoros que duram muito 
pouco tempo, mas para aqueles que 
duram anos a fio, esse dia é, real-

Ruben Pinto, 
Vila Nova de Gaia

1 – É um dia para passarmos com as 
pessoas de quem mais gostamos. 
Apesar de se chamar Dia dos Na-
morados não é destinado, apenas, a 
quem namora! É para todos e todos 
têm aqueles que gostam – sejam 
pais e familiares. Só vejo vantagens 
nesse dia.
2 – Só pelo facto de podermos estar 
juntos no dia seria, só por si, uma 
boa surpresa. 

Estacionamento
junto à obra
da alameda

A obra que decorre na zona à superfí-
cie do enterramento da linha férrea é 
muito importante para o desenvolvi-
mento de Espinho e irá trazer diversos 
benefícios.
A cidade de Espinho ficará mais bonita 
no futuro, mas no presente o que se vê 
é o estacionamento caótico em cima 
de passeios ou nas zonas por onde os 
peões têm dificuldade em passar junto 
aos separados metálicos da obra.
As pessoas precisam de ir aos restau-
rantes, aos cafés e às lojas do comér-
cio tradicional, mas também devem 
preocupar-se com quem por ali tam-
bém passa a pé…
 
António Martins - Anta

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 história a S. Valentim 
remonta ao século III. 
Um padre cristão, de nome 
Valentim, estava entre 
os que não concordavam 
com o imperador romano, 
Cláudio II que proibira os 
matrimónios para que os 
jovens soldados partissem 
para a guerra e, dessa 
forma, não criassem laços 
familiares fortes.
Valentim foi preso e o 
carcereiro levou até junto 
dele uma filha cega que o 
queria conhecer. O amor 
entre ambos foi imenso que, 
reza a lenda que a jovem 
recuperou a visão. Valentim 
escrevia-lhe cartas. O padre 
foi condenado à morte a 14 
de fevereiro.
Mas afinal o que pensam 
as pessoas sobre este 
dia (14 de fevereiro), que 
muitas da vezes é encarado 
como mais uma ‘manobra 
economicista’ do comércio? 
São, ou não, românticas e 
levam a sério uma data que 
não consta dos feriados 
anuais? O dia de um 
‘miminho’ mais especial. O 
dia que que o ‘namorado’ 
oferece um ramos de flores 
à ‘namorada’ ou que esta lhe 
retribui com uma simples 
caixa de bombons!
O Dia de S. Valentim, Dia 
dos Namorados é, afinal, o 
dia do amor...

Dia de S. Valentim “é dos dias mais 
bonitos que o ano tem para quem se ama”

 VOX POP 

É do nosso mar
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É preciso mais
policiamento

Percebe-se a necessidade do recur-
so a um sistema de videovigilância 
para combater a onda de assaltos 
em Espinho, mas essa opção poderá 
pôr em causa a privacidade dos cida-
dãos. Contudo, é preciso fazer alguma 
coisa para anular, ou tentar anular, a 
criminalidade que vai aumentando na 
cidade de Espinho.
A insegurança pública é mau sinal 
para os cidadãos que aqui vivem ou 
que visitam a cidade. E o turismo po-
de-se refletir negativamente se esta 
onda de assaltos prosseguir. 
A insegurança pública também não 
é boa para o comércio. E se Espinho 
pretende voltar a ser uma cidade de 
referência no turismo terá também 
de salvaguardar o comércio, desde as 
lojas aos cafés e restaurantes.
Urge, pois, fazer alguma coisa. Talvez 
com mais policiamento. Por exemplo, 
aumentando o número de efetivos 
policiais em Espinho. É apenas um 
exemplo…
 
Joaquim Costa - Espinho

ceito do Dia dos Namorados deverá 
ser aplicado todos os dias e reforçado 
no dia 14 de fevereiro. Acho que esse 
dia só tem vantagens.
2 – Acho que um jantar à beira-mar 
e da praia seria uma excelente sur-
presa. 

mente, muito bonito. É um dia mui-
to romântico, para fazer amor com 
quem se gosta realmente, estimando 
o companheiro ou a companheira. O 
dia tem vantagens quando se gosta 
verdadeiramente da outra pessoa. A 
desvantagem é quando um gosta e o 
outro não!
2 – Neste momento, aquilo que eu 
gostaria é que a minha companheira 
tivesse a saúde necessária para cui-
dar dos netos. Era mesmo o que mais 
desejava. Para mim, é o dia-a-dia. Não 
vou a lado nenhum. A ‘casa’ já está 
‘arrumada’. 
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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 
Carlos Guimarães Pinto
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PAN
Representa em Portugal o movimento político 
europeu em maior crescimento (juntamente com 
a direita nacionalista). No entanto, enfrenta a 
máquina de comunicação mais forte, impiedosa 
e menos escrupulosa do país a seguir à do PS (a 
do Bloco de Esquerda). O BE quer o espaço po-
lítico do PAN e fará tudo para o ter. Isto já se fez 
sentir no período anterior às eleições e antecipo 
que nas próximas seja ainda pior. Veremos se 
terão capacidade para resistir. Até agora o plano 
de André Silva correu muito bem. Passou 4 anos 
sozinho a defender gatinhos e acabou rodeado 
de 3 mulheres. Todos os homens têm muito a 
aprender com ele.
PEV
A Equipa B do PCP que, por qualquer motivo, 
finge jogar no mesmo campeonato da equipa 
principal.
Chega
O Chega trouxe à política um produto com resul-
tados eleitorais comprovados no resto da Euro-
pa, fácil de vender e com um vendedor com as 
características certas. Pelo perfil específico dos 
seus apoiantes, o Chega beneficia dos ataques 
que lhe são feitos, mesmo os justificados. André 
Ventura é genial na arte da vitimização e o PS 
tem feito esse papel na perfeição, com o impo-
pular Ferro Rodrigues à cabeça. Ao PS também 
interessa o crescimento do Chega porque obri-
ga os partidos à direita a decisões difíceis que 
custam eleitorado ao centro. O Chega crescerá 
à custa do PS e o PS manter-se-à no poder à 

custa do Chega. Nem Maquiavel pensaria num 
plano destes.
Iniciativa Liberal
Nem um escândalo, nem um episódio de circo 
e até quando mudaram de liderança fizeram-
-no pacificamente. Competentes, só falam de 
assuntos com relevância prática ou ideológica. 
Não sei se a política portuguesa está prepara-
da para quem encara a política desta forma.
Livre
Os seus dirigentes mais destacados, brancos 
e urbanos, ainda não se convenceram que o 
futuro do partido é negro e suburbano. Até 
porque a outra alternativa é o futuro ser só 
negro. 
Aliança
Não trouxe nada de novo à política nacional, 
mas pode ainda assim ser um partido de vo-
cação autárquica, a começar pelo próprio 
Santana Lopes que ainda poderá ter energia 
suficiente para ir ganhar a Câmara Municipal 
da Figueira da Foz e ressuscitar o partido por 
aí. Caso contrário, o melhor é ir entregar as 
chaves ao tribunal constitucional e dividir os 
despojos entre o Chega, PSD e CDS.
RIR
O único partido que não tem dúvidas em rela-
ção ao seu candidato presidencial.
PCTP-MRPP
Há cada vez menos eleitores a querer pelotões 
de fuzilamento para executar “fascistas” em 
praça pública e instalar o verdadeiro socialis-
mo (aquele que nunca foi tentado). Ainda bem.

PNR
André Ventura conseguiu em poucos meses o que 
José Pinto Coelho falhou durante muitos anos. 
MPT
Partido de marca branca sem grande pendor 
ideológico ou outra contribuição clara para a polí-
tica portuguesa. Tem algumas estruturas locais e 
pode ser que encontre alguns candidatos autár-
quicos à procura de uma barriga de aluguer e as-
sim conquiste alguma relevância. Desta vez terá a 
concorrência do Aliança nesse campeonato.
Nós Cidadãos
Idem.
PURP
A demografia joga a seu favor. É constituído 
por pessoas honestas e genuínas, mas não me 
surpreenderia que acontecesse ao PURP o que 
aconteceu ao PNR e apareça alguém com ou-
tros recursos capaz de mobilizar o eleitorado a 
quem o PURP se destina.
JPP 
Santa Cruz é o único concelho do país com o 
seu próprio partido. Em Espanha, um partido 
com características semelhantes elegeu um 
deputado e foi crucial na investidura de Pedro 
Sanchez. 
PPM
O partido dito popular e monárquico, mas que é 
impopular entre os monárquicos.
PTP/PDR/MAS
À procura de uma razão para existir.

• Professor e Economista 

Liga dos últimos
Uns aspiram a voltar à glória do passado, outros 
a crescer, e outros apenas a continuar a existir. 
Os pequenos partidos são a festa da democra-
cia. Sem muito a perder, podem ser mais agres-
sivos e genuínos. Sem tachos para distribuir 
para silenciar opositores, têm mais tendência 
a conflitos internos. Mas a repetir-se a mesma 
história de outros países europeus, alguns des-
tes pequenos partidos poderão vir a dominar a 
política portuguesa ou, pelo menos, ter um im-
pacto relevante no futuro. A pedido de algumas 
pessoas, fica aqui uma curta análise a cada um 
deles. Não prometo falar sempre a sério.
CDS
O descalabro do CDS é demasiadas vezes jus-
tificado com a emergência de novos partidos, 
mas estas justificações não resistem à mate-
mática. O CDS teve 12% em 2011. Depois das 
últimas autárquicas já aspirava a repetir os 20% 
de Lisboa em todo o país e até ultrapassar o 
PSD. Ficou a 15 pontos do resultado de Lisboa 
e a 23 de ultrapassar o PSD. Os novos partidos 
normalmente mencionados como tendo rouba-
do eleitorado do CDS tiveram menos de 3%. 
Mesmo partindo do pressuposto (erradíssimo) 
de que esses 3% teriam ido para o CDS, onde 
estão os outros 12% do resultado de Lisboa ou 
os 20% restantes para atingir o PSD? O novo 
líder talvez deva começar por aí. 
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necrologia

✝ Estrela Rodrigues de Oliveira Silva
AGRADECIMENTO 

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a participar na missa 
de 7º dia do seu ente querido no pas-
sado dia 8, sábado, na Igreja Matriz de 
Espinho.
Agradecem também reconhecidamen-
te a assistência domiciliária prestada 
pela NatyCare.

