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Empreendedorismo 
do passado na 
origem de fábricas 
de referência 
socioeconómica e 
histórica. Coleção (de 
doze fascículos) dos 
“Cadernos d’ Espinho” 
com os grandes 
empreendedores do 
concelho. p6

volumes 
editados
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Entrevista. Julião Caneira
(também) é um símbolo dos tigres
Trata das chuteiras e 
dos equipamentos 
de futebol há 
mais de três 
décadas
p16/17

4500 Freguesias. 
Executivo da 
Câmara visita 
futura Escola 
Básica de Guetim. 
A obra consiste numa 
reformulação do antigo 
jardim de infância. p9

4500 Espinho. 
Capela da Senhora 
da Ajuda também 
assaltada p8

Defesa-ataque. 
Na Onda. Bodyboard não 
está em desuso mas falta 
competição p19

4500 Espinho. 
Alteração do Plano 
Diretor Municipal  p8

OFF. Prato da Casa. 
Caldeirada de raia é uma 
das especialidades do 
restaurante Marreta p23

 destaque Educação 

Comandante 
da PSP também 
defende sistema 
de videovigilância
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Superintendente Paulo Pereira entende que a captação 
permanente de imagens permitirá reforçar a componente 
preventiva. Seria “um meio relevante no reforço da 
segurança” e que contribuirá para a pronta intervenção 
policial. p7

Longa vida 
de trabalho

 Eduardo Barbosa, de 85 anos, trabalha desde a infância e é 
uma das referências dos cafés de Espinho.  p4 e 5 
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feira 
semanal

visto daqui

A coleção “Cadernos de Espinho” deu 
agora à estampa o registo dos grandes 
empreendedores do concelho, destacando as 
fábricas que retratam a história local. Fez-se 
assim uma vénia ao passado do concelho e ao 
empreendedorismo de quem ousou investir e 
pugnar pelo sucesso socioeconómico quando os 
tempos não eram de fundos comunitários nem 
de recurso a subsídios de outra espécie.
Eram tempos em que a atividade industrial de 
Espinho despontava dinâmica e alentava quem 
lhe dava vida.
Quem visitava Espinho, percorrendo as 
estradas de então (sem autoestradas ou outras 
ditas vias rápidas) ou o caminho-de-ferro 
(via Linha do Norte e Linha do Vouga) não se 
coibia em registar o empreendedorismo de um 
concelho à beira-mar plantado, deixando-lhe 
em apreço uma vénia.
E com a devida vénia ao passado, a CP irá 
recolocar na Linha do Vouga o comboio 
histórico – locomotiva a vapor – numa iniciativa 
carnavalesca agendada para o fim-de-semana 
que se avizinha (e também para a Páscoa), mas 
só entre o troço de  Aveiro e Macinhata do 
Vouga. À locomotiva a vapor E214 e formada 
pelas três carruagens datadas de 1908, 1913 e 
1925 será anexada uma carruagem histórica, 
construída no ano de 1931.
A CP dá assim a devida e oportuna importância 
à via estreita, mostrando ao presente o 
que já se notabilizou no passado enquanto 
equipamento e serviço público. Todavia, essa 
mesma região que, por exemplo, enquadra 
Espinho, que a CP e/ou a tutela governamental 
avaliem o presente e perspetivem o futuro, 
concretizando a requalificação da Linha do 
Vouga e a modernização do Vouguinha, algo 
que é exaustivamente reivindicado aquando 
das campanhas eleitorais e nos debates dos 
orçamentos de Estado, mas que apenas ecoa 
sem ser estridente e determinante.
Num presente em que tanto se apregoa por 
melhor qualidade de transportes e ambiente, 
ou seja de vida, e em que se gastam discursos 
em rentabilidade estrutural e de mobilidade 
entre as estações da Linha do Vouga e da Linha 
do Norte, abrangendo a Área Metropolitana 
do Porto e uma grande parcela do distrito 
de Aveiro, tarda em avançar do papel para o 
terreno (entenda-se Linha do Vouga) o que os 
cidadãos de Espinho e de outros municípios 
periféricos almejam há décadas.