Espinho, 13 de fevereiro de 2020 

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

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

[Anta]

Sua  família vem  por este meio agra-
decer 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 
15 de Fevereiro, Sábado, pelas 19 ho-
ras na Igreja Paroquial de Anta.
Desde já agradece, muito reconheci-
damente a todos quantos se digna-
ram participar no seu funeral ou que 
de outro modo lhes manifestarem o 
seu pesar.

Anta, 13 de fevereiro de 2020 

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

✝ José Oliveira de Castro Rocha
MISSA DO 1º. ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filha, genro e demais fa-
mília vêm, por este meio, participar a 
todas as pessoas de suas relações 
e amizade, que na passagem do 1º. 
Aniversário do falecimento do seu 
ente querido, será celebrada missa 
por sua alma, quarta-feira, dia19 pe-
las 19 horas na Igreja Matriz de Es-
pinho. Antecipadamente agradecem 
a todos quantos se dignem assistir a 
esta Eucaristia.

Maria de Sousa e Silva Rocha – esposa
Ana Maria de Sousa Castro Rocha – filha
Vítor Ruivo – genro

Espinho, 13 de fevereiro de 2020 

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

✝ Carminda de Oliveira Valente
AGRADECIMENTO 

[Guetim - Anta - Espinho]

Seu filho, nora, netos e demais fa-
mília vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte no fu-
neral e missa de 7º dia da sua ente 
querida ou que de outro modo se as-
sociaram à sua dor. 
Desde já agradecem a todos quantos 
participaram nestas cerimónias.

Guetim, 13 de fevereiro de 2020 

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

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

✝
JOSÉ GONÇALVES DA COSTA
13.º ANIVERSÁRIO [FALECEU DIA 12/02/2007]

Sua esposa e demais família recordam-no com profun-
da saudade nesta data.

Espinho, 13 de fevereiro de 2020 

✝
MARIA AMÉLIA CAMPOS
27 ANOS DE PROFUNDA SAUDADE
Seu marido, Ângelo Rodrigues Félix (Sabença), seus filhos, 
netos e restante família, participam às pessoas das suas 
relações e amizade que será rezada missa em sufrágio da 
sua querida extinta. A Sagrada Eucaristia terá lugar dia 15, 
sábado, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de Anta, agra-
decendo desde já a quem se dignar assistir ao piedoso ato.

Anta, 13 de fevereiro de 2020 

✝
ANTÓNIO ALVES DOS SANTOS
MISSA DO 4.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Suas filhas, filhos, noras, genros, netos e bisnetos vêm, por 
este meio, participar que será celebrada missa por alma 
do seu ente querido, dia 19, quarta-feira, às 8 horas, na 
Igreja Paroquial de Silvalde. Desde já agradecem a quem 
comparecer.

Silvalde, 13 de fevereiro de 2020 

✝
VITORINO PINTO LOUREIRO
MISSA DO 22.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Seus filhos e nora comunicam que será celebrada missa 
por alma do seu ente querido, dia 16, domingo, às 10 
horas, na Igreja Paroquial de Guetim. Agradecem a todos 
quantos particiepem na Eucaristia.

✝ Fernando Santos Silva
MISSA DO 1.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa, filhos, nora e neta vêm 
comunicar que será celebrada missa 
por alma do seu ente querido, dia 15, 
sábado, pelas 19 horas na Igreja Ma-
triz de Espinho. Agradecem desde já 
a todos quantos comparecerem.

Espinho, 13 de fevereiro 2020

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

✝ Fernando Pinto de Oliveira [SR. FERNANDO PORTUGAL]

MISSA DO 5.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Saudade é a memória do coração...
Eternamente presente.

Sua esposa, filhas e restante família 
mandam celebrar missa do quinto ani-
versário do falecimento do seu ente 
querido, dia 15, sábado, pelas 19 ho-
ras, na Igreja Paroquial de Anta. Des-
de já, agradecem a todos aqueles que 
participem nesta Santa Eucaristia.

Anta, 13 de fevereiro de 2020 

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

quinta
13 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

sexta
14 Farmácia Teixeira 227 346 388

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

sábado
15 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

domingo
16 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

segunda
17 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

terça
18 Grande Farmácia 227 340 092

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

quarta
19 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde
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OS NOSSOS 
GRATUITOS
EFETUO TRADUÇÕES Tradu-
tor licenciado e certificado 
efetua traduções de inglês, 
francês e alemão para portu-
guês e vice-versa de todo o 
tipo de documentação poden-
do esta ser autenticada nota-
rial mente. Contate para o tlm. 
968058321

SENHORA c/ bastante expe-
riência, disponível para cuidar 
de idosos. Contatar Telm: 
963101976

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

SENHORA de confiança pas-
sa a ferro em casa. Contatar 
Telm: 966141570

SENHORA com 50 anos com 
curso de geriatria e com ex-
periência, toma conta de 
pessoas idosas - Telem: 919  
402 148
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OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS
ALUGA-SE / ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho 
privativa, c/ cozinha, peque-
no-almoço, tratamento de rou-
pa, garagem e TV Cabo mais 
Sport TV. Tlf. 227340002 ou 
227348972.

APARTAMENTOS T0, T1, T2 e 
T3. Totalmente equipados, com 
TV Cabo mais Sport TV, telefo-
ne, garagens, limpezas. Rua 
62, n.º 156. Tlf. 227310851/2 
- Fax 227310853.

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

DR. JORGE PACHECO 
Master em Implantologia
DR. TOMÁS PACHECO

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

Aberto aos sábados

IMPLANTOLOGIA
CIRURGIA ORAL
ESTÉTICA DENTÁRIA
REABILITAÇÃO ORAL
ORTONDONTIA
ODONTOPEDIATRIA
OCLUSÃO
ENDODONTIA
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Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial P
U
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PRECISA-SE
AJUDANTE DE 

COZINHA (M/F) 
P/ RESTAURANTE 

EM ESPINHO
TLM. 914 721 439
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DEFESA DE ESPINHO - 4584 - 13 FEVEREIRO 2020

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 
TUNA MUSICAL DE ANTA

CONVOCATÓRIAS

Pe. João de Deus, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Cul-
tural e Recreativa Tuna Musical de Anta, usando da faculdade que me confere o 
número 1 do Artigo 20° dos Estatutos desta Colectividade e cumprindo o consig-
nado nos Artigos 23°, 24° e 25° dos mesmos Estatutos, em complemento com o 
Regulamento Interno, CONVOCO os Associados para uma ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA a realizar no dia 29 de fevereiro de 2020, pe-
las 21.00 horas, na Sede Social da Colectividade, sita na Rua Tuna Musical de 
Anta, n.° 1019, na Vila de Anta, Concelho de Espinho, relativo ao Art° 23° com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
1.° - Leitura da Acta da Assembleia-geral anterior.
2.° - Apreciação e Votação do Relatório e Contas Sociais e Parecer do Conselho 
Fiscal Relativas ao Exercício do Ano de 2019.
3.° - Eleição novos Orgãos Sociais.
4.° - Outros assuntos para a Colectividade.

Vila de Anta, aos 30 de janeiro de 2020
O Presidente da Assembleia Geral

DEFESA DE ESPINHO - 4584 - 13 FEVEREIRO 2020

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA IDANHA

CONVOCATÓRIA

Convocam-se todos os associados da “AMI – Associação de Moradores da Ida-
nha”, p. c. 508230241, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo 
dia 15 de Março de 2020, às 15.00 horas, na sede da Associação, sita no Largo 
de S. Vicente, nº 1542, Idanha, Anta, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Leitura e aprovação da acta da Assembleia Geral anterior;
2 – Deliberar sobre o relatório e contas respeitantes ao ano de 2019; 
3 – Eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2020/ 2023;
4 – Deliberar sobre o plano e orçamento para o ano de 2020;
5 – Outros assuntos de interesse.

NOTA: O Relatório e Contas do exercício estarão disponíveis para consulta dos 
associados, na sede da Associação.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados com direito 
a voto, a Assembleia iniciará os trabalhos meia hora mais tarde, com qualquer 
número de associados.

A Mesa da Assembleia Geral
15 de fevereiro de 2020

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

Vidraria Ferreira
Ferreira & Ferreira, Lda.

VIDRO LISO  l  DUPLO  l  ANTI-REFLEXO  l  ANTI-FOGO E LAMINADO  l  ESPELHOS 

TIJOLOS E TELHAS DE VIDRO  l  INSTALAÇÕES DE VIDROS TEMPERADOS

1960 2020
59

ANOS

RESTAURANTE - PARQUE DE CAMPISMO

Comunicamos a todos os nossos clientes que por motivos de 
ordem profissional e estratégica da empresa Manto de Nuvens – 
Restauração, Lda., deixamos de explorar este Restaurante. Que-
remos agradecer em primeiro lugar a todos os nossos estimados 
clientes que frequentaram o Restaurante, porque sem eles o su-
cesso não seria alcançado.

Um agradecimento também à Câmara Municipal de Espinho, pela 
excelente colaboração na resolução de pequenas situações que 
surgiram e rapidamente eram solucionadas. A todos o nosso mui-
to obrigado.

Informamos ainda que manteremos os nosso restaurantes, Ave-
nida 8 e Luso  Venezuelano em fucionamento prestando cada 
vez mais um serviço esmerado para satisfação da exigência dos 
nosso clientes,

A Gerência
Maria Lurdes Pinto
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 www.mycasa.pt
 info@mycasa.pt

 RUA 2 Nº 871, 4500-261 ESPINHO (GUESTHOUSE)
 RUA 4 Nº 918, 4500-346 ESPINHO (RESTAURANTE/HOSTEL)

RESERVAS 919 033 344

Preciso de ti!
  DIA DE SÃO VALENTIM

Anuncie  

NA “NOVA” DEFESA
CONSULTE CONDIÇÕES 
GERAL@DEFESADEESPINHO.PT / 227 341 525
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ELETRICISTAS
Precisa-se eletricistas, oficiais e pré 

oficiais para a Bélgica.
 Experiência comprovada

Contactar: 221 450 900 
matosinhos@ugr.pt



defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

LISANDRA VALQUARESMA

Uma infeção, consequente do aci-
dente, acabou por causar o que 
Adriano nunca imaginou. “Depois 
do acidente acabei por ganhar uma 
infeção na perna e foi isso que com-
plicou tudo. Eu fui para o Hospital 
da Feira e mandaram-me para Espi-
nho, para ser operado com um osso 
de fora da pele, sem se aperceberem, 
e foi aí que ganhei a infeção”, conta 
Adriano ao recordar o início de uma 
jornada que acabou por lhe ampu-
tar a perna. 
Depois do acidente e ao longo de 
vários anos, fez mais de 30 opera-
ções para tentar salvar a perna, mas 
nunca foi possível. Caminhava auxi-
liado por uma muleta, mas recorda 
que era bastante complicado movi-
mentar-se dessa forma. Um dia os 
médicos decidiram que era necessá-
rio fazer um transplante ósseo, mas 
um problema nas artérias ditou 
a amputação. Apesar da situação, 

Adriano confessa que encarou tudo 
como um sinal de mudança. “Eu es-
tava muito vulnerável ao longo de 
todas aquelas operações, se eu fazia 
uma dieta eu acabava por piorar a 
infeção, se andasse com os sonos 
trocados era a mesma coisa, não 
era estilo de vida. E quando cortei a 
perna, as pessoas perguntaram-me 
como eu não chorava, mas eu dizia 
sempre que, apesar de estar triste, 
ao menos sabia que aquilo que eu já 
tinha passado, não iria passar mais.” 
O que para muitos seria encarado 
como uma tragédia na vida para 
Adriano foi só o começo de algo 
diferente, afirmando que “a partir 
desse dia a vida mudou”. Sente que 
melhorou a sua qualidade de vida 
e diz: “tirei a carta, comprei carro, 
caminho e consigo ir onde quero. 
Estou muito bem assim.” Mas ainda 
melhorou mais quando, num certo 
dia, num curso que fazia no Centro 
de Reabilitação Profissional de Gaia, 
o convidaram para ir jogar andebol. 

Adriano chegou a pensar que o des-
porto teria acabado definitivamen-
te na sua vida, mas aquele primeiro 
treino de andebol na Associação 
Portuguesa de Deficientes, alterou 
todas as suas certezas. Hoje confes-
sa que “foi das melhores coisas” que 
lhe aconteceu. “Fui experimentar 
um primeiro treino e nunca mais 
saí de lá. Já estou na minha quarta 
época a jogar. Com o andebol a mi-
nha vida andou 200%.”

Jogar e estar “a representar a sele-
ção nacional é algo que nunca na 

Futebol Popular. 
Interdição do campo. 
Os Estrelas da Ponte de Anta 
viram o seu campo interdito por 
dois jogos e um jogador punido 
com três anos de suspensão. 
p18

Futebol. SC Espinho 
goleia G. Figueirense.
O lateral-esquerdo, Gonçalo 
acredita que, agora, vão ganhar ao 
Pedras Rubras, não se esquecendo 
do apoio que os adeptos têm 
dado.  p17

 TESTEMUNHO 

“Com o andebol 
a minha vida 
andou 200%”

ADRIANO MENDES 
TINHA 19 ANOS 
QUANDO A VIDA LHE 
PREGOU UMA PARTIDA. 
UM ACIDENTE DE MOTA 
MUDOU-LHE O DESTINO, 
MAS NUNCA A FORÇA 
DE ENCARAR A VIDA. E 
HOJE, 20 ANOS DEPOIS, É 
UM HOMEM ATIVO, COM 
SONHOS E COM UMA 
PAIXÃO ENORME PELO 
ANDEBOL. 

Dança desportiva. 
Campeões de 
‘Latinas’.
O par João Capela/Íris 
Resende, do SC Espinho, 
sagrou-se campeão nacional 
de Juniores II Iniciados de 
Dança (Latinas). p19

Voleibol. 
Todos os escalões no 
Nacional. 
O SC Espinho alcançou a proeza 
de levar todos os escalões da 
formação aos campeonatos 
nacionais. p18
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Há sempre 
barreiras, mas 
a vida continua. 
Nunca pensei 
que a vida tinha 
acabado.”

vida me passou pela cabeça”, mes-
mo com todas as barreiras. Adria-
no participou duas vezes no cam-
peonato da Europa de andebol em 
cadeira de rodas e, apesar de terem 
ganho, em 2018, o campeonato euro-
peu, é da sua segunda participação, 
em 2019, que guarda mais recorda-
ções. Aqui acabaram por ficar com 
a prata do campeonato, perdendo 
para a Croácia, mas Adriano confes-
sa que “foi uma experiência incrível, 
foi bom jogar, marcar golos, e andei 
a primeira vez de avião, foi uma 
aventura”. 
Apesar de já estarem a trabalhar 
para o próximo campeonato, Adria-
no diz-se focado nos dias que ainda 
faltam e realça o “espírito de equipa 
excecional” que o une aos colegas. 
“Eu tenho muitos amigos que não 
têm deficiência, mas convivo com 
muita gente que tem. E é um mun-
do à parte. Conviver com aquelas 
pessoas é fantástico. Não há mal-
dade e há uma entreajuda muito 

grande. Se for preciso ajudamo-nos 
a tomar banho uns aos outros. Nos 
pavilhões não há muita acessibili-
dade e são sempre precisos alguns 
cuidados. Estamos lá uns para os 
outros.” 
A paixão pelo andebol é inquestio-
nável para Adriano. “Eu estou sem-
pre ansioso que chegue a terça e a 
quinta para ir treinar, quero sempre 
que os jogos cheguem rápido. Se eu 
pudesse ia treinar todos os dias. Fa-
z-me sentir bem. Quando amputei e, 
depois, quando comecei a usar uma 
prótese a minha vida melhorou, 
mas depois o andebol veio ajudar 
no resto. Sinceramente não me vejo 
a deixar o andebol. Já joguei com 
tendinites, com o ombro deslocado. 
Apesar de todas as dificuldades que 
possam existir não pretendo parar 
de jogar”. • 

“Antigamente a vida era 
um pouco fechada dentro 
de casa, hoje em dia, o 
deficiente já mora sozinho, 
já tem um emprego e vai 
sozinho trabalhar, pratica 
desporto.”
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O AVANÇADO Ivo Lucas (ex-Coimbrões), de 
22 anos, o médio Nakedi (ex-Polokwane Uni-
ted FC, África do Sul), de 21 anos, e o defesa 
Otero (ex-Huracán, Argentina), de 21 anos, são 
os novos reforços da equipa de futebol sénior 
do SC Espinho. 
O ponta-de-lança, Ivo Lucas, que fez a sua 
formação no SC Espinho, já integrou a convo-
catória nos dois últimos jogos e no encontro 
com o G. Figueirense, no Estádio do Bolhão, 
foi opção para o técnico João Ferreira, para 
substituir Vieirinha, aos 65 minutos e ocupar 
o lugar de jota na linha da frente do ataque 
dos tigres.
Nakedi é um jogador para o meio-campo, que 
poderá ser utilizado quer como médio defen-
fivo, quer ofensivo. O argentino, Otero, é um 
defesa-central, que poderá ser adaptado, em 
caso de necessidade, como lateral esquerdo.
Os três reforços vieram, assim, colmatar, as 
recentes saídas de Nathan, Leônidas e de 
Miguel Baptista, completando o plantel que 
havia sido pensado e construído no início da 
temporada. // MP

Ivo Lucas, 
Nakedi e Otero
reforçam os 
tigres

Gonçalo 
Cardoso 
diz que “não 
nos podemos 
agarrar à falta 
de condições 
para treinos” 
e garante que 
“há um grande 
espírito de 
grupo e muita 
amizade entre 
todos”

MANUEL PROENÇA

“VAMOS ENTRAR em jogo 
para ganhar ao Pedras Rubras, 
da mesma forma como sem-
pre fazemos quer a jogar em 
casa, quer a jogar fora”, afir-
mou o defesa-esquerdo dos 
tigres, Gonçalo Cardoso que 
reconheceu que “irá ser um 
jogo complicado porque o ad-
versário está a precisar de pon-
tos, assim como nós também 
queremos pontos”.
Este jogador alvinegro, que 
tem sido o mais utilizado pelo 
técnico João Ferreira durante a 
presente temporada, sente que 
“à medida que cada jogo passa, 
a nossa equipa está a evoluir. 
Tivemos aquele percalço con-
tra o Leça, mas penso que tudo 
está muito bem encaminhado 
para fazermos um bom jogo.
Vamos continuar a pensar jogo 
a jogo, sem sequer olharmos 
para a tabela classificativa. Só 
no final é que se iremos fazer 
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Procuramos elevar 
tudo aquilo que 
é de bom e não 
arranjar desculpas 
para nada”

Gonçalo Cardoso 
quer vencer o Pedras 
Rubras e espera que os 
adeptos “continuem a 
acreditar no trabalho 
que estamos a fazer”

x x

 SC ESPINHO G. FIGUEIRENSE

4 0
08/02/2020. Estádio do Bolhão, em Fiães

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A V A
Kadú Marcos Teixeira  27
Nuca Ruben