Empreendedorismo 
de outros tempos 
e Linha (torta) 
do Vouga
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Criminalidade
Os assaltos prosseguem em 
Espinho, não obstante a 
identificação e/ou detenção 
de presumíveis autores dos 
crimes. E nem a Capela da 
Senhora da Ajuda escapou 
à cobiça do alheio… Com 
ou sem videovigilância, 

urge encontrar uma 
plataforma de combate 
à criminalidade em 

Espinho, que não é 
motivo de segurança para 
os munícipes, nem para 
quem corporiza o turismo. 
Uma solução será o reforço 
policial…

Alteração ao PDM
A Câmara anunciou na 
terça-feira que o Plano 
Diretor Municipal, que 
vigora desde setembro de 
2016, vai ser submetido 
a algumas alterações. E 

deu nota de que as 
alterações decorrem da 
necessidade de corrigir 

diversas normas que 
clarifiquem conceitos, 

facilitem a gestão de solos 
e permitam um melhor 
cumprimento da estratégia 
definida, em matéria de 
ordenamento do território e 
do urbanismo.

Factos e figuras da semana
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“Cadernos d’ Espinho”
O quarto volume dos 
“Cadernos d’ Espinho” 
dedicado aos grandes 
empreendedores do 
concelho é mais um 
testemunho documental 
da terra onde proliferam 

a Fábrica de Conservas 
Brandão Gomes, a 
Fábrica Progresso, a 
Vigorosa, a Fosforeira 

Portuguesa, a Luso 
Celuloide, a Hércules, a 
Corfi e onde despontaram 
as tapeçarias com o 
empreendedorismo de 
Heliodoro Pereira da Siva, 
Manuel Pereira Fontes e 
Joaquim Ferreira de Sá e 
também as indústrias da 
panificação e da madeira.
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1964, Mas nos anos 70 foi criado um projeto 
municipal que iria expropriar o Café Palácio 
e assim mudamo-nos para o Café Trovador. 
Andávamos então num impasse e o Café Pa-
lácio fechou nos anos 80, na altura da Senho-
ra da Ajuda e fui para o Café Trovador. De-
pois estabeleci-me na Rua 15 e voltei a abrir o 
Café Palácio em dezembro de 1984 e estive lá 
até 2000. Poucos meses depois viemos para o 
Café Arcada.”
Eduardo Moreira Barbosa ainda recua mais 
no tempo para se recordar de outras vivên-
cias. “A clientela do Café Avenida era tipo 
familiar. Eram famílias que vinham para Es-

REPORTAGEM.
Eduardo Moreira Barbosa,  referência dos cafés Palácio e 
Trovador e agora (com 85 anos) do Café Arcada.
“Já levou quase 85 anos de vida com altos e baixos mas 
graças a Deus não vou tendo razão de queixa”, dá nota 
com um sorriso afável Eduardo Moreira Barbosa, que 
outrora dinamizou os cafés Palácio e Trovador e ainda  
hoje impulsiona o Café Arcada. “Quantos anos já levo de 
trabalho? Ai, isso de trabalho é desde miúdo novo, ainda 
criança.” Eduardo Moreira Barbosa é uma das referências 
da atividade comercial de Espinho e de sucessivas gerações 
espinhenses e de outros quadrantes periféricos e, inclusive, 
de localidades longínquas. Uma vida repleta de histórias que 
muitas guarda no seu recanto e outras que partilha com as 
devidas reservas de um cavalheiro e exemplo de cidadania 
envolta em simplicidade.