Amadeu João Amoná 22
© João Pinto Fábio Lourenço © 33

75   Gonçalo Matheus
Paulo Jorge Copas 31

Chapi Christian Peres  71
65   Vieirinha Mavuba
65    Jota Octávio Silva

61 Betinho Kojo
Diogo Valente Fábio Pina  58

JOÃO FERREIRA T NUNO DIAS
Bruno Silva Miguel Dias   27

65   João Ricardo Claudino
 Eduardo Baldé João Pimentel   58

Carlitos Lucas Rafael
65   Ivo Lucas João Castelo  71

Lottito Lopes
75    Nuno Malheiro Milton Alef

2-0 ao intervalo. 1-0, por Amadeu (10); 2-0, por Betinho (23); 3-0, por Jota 
(48, gp); 4-0, por Diogo Valente (64)

ÁRBITRO: Fábio Silva (AF Braga)
ÁSSISTENTES: João Silva e João Freitas

RESULTADOS 21.º JORNADA

Valadares Gaia 1-4 Leça
SC Espinho 4-0 G. Figueirense

FC Felgueiras 3-3 FC Arouca
Canelas 2010 0-0 Sanjoanense

Amarante 2-0 Pedras Rubras
Trofense 1-0 Gondomar
Lourosa 2-2 Paredes

L. Vildemoinhos 0-2 Castro Daire
Coimbrões 2-1 Vila Real

PRÓXIMA JORNADA (16 de fevereiro)

Gondomar 11h45 Felgueiras * 15 fev Canal 11
Vila Real 14h45 Lourosa
Paredes 15h00 FC Arouca

G. Figueirense 15h00 Canelas 2010
Leça 15h00 Amarante

L. Vildemoinhos 15h00 Coimbrões
Castro Daire 15h00 Valadares Gaia

Sanjoanense 15h00 Trofense
Pedras Rubras 15H00 SC Espinho

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B 
JORNADA 21

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 FC Arouca 21 15 4 2 34-16 49
2 Leça 21 12 6 3 35-19 42
3 Lourosa 21 11 8 2 35-14 41
4 SC Espinho 21 11 7 3 37-16 40
5 Castro Daire 21 11 5 5 29-20 38

16 Valadares Gaia 21 6 2 13 25-44 20
17 Vila Real 21 3 2 16 16-42 11
18 G. Figueirense 21 2 2 17 9-55 8

 SC ESPINHO - CDP 

 ANTEVISÃO 

Exibição 
quanto-baste

OS TIGRES deram sinal, desde muito cedo, 
que queriam resolver o jogo. E, nesse sentido, o 
primeiro golo surgiu logo aos 10 minutos, num 
lance em que Amadeu aproveitou, bem, um 
remate de João Pinto à trave. Foi o começo de 
uma exibição que teve continuidade ao longo 
de 90 minutos.
O segundo golo dos espinhenses resultou de 
um lance de contra-ataque, que isolou Betinho. 
O ponta-de-lança dos alvinegros bateu o guar-
dião adversário que acabou por sair lesionado.
Com a confortável vantagem no marcador, a 
equipa da casa partiu para uma segunda parte 
tranquila e fez mais dois golos: um na marca-
ção de uma grande penalidade, apontado por 
Jota e um outro por Diogo Valente, na marca-
ção de um pontapé-de-canto direto.
Os tigres acabaram por não conseguir marcar 
mais golos porque o guarda-redes, Miguel Dias, 
que entrara perto da meia-hora da primeira 
parte, fez uma exibição soberba, evitando que 
a bola entrasse na sua baliza, pelo menos, qua-
tro vezes. Os espinhenses ainda viram um golo 
anulado por alegada falta, dentro da área.
Com este resultado, os tigres mantiveram a 
quarta posição da tabela classificativa, mas fi-
caram a dois pontos do segundo lugar e a nove 
do primeiro. // MP

Foram quatro golos, mas poderiam 
ter sido, pelo menos, outros quatro. O 
SC Espinho levou de vencida o último 
classificado, o G. Figueirense, com 
uma exibição quanto-baste, numa 
partida onde só estiveram adeptos 
espinhenses na primeira vitória em 
casa na segunda volta.
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as contas”.
Para Gonçalo, “não nos pode-
mos agarrar à falta de con-
dições para treinos. Há um 
grande espírito de grupo e 
muita amizade entre todos. 
Nós procuramos elevar tudo 
aquilo que é de bom e não ar-
ranjar desculpas para nada”, 
refere o jogador que diz que, 
apesar de ser o que mais tem-
po de jogo tem na presente 
época, “isso nem sequer me 
passa pela cabeça. Todos os 
jogadores nesta equipa têm 
oportunidades e há que as 
agarrar. Muitos jogadores me-
reciam jogar, mas só podem 
jogar 11. Resta-nos, por isso, 
trabalhar no dia-a-dia e fazer 
sempre o melhor em prol da 

equipa”.
O defesa de 29 anos, que com-
pleta a segunda época ao ser-
viço do SC Espinho, afirma 
que pouco lhe importa “se for 
eu a marcar golos. Quero é 
que qualquer dos meus cole-
gas marque os golos para que 
possamos vencer os jogos. 
Isso é, realmente, o mais im-
portante”.
Gonçalo Cardoso não se es-
quece dos adeptos alvinegros 
que “espero que continuem a 
acreditar no trabalho que es-
tamos a fazer. Sei que os nos-
sos adeptos estão, também, a 
fazer o seu trabalho, porque 
sentimo-lo dentro de campo. 
Por isso, todos juntos somos 
mais fortes”, concluiu.

Recorde-se que num universo 
de 14 confrontos, desde 2002, 
o SC Espinho leva uma van-
tagem de duas vitórias ante o 
Pedras Rubras. Os tigres ven-
ceram por seis vezes a equipa 
maiata e registaram-se quatro 
empates. No último jogo em 
casa (Fiães), a 22 de setembro 
passado, a equipa de João Fer-
reira empatou (1-1), depois de 
ter estado a perder. O golo do 
Pedras Rubras foi apontado 
por César Gomes e o do espi-
nhenses por João Ricardo.
Dos seis encontros realizados 
no terreno do adversário, o SC 
Espinho apenas venceu um, em 
2005 ao comando de Vítor Perei-
ra e empatou um outro, em 2015, 
com Cerqueira a treinador.  •
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NO SECTOR feminino, as infantis somaram 
um ponto naquele que foi o jogo que ditou a 
sua passagem ao Campeonato Nacional. Ape-
sar da derrota por 2-3 frente à Juventude Pa-
cense, a equipa de Mariana Pinto cumpre o 
primeiro objetivo da época.
As atuais campeãs regionais (iniciadas) tam-
bém cederam no derradeiro set. O jogo foi em 
Vila do Conde e, já de contas feitas, a equipa de 
Mafalda Silva não passou (desta vez) pelas vi-
ce-campeãs (2-3). A equipa B do escalão cedeu 
por 1-3 perante o Colégio dos Carvalhos.
As cadetes B, de Eduardo Pina, cederam na ‘ne-
gra’ frente ao FC Infesta e somaram mais um 
ponto na classificação, em jogo a contar para o 
Torneio da AVP.
As juvenis iniciaram o Campeonato Nacional 
com o pé direito e venceram perante o VC Via-
na por 3-1.
Por fim, as juniores de Ricardo Lemos carim-
baram uma grande vitória, em ambiente ‘aceso’ 
frente à equipa do AVC (3-1) enquanto as mas-
ters alcançaram a vitória frente à equipa do 
Porto Vólei, por 3-2.

Feminino vence Benfica
A equipa de voleibol de seniores femininos do 
SC Espinho conquistou uma dupla vitória na 
dupla jornada disputada na capital. Dois jogos 
de enorme dificuldade para as espinhenses. As 
tigres bateram, no sábado, a equipa do Nacional 
de Ginástica, por 1-3 (19-25, 25-22, 16-25 e 17-25) e 
no domingo, o Benfica (candidato ao título), tam-
bém por 1-3 (17-25, 25-16, 20-25 e 27-29). •

Uma dúzia histórica nos Nacionais

O SC Espinho garantiu o apuramento de 
todos (12) os seus escalões de voleibol para 
os respetivos campeonatos nacionais. Um 
feito histórico, no clube, e não só! Os minis 
B femininos (na foto) destacaram-se pelo 
seu honroso segundo lugar com a equipa 
A, a sexta posição a equipa B e o 10.° lugar 
a equipa C.