MANUEL PROENÇA

“Comecei a trabalhar logo no tempo de escola 
e no tempo em que havia senhas de raciona-
mento”, recorda Eduardo Moreira Barbosa. 
“Portanto, foi sempre a trabalhar. Nunca pa-
rei, a não ser quando estive doente. Já fiz 76 
anos de trabalho. Comecei a trabalhar numa 
mercearia da minha aldeia de Termas de S. 
Vicente, em Penafiel, com bens alimentares, 
jornais, etc. E quando comecei a trabalhar foi 
precisamente a colar as senhas de raciona-
mento que havia no tempo da guerra. Depois 
fui trabalhar para Rans, que é hoje conheci-
da como a terra do Tino de Rans, E também 
numa mercearia. E a seguir vim trabalhar 
para o Porto, numa casa do Marquês. Entre-
tanto, fui para a tropa e da tropa voltei ao 
Porto, mas chateei-me com o patrão e regres-
sei a Termas de S. Vicente, onde tive a minha 
primeira loja.”
Todavia, Espinho estava no destino de Eduar-
do Moreira Barbosa. “Conheci a minha mulher 
que era de Espinho e tinha ido a tratamentos 
às Termas de S. Vicente. A minha mulher nas-
ceu aqui perto do Café Arcada, na Rua der S. 
Martinho, em Anta. Acabamos por casar e os 
meus sogros convenceram-me a vir para Espi-
nho e assim fui para o Café Avenida.”
Eduardo Moreira Barbosa prossegue a sua 
retrospetiva mantendo o sorriso de cum-
plicidade com Espinho. “De facto, a minha 
história de trabalho em Espinho começou 
em 1963, no Café Avenida. A minha atividade 
profissional prosseguiu no Café Palácio, em 

destaque Temas locais com profundidade.

“Quantos anos já 
levo de trabalho?  
Desde criança!” 
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A diferença de Termas 
de S. Vicente, em 
Penafiel, para Espinho 
era que quando vinha 
aqui namorar apanhava 
uma constipação 
terrível… A minha 
falecida mãe dizia com 
muita graça que era 
alérgico à rapariga, mas 
vim para aqui e habituei-
me a andar à-vontade 
e as constipações 
agora são poucas ou 
nenhumas…”
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pinho no verão. Ficavam aí uns três meses. 
Vinham da Régua, de Amarante, de Vila Real, 
de Viseu e de vários pontos do país. E a clien-
tela de Espinho também era do género fami-
liar. Fazíamos a ceia de Natal na cave do Café 
Palácio com a família e abríamos a porta a 
várias famílias para tomarem um cafezinho 
de saco.”
Os tempos mudaram. As décadas sucede-
ram-se e as gerações também. Os hábitos são 
outros e resultado de conjunturas diferen-
tes. “Hoje há mais clientela itinerante. São 
clientes que recorrem ao Café e só voltam 
um mês depois. Mas agora já temos alguns 
grupos que param aqui, no Café Arcada, com 
regularidade. É malta que acabou o curso a 
estudar aqui. No Porto já havia muito essa 
tradição de estudar nos cafés, mas no Café 
Arcada também já existe esse costume. Tra-
zem os computadores, fazem os estudos e o 
que têm mais para fazer e almoçam. Outros 
clientes regulares não dispensam o futebol 
na televisão, principalmente quando joga o 
Futebol Clube do Porto. Até já batizaram o 
Café Arcada como a segunda Casa do Fute-
bol Clube do Porto em Espinho. Para já não 
temos registo de qualquer problema. Gritam 
golo, resmungam por isto ou por aquilo, mas 
o jogo acaba e tudo passa com o melhor am-
biente possível.”
Eduardo Moreira Barbosa também não es-
quece outras mudanças de hábitos à mesa 
de um café como a dos ciclos do café de saco 
e do cimbalino. “Foi feita uma manifestação 
com cartazes e tudo! Abaixo o café de saco! 
Acima o cimbalino! Foi uma campanha ini-
ciada pelo saudoso Nuno Barbosa, professor 