A EV PERALTAFIL (Silval-
de), esteve presente com 
nove dos seus atletas na 21.ª 
edição da histórica Prova de 
Atletismo de Cesar, em Oli-
veira de Azeméis.
Numa prova extremamen-
te competitiva, que contou 
com 560 finalistas, divididos 
por vários escalões, os atle-
tas da EV Peraltafil fizeram 
jus às prestações que já nos 
têm habituado, tendo Vítor 
Santos alcançado o primei-
ro lugar no pódio na catego-

ria de Veteranos M40 com o 
tempo de 28m23s. Já no es-
calão sénior masculino, Tozé 
Castro obteve a 10.ª posição, 
José Almeida a 18.ª, Cláudio 
Costa a 23.ª e Paulo Oliveira 
alcançou a 110.ª posição. Por 
sua vez Sérgio Gomes atin-
giu o 62.º lugar na categoria 
de veteranos M45 e em vete-
ranos M50, Joaquim Pereira 
obteve a 50.ª posição, Luís 
Silva a 51.ª e Leonel Silva o 
85.º lugar. •

EV Peraltafil 
brilha em Cesar

Voleibol. Espinhenses tropeçam 
na Taça

As equipas de voleibol do SC Espinho e da AA 
Espinho foram afastadas da Taça de Portugal, 
nos quartos-de-final da prova. Os tigres foram 
derrotados, em Lisboa, pelo Sporting, por 3-0 
(25-15, 25-12 e 25-22) e os academistas foram 
afastados, na ‘negra’ (19-25, 27-25, 22-25, 26-24 
e 18-20) pela AA S. Mamede, do Campeonato 
Honda.
Sem conseguir impor o ritmo nos dois pri-
meiros ‘sets’, a equipa do SC Espinho, liderada 
por Vítor Pinto, sentiu algumas dificuldades 
para travar o ataque rival e nem a tentativa de 
reação no terceiro, foi suficiente para evitar a 
derrota, pela margem máxima, diante um for-
tíssimo adversário.
No outro encontro, a equipa da AA Espinho 
recebeu a AA S. Mamede, de escalão superior, 
no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis. Os mo-
chos entregaram-se, de corpo e alma e a dú-
vida quanto ao vencedor manteve-se até ao 
quinto parcial que foi disputado em mais de 
20 minutos (18-20).
No sábado, às 16 horas, a equipa do SC Espi-
nho regressa ao Campeonato Honda, rece-
bendo o SC Caldas, na Arena Tigre, na Nave 
Desportiva Municipal de Espinho.
A AA Espinho, na 2.ª Divisão, recebe o Maríti-
mo, no sábado, às 15h30, no Pavilhão Arquite-
to Jerónimo Reis e no domingo, também em 
Espinho, joga com o CV Lisboa, às 16 horas. •

 VOLEIBOL 

 ATLETISMO 

defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

Hóquei em patins. Mochos perdem 
nos Carvalhos

A equipa de hóquei em patins sénior da AA 
Espinho teve nova derrota no Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão Norte. Os academistas 
foram derrotados pelo ‘rival’ CH Carvalhos, 
por 4-2. Os dois tentos de Fred Carvalho não 
chegaram para dar os três pontos à equipa do 
Mocho. Ao intervalo, os academistas estavam 
empatados (1-1) e o equilíbrio manteve-se até 
cerca de 17 minutos do final da contenda, altu-
ra em que os locais marcaram o 3-2. O quarto 
tento, que praticamente ‘matou’ o jogo, surgiu 
a 12 minutos do fim.
Os espinhenses ainda tiveram a oportunidade 
de reduzir, a nove minutos do termo do encon-
tro, mas falharam uma grande penalidade.
No sábado, a Académica recebe, em casa,  o FC 
Porto B, às 18h30.
Os academistas estão, agora, na oitava posi-
ção da tabela classificativa, com 23 pontos, a 
14 do segundo lugar. •

Futsal. Novasemente Cavalinho 
surpreendido

O Novasemente Cavalinho, à segunda jornada 
da fase de apuramento do campeão nacional de 
futsal feminino, foi derrotado pelo Santa Luzia, 
por 2-1. As sementinhas entraram mal no jogo e 
aos 9 minutos já perdiam por 2-0, com dois ten-
tos obtidos num curtíssimo espaço de um mi-
nuto! Mais fechadas, a partir daí, as jogadoras 
do Santa Luzia não deram grandes hipóteses 
às antenses que só conseguiram reduzir a três 
minutos do final do encontro, por Suka.
No próximo fim-de-semana jogam-se os quar-
tos-de-final da Taça de Portugal. O Novasemen-
te Cavalinho irá jogar ao Pavilhão Municipal de 
Chaves, no domingo, às 16 horas, diante o GD 
Chaves. •
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No sector masculino, as infantis de Alexandre 
Sousa cederam três pontos ao vizinho Esmo-
riz (1-3). Os iniciados adiaram a definição de 
lugares na competição depois de cederem no 
quinto ‘set’ frente a uma AA Espinho determi-
nada (2-3).
Os juvenis, de Tiago Rachão, perderam peran-
te o Esmoriz por 1-3 num jogo com ‘sets’ bas-
tante disputados. 
Finalmente, os sub-21 masculinos fizeram o 
pleno em jornada dupla: no sábado venceram, 
por 3-2, a formação do CV Oeiras e, no domingo 
bateram, por claros 3-0, a equipa do Albufeira.

O CONSELHO de Disciplina (CD) da Associação de Futebol 
Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) aplicou a derrota, 
por 3-0, ao Estrelas da Ponte de Anta e a interdição do seu 
campo por dois jogos devido aos incidentes registados no 
encontro da 9.ª jornada com o Império de Anta a 18 de janei-
ro passado. O CD puniu, ainda este clube, com duas multas 
– uma de 150 e a outra de 200 euros.
Em comunicado do CD, o jogador do Estrelas da Ponte de 
Anta, Ivo Moreira, foi punido com a pena de suspensão de 
três anos e com uma multa de 200 euros.
Recorde-se que o jogo em causa, entre o Império de Anta e o 
Estrelas da Ponte de Anta foi interrompido aos 44 minutos 
quando se registava um empate (1-1).
No próximo dia 21, às 21h15, a AFPCE vai realizar uma As-
sembleia Geral Extraordinária que terá como único ponto 
a “discussão, análise e votação das propostas de alteração 
apresentadas pelos corpos sociais da AFPCE ao Regulamen-
to Disciplinar das Provas Desportivas e Oficiais da época 
2019/2020”, no “sentido de travar o agravamento e conter a 
violência” nas referidas provas.
Entretanto, na Liga de Futebol Popular de Espinho, o GD 
Ronda mantém-se na liderança da 1.ª Divisão, depois de ter 
vencido o Rio Largo por 3-1, com quatro pontos de vantagem 
sobre a Corga de Silvalde que goleou (0-7) o Estrelas da Divi-
são. O Regresso, terceiro classificado, também goleou o seu 
adversário, o Novasemente, por 6-2.
Na 2.ª Divisão, o Estrelas da Ponte de Anta leva, apenas, dois 
pontos de vantagem ante o segundo classificado, o Despor-
tivo da Ponte de Anta. Na jornada do fim-de-semana, o Es-
trelas venceu a Juventude da Estrada pela margem mínima 
(0-1) e o Desportivo da Ponte de Anta bateu o Império, por 
1-3. // MP

Interdição do campo  
ao Estrelas Ponte Anta  
e suspensão de atleta 
por três anos

 FUTEBOL POPULAR 
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A NADADORA DO SC ESPINHO (desporto 
adaptado), Vera Cardoso (S14), conquistou o 
primeiro lugar no pódio nos 50, 100 e 200 me-
tros costas e o segundo lugar nos 50 metros 
livres no VI Troféu das Fogaceiras que se rea-
lizou em Santa Maria da Feira. O espinhense 
Diogo Cruz (S14) classificou-se em primeiro lu-
gar nos 100 metros costas e conquistou, ainda, 
o terceiro lugar nos 50 metros livres e o quarto 
lugar nos 50 metros costas e 100 metros livres.
O tigre José Pedro Ferreira (S14) ficou em ter-
ceiro lugar nos 25 metros livres e nos 25 me-
tros costas, conquistando a sexta posição nos 
50 metros livres.
Jéssica Ferreira (S14) obteve o quarto lugar 
nos 25 metros costas e João Amaral (S14) clas-
sificou-se em quarto lugar nos 100 metros 
costas e nos 50 metros livres, obtendo, ainda o 
quinto lugar nos 100 metros bruços e o sexto 
lugar nos 50 metros costas.
A atleta alvinegra Luísa Félix (S21) ficou em 
quinto lugar nos 25 metros costas e David Pai-
va (S17) também esteve presente nesta prova 
com o objetivo de lhe ser apresentado o am-
biente competitivo.

SC Espinho em destaque 
no Troféu das Fogaças

A equipa de 
natação adaptada 
do SC Espinho 
obteve cinco 
recordes pessoais e 
oito pódios (quatro 
de ouro, um de 
prata e três de 
bronze)

A equipa de natação artística dos tigres 
apresentou dois esquemas por convite 
da organização

Badminton. Ana Isabel Cruz 
vence na Lousã

Ana Isabel Cruz, do Novasemente, alcançou 
o primeiro lugar em singulares senhoras no 
escalão de sub19 no 2.º Torneio de Clubes de 
badminton, em Serpins, na Lousã. A jogadora 
do Novasemente alcançou, também, o primei-
ro lugar em pares mistos, com o atleta da AA 
Coimbra, Tiago Galvão.
No escalão de sub13, o destaque, também, 
para o atleta do Novasemente, José Teixeira 
que obteve a segunda posição na prova de 
pares homens com Hugo Campos (EACO Es-
posende). José Teixeira acabou por ser afasta-
do na segunda ronda de singulares homens e 
na primeira ronda de pares mistos, com Sara 
Boas (CD Póvoa).
Nos sub17, o jogador do Novasemente, Tomás 
Maia ‘caiu’ na primeira ronda de singulares 
homens e na de pares mistos em dupla com 
Ana Rita Vieira (CFB Gaia) e foi afastado nos 
quartos-de-final de pares homens em dupla 
com Pedro Pinto (CFB Gaia). •

Dança desportiva. João Capela e 
Íris Resende campeões nacionais 
de ‘Latinas’

O par João Capela/Íris Resende, do SC Espi-
nho, sagrou-se campeão nacional de Juniores 
II Iniciados de Dança (Latinas), no Campeo-
nato Nacional 2020 Standard & Latinas que 
decorreu em Almada. O par que vestiu as 
cores dos tigres, Bruno Valinho/Beatriz Lima 
trouxe um segundo lugar no escalão Adultos 
Intermédios, após meia-final com um total de 
13 pares, sagrando-se vice-campeão nacional 
2020 de latinas nesse escalão. O par Daniel 
Gonçalves/Juliana Sá Couto alcançou um 6.º 
lugar no escalão Adultos Iniciados.
Foi um excelente campeonato para a mais jo-
vem secção do SC Espinho e para os seus atle-
tas, que treinam com os professores Ana Pais 
Oliveira e Vasco Rigolet e que estarão agora 
em preparação para o Portugal Open 2020, 
que se realizará a 29 do corrente, em Lisboa. •
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No final da prova foram obtidos cinco recor-
des pessoais e oito pódios (quatro de ouro, um 
de prata e três de bronze).
Antes do início da competição foram apresen-
tados dois esquemas de natação artística do 
SC Espinho, a pedido da organização, onde 
estiveram presentes as nadadoras Bárbara 
Mendonça, Carolina Fernandes, Carolina 
Marinho, Inês Meireles, Maria Miguel Castro, 
Maria Pinto Matilde Rodrigues e Sara Rafael.

Masters em destaque 
Entretanto, a equipa de masters de natação 
do SC Espinho participou no III Meeting Luso 
Andaluz Master, organizado pela Federação 
Portuguesa de Natação e realizado nas Pis-
cinas Municipais de Tomar. António Canelas 
(Escalão J) venceu as provas de 50 metros ma-
riposa e 100 metros costas e ficou em 3.º lugar 
nos 50 metros bruços.
Yolanda Rienderhoff (Escalão D) obteve o 2.º 
lugar nos 50 e 200 metros bruços e nos 200 
metros livres e Domingos Ferreira (Escalão I) 
classificou-se em 2.º lugar nos 50 metros bru-

A atleta (sub19) 
do Novasemente 

venceu em 
singulares e em 

pares mistos 
 NATAÇÃO 

ços e nos 200 metros livres e em 3.º lugar nos 
200 metros bruços.
Por fim, Fábio Floriano (Escalão G) ficou em 
4.º lugar nos 200 metros bruços e em 7.º lugar 
nos 50 metros bruços e nos 200 metros livres.
No final da competição foram batidos nove 
recordes pessoais (incluíndo tempos parciais) 
e obtidos nove pódios (dois de ouro, cinco de 
prata e três de bronze). •
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História de amor de Pedro e Inês 
na Quinta das Lágrimas

po, originário do sul do continente africano.  
Contemple também na Quinta das Lágrimas a 
Fonte das Lágrimas, cujas águas terão, segun-
do a lenda, tido origem nas lágrimas vertidas 
por Inês quando foi assassinada. “O sangue do 
seu corpo terá deixado uma mancha de algas 
avermelhadas na rocha, visível ainda hoje.”

Visitado o cenário da mais conhecida 
história de amor portuguesa, aproveite o 
sábado para conhecer a Biblioteca Joanina, 
construída entre os anos de 1717 e 1728 e um 
dos expoentes do Barroco Português. Ensejo 
então para visitar uma das mais ricas biblio-
tecas europeias e conhecida como Biblioteca 
Joanina em honra e memória do Rei D. João 
V (1707-1750), que patrocinou a sua construção 
e cujo retrato, da autoria de Domenico Duprà 
(1725), domina o espaço que foi utilizado como 
local de estudo desde 1777 até meados do sé-
culo XX, com a entrada em funcionamento da 
atual Biblioteca Geral.
Não descure ainda a oportunidade de percor-
rer no sábado a Praça da República, ponto de 
encontro em Coimbra e rodeada de alguns dos 
bares e restaurantes mais movimentados da 
cidade, é aqui que a maior parte das pessoas 
se encontra para partir para outros cantos. Na 
Praça da República destacam-se os Jardins da 
Sereia, o Teatro Gil Vicente, a Associação Aca-
démica de Coimbra e Escadas Monumentais. 

No rescaldo do Dia dos 
Namorados, aproveite o fim-de-
semana para visitar os jardins da 
Quinta das Lágrimas, em Coimbra, 
onde o leitor e companhia podem 
encontrar as fontes de Inês. “Reza 
a lenda que apesar de o príncipe 
ter coabitado com Inês por vários 
anos no Paço de Santa Clara, 
para comunicar com ela, D. Pedro 
usava um cano que corria da 
Quinta das Lágrimas até perto do 
convento das clarissas. Diz-se que 
colocava as cartas em barquinhos 
de madeira que, depois, a água 
proveniente dessa fonte, a Fonte 
dos Amores, se encarregava de 
transportar.”

Aproveite o domingo em Coimbra para 
contemplar a Torre de Anto, de origem 

medieval e integrada na antiga cerca de Coim-
bra, sendo então conhecida como Torre do 
Prior do Ameal.
E dê obrigatoriamente um salto à Sé Velha, 
igreja com um exterior robusto, simétrico, 
escassas aberturas e coroamento de ameias. 
E entretanto aprecie a Sé Nova, templo que 
pertenceu ao colégio da Companhia de Jesus 
até à sua expulsão de Portugal, em 1759. As 
obras iniciaram-se em 1598, mas a Igreja só foi 
sagrada em 1640. E aproveite para conhecer o 
Museu Nacional Machado de Castro, junto 
à Sé Nova, instalado no Palácio Episcopal de 
Coimbra. Considerado um dos mais importan-
tes museus do país, possui coleções importan-
tes de pintura, escultura, ourivesaria, cerâmica 
e têxteis.
Se tiver tempo, não deixe de apreciar o Pátio 
da Inquisição que deve o seu nome ao con-
junto de edifícios de valor histórico e arquite-
tónico, onde funcionou, desde 1566 até à sua 
extinção, em 1821, o Tribunal do Santo Ofício. 
E também o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, 
fundado em 1283, por D. Mor Dias, o Mostei-
ro de Santa Clara de Coimbra foi entregue às 
freiras clarissas pouco depois. E ainda o Mos-
teiro de Santa Clara-a-Nova, edifício em estilo 
barroco, sóbrio e utilitário, ponteado por tor-
reões. •

LÚCIO ALBERTO

Se possível, aproveite já a sexta-feira 
para apreciar um verdadeiro museu 

vegetal. Os jardins da Quinta das Lágrimas 
são constituídos por uma zona de mata – em 
tempo as coutadas de caça da família real – e 
uma área ajardinada junto ao palácio. Trata-
-se de um espaço embelezado por  grandiosas 
sequoias, olaias, palmeiras-da-china, cedros-
-do-buçaco e cedros-do-himalaia, uma figuei-
ra-da-austrália e até um majestoso podocar-

1. HOTEL QUINTA DAS LÁGRIMAS. 
No local onde Pedro e Inês 
secretamente se encontravam, 
existe hoje um hotel integrado na 
Relais & Châteaux.

2. UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 
É uma das mais antigas da Europa. 
Fundada em Lisboa por D. Dinis em 
1290, foi definitivamente transferida 
para Coimbra em 1537, vindo a ocupar 
os edifícios do Paço Real Medieval. 
A contemplar no coração da cidade.

3. PORTUGAL DOS PEQUENITOS. 
Inaugurado em 8 de junho de 1940, 
é um parque lúdico, pedagógico 
e turístico, idealizado por Bissaya 
Barreto e projetado pelo arquiteto 
Cassiano Branco. A visitar 
(preferencialmente com crianças) 
na periferia de Coimbra.

AGENDA
14 de fevereiro
Dia de S. Valentim – jantar dançante 
(Centro Cultural D. Dinis – Univ. de 
Coimbra)
14 de fevereiro
Festa Epicura com Spicy Noodles
22 horas – Salao Brazil 
(Largo do Poço – Coimbra)
Ao concerto de lançamento do álbum de 
estreia das Spicy Noodles, associa-se a 
cerveja Epicura, artesanal produzida em 
Coimbra.
15 de fevereiro
“Meu” – teatro sensorial
11 horas – Teatro e dança infantil 
Museu Nacional de Machado de Castro 
(Largo Dr. José Rodrigues – Coimbra)
“Meu” é a forma como cada criança 
interpreta, interage e cria uma história 
com o ator Tiago Duarte.
15 de fevereiro
“Sopas & Doces” em Cantanhede 
(Rua Marquês de Marialva)
15 de fevereiro
“Nau” Quartet
22 horas – Salao Brazil 
(Largo do Poço – Coimbra)
15 e 16 de fevereiro
Exposição de Orquídeas 
(Salão dos Bombeiros Voluntários de 
Cantanhede)

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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Histórias e História na Biblioteca 
da Escola Domingos Capela

A iniciativa, realizada a 27 de janeiro e assente 
numa vertente mais recreativa da leitura, in-
cidiu nas seguintes obras: A Aia e Singularida-
des de uma Rapariga Loira, de Eça de Queirós; 
Mar me quer, de Mia Couto e O Cavaleiro da 
Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner An-
dresen.
Feita a devida contextualização das obras 
apresentadas, a contadora de histórias ilus-
trou, com música e imagens, as passagens que 
ia narrando, conferindo à sua apresentação 
uma acrescida animação, vivacidade e rique-
za, o que se traduziu num acompanhamento 
muito atento e interessado por parte dos alu-
nos presentes. 
Decidida a apostar incessantemente na pro-
moção da literacia, a equipa da Biblioteca 
Escolar teve, mais uma vez, uma excelente 
resposta por parte dos alunos, que se deixa-
ram deslizar neste “rio de tranquilidade” que 

só a leitura é capaz de proporcionar “uma ver-
dadeira janela virada para o mundo, na qual 
as palavras se entrelaçam numa verdadeira 
panóplia de sentidos, cores e odores, a partir 
dos quais se expande o nosso pensamento, a 
nossa imaginação e, simultaneamente, a nos-
sa consciência do mundo, de nós próprios e 
dos outros.” 
Partindo das histórias para a História, a Bi-
blioteca Escolar assinalou, no dia seguinte, o 
Dia Internacional em Memória das Vítimas 
do Holocausto, anualmente celebrado a 27 de 
janeiro. Esta data foi instituída, em 2005,pela 
Organização das Nações Unidas (ONU),com 
o propósito de evocar o genocídio cometido 
pelos nazis sobre os judeus, ciganos, homos-
sexuais, deficientes, comunistas e opositores 
ao regime instaurado, na Alemanha, por Adolf 
Hitler. Com esta efeméride, pretende-se, as-
sim, dizer não ao esquecimento e à indiferen-
ça, lembrando os horrores que, nos anos 30 e 
40 do século XX, milhões de homens e mulhe-
res sofreram nesse negro período da História 
Mundial que resultou da instauração do na-
zismo.
A exibição do filme Anne Frank constituiu, 
nesse contexto, um soberano ensejo para sus-