“Tive uma loja de lembranças, malhas e 
miudezas e fotografia”, regista Eduardo Mo-
reira Barbosa, com um olhar matreiro para 
o fotógrafo que tentava obter as melhores 
imagens do entrevistado. “Trabalhei em fo-
tografia nas Termas de S. Vicente sem quase 
saber tirar uma fotografia… Comprei uma 
máquina que era um caixote, antes de ir 
para tropa, e o sujeito que me trespassou  a 
casa de negócio tinha me dito que me ensi-
nava, mas como ele tinha um contrato com 
uma editora brasileira foi para o Brasil… Mas, 
claro, aprendi por minha conta e passei a fo-
tografar. Até fiz reportagens de casamentos. 
E como é que eu aprendi? Com um livro 
que se chamava ‘Não fotografe ao acaso’, da 
editora Civilização. E até aprendi a revelar 
fotos. Cheguei também a ter um quarto es-
curo na cave do Café Palácio e ainda fiz aí 
umas brincadeiras… e outras a sério!”•

Pratiquei atletismo e 
nunca estive ligado 
a nenhum clube. 
Tínhamos um grupo 
que se inscrevia com o 
nome do Café Palácio. 
E assim passei por 
22 vezes a ponte de 
Lisboa a correr. Eram 
três treinos por semana. 
Agora?! Vou à zona dos 
vareiros… a pé!” 

Só quero dar mais 
brilho a todo o trabalho 
que o meu se dedicou 
e a que ainda e 
dedica e com muito 
brio. É um enorme 
legado e uma grande 
responsabilidade!” 
– Arsénio Moreira 
Barbosa   

FOTÓGRAFO

de História. A malta levava aquilo para a 
brincadeira. Foi uma risota! No Café Palá-
cio já não tínhamos café de saco e também 
já não tínhamos quando viemos para o Café 
Arcada, mas houve uma altura que tivemos 
de ter as duas coisas. As pessoas não queriam 
as meias de leite com café de cimbalino, ar-
gumentando que era muito agressivo e por 
isso manteve-se durante muito tempo as 
duas coisas. Mas agora com o modernismo 
não dá para estar com panelas a ferver e a 
fazer café de saco e nem a tiragem justifica. 
Se eu fizer uma dose de vinte cafés durante 
um dia na máquina, aquilo passa a carvão… 
Fica completamente queimado! Meias e lei-
te… poucas! Agora é mais à base de chá logo 
de manhã. Ainda se vende umas meias de lei-
te, mas pouco. A maioria das pessoas já toma 
o pequeno-almoço em casa. Sabe-se como é… 
todos os dias a tomar o pequeno-almoço fora 
de casa já custa um bocado…”
Entretanto, e por imperativo desta e de outras 
circunstâncias, é preciso inovar. “Por exem-
0plo, refeições económicas. Então fazemos 
uns preguinhos em pão ou em prato, francesi-
nhas, que aliá são bem conceituadas, e o pra-
to do dia. E assim ao nosso serviço recorrem 
alguns professores e alguns estudantes que 
também aproveitam a nossa sopa caseira.”
A experiência e a sabedoria de Eduardo Mo-
reira Barbosa conferem-lhe uma opinião 
formada sobre determinados ângulos da ati-
vidade em que se especializou. Por exemplo, 
já lá vão os tempos em que se abriam cafés 
quase de porta em porta, ou de esquina em 
esquina… “Já estão a fechar muitos cafés. As 
pessoas deixavam de trabalhar nos empregos 
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Espaço onde outrora foi o café Palácio, 
no Centro Comercial Solverde I

e abriam um café, julgando que era fácil. Mas 
isto depois de se estar 14 ou 15 horas em cima 
das pernas não é fácil para muita gente.”
E ainda sob o tema do trabalho intenso e ár-
duo reforçando a longevidade, Eduardo Mo-
reira Barbosa deixa dois exemplos familiares. 
“O meu pai andou sempre na construção civil 
nas Termas de S. Vicente e o meu sogro quan-
do veio novo para Espinho começou a traba-
lhar no negócio do azeite e depois no Casino. 
Regressou ao comércio do azeite, mas os su-
permercados deram cabo do negócio e ficou 
então a trabalhar comigo no Café Trovador e 
no Café Palácio e morreu com 103 anos.”
Entretanto, no presente e sempre sorrindo 
para o futuro alicerçado no trabalho, segue-
-se outro exemplo caseiro… “Eu, o meu filho e 
a minha nora vamos dando conta do recado 
no Café Arcada e já há vinte e tal anos.” •
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LÚCIO ALBERTO