citar uma profunda reflexão sobre os limites 
do sofrimento e da resistência humana num 
período tão sombrio, trágico e cruel como foi 
o do totalitarismo hitleriano. O drama sem 
fim da adolescente Anne Frank, semelhante 
ao de tantos judeus que pereceram às mãos 
dos nazis, não pode deixar de nos interpelar 
interiormente a todos, atendendo à absoluta 
desumanização com que, especialmente, os 
judeus foram tratados pelo hediondo regime 
nazi, situação que culminou com o extermí-
nio de 6 milhões de judeus nos campos de 
concentração.
“Lembrar o Holocausto nos dias de hoje é, 
portanto, uma tarefa para a qual todos somos 
convocados e que a escola não deverá, tam-
bém, negligenciar ou secundarizar, preservan-
do e avivando a memória desses inenarráveis 
acontecimentos.75 anos depois da libertação 
do campo de concentração de Auschwitz, o 
maior símbolo da barbárie nazi, urge revisi-
tarmos esse passado, interrogarmo-nos como 
foi possível chegar-se a esse extremo e a essa 
insanidade, esperando, por fim, que a Huma-
nidade nunca mais possa assistir a tamanhas 
atrocidades e a tão ignóbil violência….” •

Orfeão de Espinho
assinala 109 anos

O Orfeão de Espinho fez 109 anos no 
dia 11 de fevereiro e no próximo do-
mingo irá realizar uma romagem ao 
Cemitério Municipal, pelas 11 horas.
Serão recordados os coralistas faleci-
dos e os saudosos Fausto Neves mú-
sico, Alberto Barbosa (Beka) e Carlos 
Moraes, estes dois últimos  autores 
dos poemas e letras das canções da 
beira-mar.
Será ainda descerrada uma lápide no 
jazigo de Carlos de Moraes, autor da 
famosa “Vareira”. 
Às 12 horas realizar-se-á uma euca-
ristia na Igreja Matriz de Espinho. •

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

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

P
U

B

P
U

B

SALVÉ [16-2-2020]
SÃOZINHA DAS MALHAS

Suas amigas desejam-lhe muitas 
felicidades na passagem dos seus 77 
anos junto dos seus filhos e netinha. 
Parabéns. Beijinhos

“Grandes 
Empreendedores” 
nos “Cadernos 
d’ Espinho”

É já no sábado de 15 de fevereiro, 
pelas 16 horas, no Museu Municipal 
– Fórum de Arte e Cultura de Espi-
nho, que será apresentado o quarto 
Caderno de Espinho, dedicado aos 
“Grandes Empreendedores”.
O quarto volume é composto por 12 
capítulos que abordam temas como 
os primeiros empresários do con-
celho de Espinho, a Fábrica de Con-
servas Brandão Gomes, a indústria 
da metalurgia e da fundição – com 
destaque para a Fábrica Progresso 
e A Vigorosa – a Fosforeira Portu-
guesa, a Luso-Celuloide, a Hércules, 
o setor das tapeçarias (com especial 
sublinhado para os empreendedores 
Heliodoro Pereira da Silva, Manuel 
Pereira Fontes e Joaquim Ferreira de 
Sá) ou as indústrias da panificação e 
da madeira, entre muitas outras re-
ferências.
Com prefácio do economista Almiro 
de Oliveira, “Grandes Empreendedo-
res” intitula o quarto volume da cole-
ção “Cadernos d’ Espinho”, projeto de 
quatro amigos espinhenses – o his-
toriador Armando Bouçon, o desig-
ner Pedro Pinheiro e os jornalistas 
Luís Costa e Mário Augusto.
A coleção “Cadernos d’Espinho”, cele-
bra “a memória e a história” de Espi-
nho, ao longo de 120 anos. O primeiro 
volume foi apresentado na véspera 
do feriado municipal que se come-
morou a 16 de junho de 2019, no qual 
se celebrou a elevação de Espinho a 
cidade no ano de 1973. • 

A contadora de histórias Ana 
Esteves dinamizou, na Biblioteca 
da Escola Básica e Secundária 
Domingos Capela, uma sessão de 
contos para alunos do 3º ciclo.

Jovens vencedores 
de “All Dance World” 
recebidos na Câmara 

O presidente da Câmara Municipal recebeu na 
segunda-feira, 10 de fevereiro os 8 jovens espi-
nhenses vencedores na competição “All Dance 
World” e que representaram Portugal em Or-
lando.
Os oito jovens que disputaram em novembro 
o campeonato mundial de dança que se realiza 
anualmente, nos Estados Unidos, representam 
a Academia de Dança Giselle e à Escola Isabel 
Lourenço´, tendo conquistado três primeiros 
lugares, dois segundos e um terceiro lugar.
Pinto Moreira fez questão de referir aos jovens 
academistas de dança que o salão nobre da 
Câmara Municipal de Espinho é o local onde 
são recebidas figuras importantes e que as oito 
crianças distinguidas com esta receção são dis-
so exemplo.
Pinto Moreira incentivou os oito jovens a evo-
luírem nesta vertente da dança, preconizando-
-lhe mais sucessos competitivos, sem desvalo-
rização da preparação individual e coletiva.
O autarca endereçou ainda palavras de reco-
nhecimento ao esforço dos progenitores dos 
jovens e ao empenho do quadro técnico e do-
cente das academias de dança. // LA •
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agenda

14 
FEV

DIA DOS NAMORADOS 
COM FERNANDO DANIEL 

21 horas – Casino Espinho

No Dia dos Namorados, o Casino Espinho recebe Fernando Daniel para “um jantar-concerto imperdível!” 
e a Orquestra Bamba Social marca a chegada ao mês do Carnaval na noite de sábado. Fernando Daniel 
apresenta ao vivo “Salto”, o seu disco de estreia, de onde se destacam os grandes sucessos “Espera”, “Nada 
Mais” e “Voltas”. No espetáculo não faltarão também algumas versões de alguns dos seus artistas favoritos, 
há que não esquecer que foi assim que deu a conhecer ao público a sua voz única e a sua personalidade 
artística, primeiro no “Factor X” e depois no The Voice, onde se sagrou vencedor na edição de 2016.
Em palco, Fernando Daniel, na voz, guitarra e piano, estará acompanhado pelo seu habitual quarteto de 
músicos: Mike Pestana 
(bateria e programações), Tiago Silva (baixo), Mendonza (teclado) e Ivo Magalhães (guitarra).

21 
FEV

FESTIVAL DE CINEMA 
DE AVENTURA

17 horas –  Auditório da Junta de Espinho

O Núcleo de Montanha de Espinho exibe os melhores filmes de 2019 do Festival de Cinema de Aventura, 
no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho. Os filmes em exibição são os seguintes: “Queen Maud 
Land” - na foto - (27 minutos), a fria e remota Antártica é o cenário de uma expedição de três semanas 
com Alex Honnold, Conrad Anker, Jimmy Chin e uma equipa de outros exploradores até Queen Maud 
Land. “Wild Legacy” (16 minutos). Douglas Tompkins foi um incansável aventureiro e um empreendedor 
consciente, mas foi a paixão pela conservação e pela mudança que ele quis deixar como legado. Neste 
documentário, conhecemos o seu percurso desde que fundou a The North Face à sua ambiciosa missão 
de proteger as áreas naturais do Chile e da Patagónia. “Bare Existence” (19 minutos). Dez anos depois de 
terem sido considerados uma espécie ameaçada, nada foi feito para proteger os ursos polares. Apesar da 
triste realidade, este filme mostra como ainda há tempo para tomarmos as decisões certas. “Lixo Vivo” (10 
minutos). O realizador Guiga Pirá explorou o impacto que o lixo dos oceanos tem nas pequenas espécies de 
uma das praias mais poluídas do Rio de Janeiro. Um pequeno documentário motivador sobre o impacto das 
iniciativas em pequena escala.   

 13 FEV 
21h45 – 1/2 Litro 
(Craft Beer House – Avenida 8)
Cinema Nights – “Made in 
Britain” (1982), de Alan Clarke   

 13 a 19 FEV 
5.ª (16h30), 6.ª e domingo 
(16h30 e 21h30), 3.ª e 4.ª (16h30)
“Dark Waters: Verdade 
Envenenada”
Realizador: Todd Haynes
Atores: Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway, Tim Robbins 
e Bill Camp
Categoria: drama, 
biografia e histórico 
Classificação: maiores de 12 anos
Duração: 126 minutos
Inspirado em uma história 
chocante e verdadeira, 
um advogado tenaz (Mark 
Ruffalo) descobre um segredo 
sombrio que conecta um 
número crescente de mortes 
inexplicáveis   devido a uma das 
maiores empresas do mundo. 
No processo, ele arrisca tudo – o 
seu futuro, a sua família e a 
sua própria vida – para expor a 
verdade.