Foi apresentado ao público, no sá-
bado de 15 de fevereiro, no Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho, o vo-
lume da coleção dos “Cadernos d’ 
Espinho” e agora com destaque para 
as fábricas que fizeram a história do 
concelho. O fascículo “Os grandes 
empreendedores do concelho” cons-
ta de uma obra da autoria do histo-
riador Armando Bouçon, do desig-
ner Pedro Pinheiro e dos jornalistas 
Luís Costa e Mário Augusto.
O anúncio de que já decorre a pre-
paração dos quinto e sexto volumes 
foi feito na tertúlia em que partici-
pou o vice-presidente da Câmara 
Municipal, Vicente Pinto.
O quarto volume de uma série de 
doze capítulos aborda temas como 
os primeiros empresários do con-
celho, a Fábrica de Conservas Bran-
dão Gomes, a indústria da metalur-
gia e da fundição – com destaque 
para a Fábrica Progresso e A Vigo-
rosa –, a Fosforeira Portuguesa, a 
Luso-Celulóide, a Hércules, o sector 
das tapeçarias (com especial subli-
nhado para os empreendedores 
Heliodoro Pereira da Silva, Manuel 
Pereira Fontes e Joaquim Ferreira 
de Sá) ou as indústrias da panifi-
cação e da madeira, entre muitas 
outras referências.
Pela sua dimensão e a importância 
histórica, duas fábricas em concreto 
merecem, no contexto deste livro, 
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Cidade em forma de notícia.

4500 Espinho

Fábricas da 
História de 
Espinho 

Os grandes 
empreendedores 
nos “Cadernos”   

uma abordagem mais aprofundada.
Uma delas é a Brandão Gomes, 
fundada em 1894 por iniciativa dos 
irmãos Henrique e Alexandre Bran-
dão e também de Augusto Gomes, 
regressados do Brasil, onde obti-
veram fortuna considerável, que 
apetrecharam a nova fábrica com 
as tecnologias mais modernas para 

a época, importadas de indústrias 
francesas, holandesas e alemãs. A 
imagem de marca da Brandão Go-
mes era a sardinha, mas a fábrica 
colocava no mercado um leque va-
riado de produtos: outros peixes, 
carnes, legumes, frutas, compotas, 
queijos, azeite, pickles e refeições 
preparadas. A partir da divisa “me-
lhorando sempre”, os empresários 
delinearam uma estratégia eficaz de 
publicidade e marketing que lhes 
permitiu o domínio de todos os seg-

mentos de mer-
cado do ramo 
conserveiro. O 
rei D. Carlos no-
meou-a inclusi-
ve fornecedora 
da Casa Real por 
alvará régio de 
1895.
A outra fábrica 
a merecer uma 
abordagem mais 
aprofundada é a 
Fosforeira Por-
tuguesa, criada 

na década de 20 do século passa-
do pelo banqueiro António Vieira 
Pinto, um dos diretores do Banco 
Pinto & Sotto Mayor, com domicílio 
da sociedade em Espinho e, poste-
riormente, com sedes em Lisboa e 
Porto (em Lisboa, na Rua Augusta; 
no Porto, na Avenida dos Aliados). 
Empresa à frente do seu tempo, 

inovadora em diversos domínios da 
ação social, a Fosforeira Portuguesa 
estava dotada de creche e refeitório 
(em que a sopa sempre foi gratuita) 
e pagava a todos os seus trabalha-
dores a designada “semanona”, isto 
é, uma semana de descanso anual 
remunerada.
O quinto volume será dedicado às 
artes e à cultura do concelho de 
Espinho, com destaque para a suas 
principais instituições, equipamen-
tos e coletividades, sem esquecer as 
personalidades que se destacaram 
neste domínio ao longo dos anos. 
Este quinto volume tem prevista 

O volume dedicado 
aos grandes 
empreendedores 
do concelho foi 
apresentado no 
Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho 
– Museu Municipal, 
onde outrora se 
notabilizou a Fábrica 
de Conservas 
Brandão Gomes

A indústria da 
metalurgia e da 
fundição com a 
Fábrica Progresso e A 
Vigorosa, a Fosforeira 
Portuguesa, a Luso 
Celulóide, a Hércules, 
e as tapeçarias (com 
o empreendedorismo 
de Heliodoro Pereira 
da Siva, Manuel 
Pereira Fontes e 
Joaquim Ferreira de 
Sá), as indústrias 
da panificação e da 
madeira e também 
a Corfi, em foco nos  
“Cadernos d’ Espinho” 

a sua publicação ainda no mês de 
abril.
E o sexto volume, que deverá ser 
apresentado em junho por ocasião 
do Dia da Cidade, será dedicado à 
história apaixonante da luta pela 
autonomia de Espinho, que até 
agosto de 1899 era uma freguesia 
do concelho da Vila da Feira e, a 
partir de então, tornou-se conce-
lho, finalmente. A este propósito, 
sublinhe-se a importância do livro 
“Autonomia de Espinho e os pro-
testos da Villa da Feira” editado em 
1900, ou seja, há precisamente 120 
anos, que é especialmente violento 
para os então defensores dos inte-
resses da autarquia feirense: 
“Não te votamos ódio (Vila da Feira), 
apesar de tudo; mas temos dó de ti, 
porque já foste grande e respeitada 
e hoje arrastas uma vida miserável! 
A culpa não foi tua, foi dos filhos 
degenerados e pervertidos que te 
levaram a esse estado! Das 94 fre-
guesias que contavas no primeiro 
quartel deste século, restam-te 35! 
Espinho foi a ultima a emancipar-
-se da tua tutela e a dizer-te adeus! 
Não o querias consentir e por todos 
os modos e meios ao teu alcance o 
procuraste evitar! Não admira, por-
que era a melhor joia da tua coroa, 
a tua melhor fonte de receita e a 
tua sala de visitas.” •
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MANUEL PROENÇA

“A captação permanente de imagens 
permitirá reforçar a componen-
te preventiva e contribuirá para a 
pronta intervenção policial quando 
necessário”, afirmou o Comandante 
do Comando Distrital de Polícia de 
Aveiro, superintendente Paulo Pe-
reira, ao jornal Defesa de Espinho, a 
propósito da intensão do Município 
de Espinho pretender implementar 
um sistema de videovigilância na 
cidade de Espinho.
Em declarações ao nosso jornal, 
aquele oficial superior da Polícia de 
Segurança Pública (PSP) diz que “a 
videovigilância do espaço público 
é um instrumento que poderá ser 
utilizado com a finalidade de pro-
teção da segurança das pessoas e 
bens, públicos ou privados e para a 
prevenção da prática de factos qua-
lificados como crime. É um meio 
relevante no reforço da segurança 

Videovigilância para a 
“prevenção da prática de 
factos qualificados como crime”

Presumível 
autor de assaltos
em prisão 
preventiva

O COMANDANTE DA POLÍCIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
AVEIRO, SUPERINTENDENTE 
PAULO PEREIRA, considera que 
o sistema de videovigilância, a 
ser implementado na cidade de 
Espinho, seria “um meio relevante 
no reforço da segurança nas zonas 
públicas” e que contribuiria para 
a “pronta intervenção policial 
quando necessário”.

nas zonas públicas que venham 
a ser identificadas, uma vez que a 
captação permanente de imagens 
permitirá reforçar a componen-
te preventiva e contribuirá para a 
pronta intervenção policial quando 
necessário”.
Paulo Pereira garante, entretanto, 