 13 a 26 FEV 
9h30 às 18h30 de terça 
a quinta-feira, das 9h30 às 
18h30 e das 21 às 22 horas de 
sexta-feira e das 14 às 19 horas 
e das 21 às 22 horas de sábado 
e domingo  Multimeios (galeria)
“Nesta Casa Mora o Dragão” – 
exposição
Organização: Museu do Futebol 
Clube do Porto em parceria coma 
a Casa do Futebol Clube do Porto 
de Espinho

 13 a 29 FEV 
10h30 às 17 horas de segunda 
e sábado: das e das 9h30 às 
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19 horas de terça a sexta-feira 
– Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva
Exposição “O Universo dos 
Livros Cartoneros”
“A história das editoras 
cartoneras começa com um 
toque de fábula trágica. Era 
uma vez um país abaixo da 
famosa linha do Equador 
mergulhado em mais uma de 
suas costumeiras crises cíclicas. 
É o contexto no qual emerge a 
primeira editora cartonera do 
mundo.”
Curadoria: Vento Norte 
Cartonero
Apoio: Lúcia Fernandes

 13 FEV a 21 MARÇO 
10 às 17 horas de segunda a 
sexta-feira, das 10 horas às 
13h30 e das 14h30 às 18 horas 
ao sábado – Museu Municipal 
(Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho) 
• Exposição de pintura 
Joaquín Balsa 
• Exposição de pintura de Alzira 
Relvas e Aurora Bernardo

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

14 FEV 
15h00 até 00h00 – 1/2 Litro 
(Craft Beer House – Avenida 8)
Valentine’s Day Solidário - 
Recolha de Bens
Dá AMOR no Dia dos 

Namorados! Contra o 
consumismo que tanto se faz 
sentir neste dia, o 1/2 Litro vai 
fazer recolhas de bens para as 
associações locais Patinhas Sem 
Lar, Chuva D’Afetos e outras 
instituições da cidade. Junta-te a 
nós nesta causa!

14 FEV 
21 horas – Hotel Casino Chaves
“Cantado Ninguém Acredita” 
com César Mourão
No Dia dos Namorados, um 
serão animado para todos os 
apaixonados com “Cantado 
Ninguém Acredita”, o novo 
espetáculo intimista de César 
Mourão. César Mourão, 
reconhecido pela sua irreverência, 
em palco, propõe uma noite de 
música ao vivo interpretada com 
uma pitada de humor. 

 14 e 15 FEV 
23 horas – Casino
Martinez Duo
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem procura 
bons momentos de lazer e 
descontração” com entrada livre.

 15 FEV 
21h30 – Nave Polivalente
Gala do Desporto 
Entrada livre 

 15 FEV 
22 horas – Teatro Avenida, 
Aveiro 
“Callback” – Espetáculo de Stand 
Up Comedy 
O terceiro solo de Rui Xará 
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

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

 15, 22, 25 e 29 FEV 
16h30 – Planetário do 
Multimeios
“Astronauta” (3D)
Narrador: Rui Reininho

Produção: Centro Espacial 
Nacional de Leicester – Reino 
Unido

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

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

 18 FEV 
15 horas – Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva
“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de pessoas 
que praticam tricot, crochet, 

ou outras técnicas de trabalho 
com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras e 
memórias.
Público-alvo: população adulta/
sénior
Inscrições gratuitas
 20 FEV 
21h30 – Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva
Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: coletivo da onda 
poética
Música: Rui Flash

 21 e 22 FEV 
23 horas – Casino
Bossa Duo
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem procura 
bons momentos de lazer e 
descontração” com entrada livre.
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FEVEREIRO é, por 
norma, um mês de muito 
romantismo. Passear pela 
cidade e espreitar as lojas, 
pode ajudá-lo a escolher o 
presente da sua cara metade, 
ou então algo de especial 
para si. Aproveite 
as sugestões! 

SAPATILHAS SENHORA
ONDE: Sapataria Tété, 
Rua 8, Nº 470
PREÇO: € 12,99
Sapatilhas de senhora em 
tons de branco e rosa. Ideal 
para andar confortável no 
dia a dia, mas sem nunca 
perder o estilo. 

MOCHILA GRANDE
DE FLORES
ONDE: Backdoor Shop, 
Rua 4, Nº 635
PREÇO: € 65
Mochila preta com padrão 
de flores. Elegante, bonita e 
prática. Ideal para todas as 
ocasiões. 

PELUCHE COM 
BOMBONS ALUSIVO 
AO S. VALENTIM 
ONDE: Gudrum, Rua 16, 
Nº 637
PREÇO: € 19,80
Perfeito para esta altura 
do mês e uma ideia para 
oferecer à sua cara metade. 
Para além do peluche 
com a mensagem “amo-te” 
ao peito, traz ainda uma 
bonita embalagem de 
bombons. O romantismo 
nunca saiu de moda! 

ESTÁTUA 
“ZÉ PELINTRA” 
ONDE: Lua Cheia, Rua 10, 
Nº 761
PREÇO: € 55
Imagem/peça de 
decoração. 
Santo brasileiro que é um 
dos mais conhecidos e 
importantes do culto afro-
brasileiro. É conhecido 
pela apologia do “bom 
malandro”. 

CARTEIRA SENHORA 
ONDE: Handmade Market 
Maria Sousa, Rua 16, nº 757
PREÇO: 23,50€ 
Carteira feminina feita 
em ganga e com vários 
tons. Produzida à mão de 
forma artesanal. Uma boa 
sugestão para um presente 
especial. 

PARKA SENHORA 
ONDE: Xelim, Rua 8, Nº 593
PREÇO: € 49,90
Parka reversível em tons 
de azul. Pode ser usada 
como se apresenta na 
fotografia ou, ao contrário, 
com o padrão das riscas. 
Dois casacos em um só!  
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Projeto inclusivo
com residência artística 
no Europarque

última

O Europarque vai receber en-
tre 13 e 16 de fevereiro a primei-
ra residência artística de 2020 
do LaB inDança, um projeto 
inclusivo de dança que propor-
ciona a toda a população, com 
especial enfoque às pessoas 
com deficiência e incapacida-
de, experiências formativas e 
performativas na área da Dan-
ça contemporânea.
Sob a direção artística da co-
reógrafa Clara Andermatt, 
com a colaboração de vários 
profissionais da área do espe-
táculo, o LaB inDança é um 
projeto da Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira apoia-
do pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, através da inicia-

tiva PARTIS – Práticas Artísti-
cas para a Inclusão Social.  
Este projeto surgiu em 2015, 
através da Divisão de Ação 
Social da Câmara Munici-
pal de Santa Maria da Feira, 
como uma resposta artísti-
ca no campo da deficiência, 
criando-se um espaço para 
todos os que pretendem ex-
perienciar e desafiar os limi-
tes do corpo a partir da dança 
contemporânea.  
Durante o ano de 2020, estão 
previstas, além das aulas se-
manais regulares, três resi-
dências artísticas, um perío-
do extenso de criação e um 
espetáculo a apresentar em 
dezembro.

“Académica de 
Ouro, no Europeu 
de Hóquei Indoor”
Em fevereiro de 2002, a 
Associação Académica de 
Espinho, sagrou-se campeã 
da Europa da série dois do 
XIII Campeonato Europeu 
Hóquei Indoor de Clubes, da 
qual conseguiu uma subida 
à Divisão B. A equipa esteve 
a perder por 3-0, mas deu a 
volta e acabou por vencer por 
6-3, num jogo impróprio para 
cardíacos. Os academistas 
explodiram de alegria dentro 
e fora de campo, numa 
festa que só terminou com 
a entrega das medalhas. 
O jogo aconteceu na Nave 
Polivalente de Espinho. 

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 13 16°
12°

SEX • 14 18°
10°

SÁB • 15 17°
9°

DOM • 16 17°
12°

SEG • 17 18°
10°

TER • 18 16°
8°

QUA • 19 16°
8°

QUI • 20 16°
8°

Fonte: www.ipma.pt

foto com memória 21 fevereiro 2002

RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 
Assinatura anual do jornal Defesa de Espinho, por 
apenas € 28,5. As subscrições realizadas até final de 
fevereiro 2020 beneficiam de desconto promocional. 
Utilize o formulário de subscrição incluso ou ligue 
227341525 / 934032770.

 SOLIDARIEDADE  SANTA MARIA DA FEIRA 

A MISSÃO DOS 
VOLUNTÁRIOS FOI 
CONCLUÍDA COM 
SUCESSO. 
O grupo visitou a Paróquia 
de Santa Cruz de Buba, 
conheceram as instalações, 
conviveram com várias crianças 
e celebraram a Eucaristia. 

Paróquia de Espinho chega à Guiné 
LISANDRA VALQUARESMA

O GRUPO que partiu de Espinho, 
rumo à Guiné, para entregar os dois 
jipes angariados, chegou ao destino 
final, no passado domingo, onde se 
encontraram com várias pessoas 
que os esperavam desde a partida. 
Depois da passagem por Agadir, o 
grupo de voluntários completou 
mais algumas etapas da viagem 
pelo território africano, desde Tar-
faya até à Mauritânia. Apesar de 
uma jornada longa e cansativa, 
os voluntários recordam os “900 
quilómetros no deserto do Saara 
e muitas vivências com paisagens 
deslumbrantes. Uma passagem pelo 
cabo Bojador que, por coincidência, 
marcou o meio da nossa viagem.” 
Apesar de tudo correr bem, nesta 
fase do percurso, os voluntários pe-
diam “a Deus que nos faça chegar 
em segurança à Guiné Bissau para 

entregarmos estes veículos às irmãs 
franciscanas e ao Bispo de Bafatá.” 
Na jornada seguinte, os voluntários 
da Paróquia de Espinho, percorre-
ram o Senegal e o Dakar. Com al-
guns problemas na burocracia, con-
fessaram que a “grande ajuda” foi a 
assinatura nos veículos, pois todos 
queriam deixar, também, uma assi-
natura nos jipes, uma vez que sen-
tiam que se tratava de um grupo 
diferente. 
Na última fase da viagem, os mis-
sionários conduziram nove horas 
até Tambacounda, situada a cerca 
de 150 quilómetros da Guiné. Ao 
longo do caminho, “apanharam um 
susto quando, no meio da escuridão, 
apareceram dois burros a ocupar, 
por completo, a estrada.” No entan-
to, não passaram de apenas sustos 
e, no dia seguinte, domingo, chega-
ram finalmente “à casa deste nosso 
sonho”.  • 

CONSULTAS DIÁRIAS • OPTOMETRIA E CONTACTOLOGIA • MEDIÇÃO DE TENSÃO OCULAR

RUA 19, 343 R/C DTO
227 322 340
964 706 973
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