 SEGURANÇA 
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O SUSPEITO de ser o autor de vários assaltos 
a estabelecimentos comerciais na cidade de Es-
pinho, ficou em prisão preventiva por ordem do 
Tribunal. O indivíduo de 47 anos, que já havia 
sido identificado pelas autoridades há cerca de 
três semanas, acabou detido na semana passa-
da sob mandado judicial e presente a um juiz. 
O homem que, segundo a Polícia de Segurança 
Pública (PSP), “tinha saído do estabelecimento 
prisional no passado mês de novembro, onde 
cumpriu pena de 10 anos, por furtos e roubos, 
foi agora referenciado em dezenas processos 
como tendo sido o autor de crimes de furto em 
estabelecimento e residências na zona de Espi-
nho ascendendo o valor dos furtos e dos danos 
a vários milhares de euros”.
A PSP refere, ainda que o indivíduo “não exer-
cendo qualquer atividade profissional, fazia da 
prática criminal o seu modo de vida”.
O homem deverá ser acusado, entretanto, de ter 
alegadamente cometido “vários crimes de furto 
no interior de estabelecimentos comerciais e re-
sidências”.
A investigação deste caso foi levada a cabo pela 
Esquadra de Investigação Criminal (Divisão Es-
pinho) da PSP.
No comunicado enviado às redações dos órgãos 
de comunicação social, a PSP sublinha que “a 
prática destes crimes tem vindo a ter especial 
atenção por parte da Polícia de Segurança Pú-
blica de Espinho, tendo sido desenvolvida a 
investigação necessária à recolha de meios de 
prova que levaram à identificação do suspeito 
agora preso”. // MP •

A CÂMARA Municipal de Espinho emitiu um 
comunicado congratulando-se “com o sucesso” 
na detenção e na prisão do presumível autor da 
onda de assaltos e furtos ocorridos na cidade de 
Espinho, nas últimas semanas e com a detenção 
de dois suspeitos dos crimes de ameaças e rou-
bos a pessoas e residências.
No documento, o Município de Espinho “con-
gratula-se com o sucesso desta operação leva-
da a cabo pelos comandos e agentes das forças 
de investigação criminal da Divisão da PSP de 
Espinho que desenvolvem um trabalho compe-
tente e eficaz com muito poucos meios”.
Diz o referido comunicado que “com estas ações 
levadas a cabo pela Divisão da PSP de Espinho, 
o presidente da Câmara Municipal, Pinto Morei-
ra, espera que o sentimento de segurança seja 
restabelecido na cidade e que há boas razões 
para apoiar e confiar no corpo da Polícia de 
Segurança Pública que garante a segurança de 
pessoas e bens em todo o concelho”. // MP •

É um meio 
relevante no 
reforço da 
segurança 
nas zonas 
públicas”

O comandante 
do Comando 
de Polícia da 
PSP de Aveiro, 
superintendente 
Paulo Pereira 
garante que 
“as imagens 
captadas serão 
visionadas 
por elementos 
policiais da 
Esquadra de 
Espinho”

que “o sistema de videovigilância 
do espaço público na cidade de Es-
pinho será gerido pela Polícia de 
Segurança Pública, e as imagens 
captadas serão visionadas por ele-
mentos policiais da Esquadra da-
quela cidade”. •
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Câmara 
Municipal
elogia operação 
da PSP

Núcleo Sportinguista 
assaltado durante a 
madrugada de terça-feira

Detidos dois suspeitos de roubos
e apreendidas armas de fogo

A POLÍCIA de Segurança Pública 
(PSP) de Espinho deteve, na manhã 
da passada quinta-feira, dois jovens, 
um de 18 e o outro de 20 anos, sus-
peitos de terem sido os autores da 
prática de vários crimes de roubo, 
na cidade de Espinho.

Os agentes da Esquadra de Inves-
tigação Criminal, executaram dois 
mandados judiciais de busca domi-
ciliária na residência dos suspeitos, 
tendo apreendido duas armas de 
fogo (espingarda e revólver) e um 
bastão metálico extensível, entre 
outros artigos.
Segundo a PSP, a investigação cri-
minal, a PSP de Espinho estava “a 
decorrer desde o ano anterior, origi-
nada na prática de crimes de roubo”.
Os dois indivíduos foram presentes 
ao Tribunal de Santa Maria da Feira, 
para conhecimento das medidas de 
coação. // MP •

A sede do Núcleo Sportinguista de 
Espinho, na Rua 23, foi alvo de um 
assalto durante a madrugada de 
terça-feira. Os larápios entraram 
por uma janela lateral do edifício 
e levaram o dinheiro do fundo de 
maneio, em quantidade ainda não 
apurada.
O furto está a ser investigado pela 
Polícia de Segurança Pública de 
Espinho. •

A captação 
permanente 
de imagens 
permitirá reforçar 
a componente 
preventiva”
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Capela da 
Senhora da 
Ajuda assaltada

Acidente. Colisão entre dois camiões e 
automóvel provoca um ferido e longa fila na A29

Morreu José Fonseca

UM ASSALTO à Capela da Senhora da Ajuda, 
na madrugada da quinta-feira de 13 de feve-
reiro, rendeu mil euros aos larápios. O dinhei-
ro foi subtraído da caixa das esmolas e dos 
lampadários.
A capela localizada na Rua 8 esteve por isso 
encerrada durante o dia de quinta-feira, en-
quanto a PSP procedia a averiguações, de-
correndo ainda o processo de investigação de 
mais um assalto em Espinho. •

JOSÉ CARVALHO FONSECA, ex-presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, durante 
um mandato, entre 1980 e 1983, eleito pela en-
tão Aliança Democrática, formada pelo PPD/
PSD, CDS e PPM, faleceu na passada semana.
José Fonseca acabou por perder a Câmara 
Municipal para o socialista Artur Bártolo, 
nas eleições de 1982.
Em 1986, José Fonseca foi vereador em regi-
me de meio-tempo, durante dois mandatos 
autárquicos, até ao ano de 1994. Regressou 
em 1998 ao trabalho municipal como Diretor 
de Departamento em regime de comissão de 
serviço, funções que desempenhou até ao 
ano de 2005 sob a presidência de José Mota.
José Fonseca foi coadjutor na Paróquia de 
Espinho de 1970 e 1973. Após abandonar a 
vida sacerdotal como padre, exerceu diver-
sas atividades autárquicas, cívicas, humani-
tárias e desportivas.
Foi, ainda, presidente da Direção do SC Espi-
nho, presidente da Assembleia Geral da As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários Espinhenses e desempenhou funções 
em instituições de solidariedade social.
José Carvalho da Fonseca nasceu em 1940 na 
freguesia de Muro, concelho de Santo Tirso, 
tendo manifestado, em vida, a vontade de ser 
cremado. O funeral foi no sábado e as suas 
cinzas foram sepultadas no Cemitério Muni-
cipal de Espinho. O Município decretou dois 
dias de luto. •
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Cidade em forma de notícia.4500 Espinho

Primeira alteração ao 
Plano Diretor Municipal 
LÚCIO ALBERTO

O PLANO Diretor Municipal (PDM) de 
Espinho vai ser submetido a algumas 
alterações que decorrem da necessidade 
de corrigir diversas normas que clarifi-
quem conceitos, facilitem a gestão de 
solos e permitam um melhor cumpri-
mento da estratégia definida, em maté-
ria de ordenamento do território e do 
urbanismo.
A alteração pretendida visa contemplar 
pequenas correções materiais, transpor 
programas e planos que entram em vi-
gor, nomeadamente o POC – Programa 
da Orla Costeira e o Plano Municipal 
da Defesa da Floresta contra Incêndios, 
integrar novas e leis e regulamentos no 
ordenamento do território e urbanismo 

que se evidenciaram como necessárias 
desde que o atual PDM entrou em vigor, 
em setembro de 2016.
Em concreto, e a título de exemplo, a 
alteração pretende introduzir no PDM 
uma nova estratégia para a relocaliza-
ção das habitações do Lugar da Praia na 
freguesia de Paramos, identificada pela 
APA como área crítica provocada pela 
erosão costeira e alterações climáticas.
A alteração pretende contemplar um 
novo prazo para a regularização de 
construções sem licença (ditas “clan-
destinas”), com um regime simplificado, 
conforme já previsto no Artigo 105 do 
regulamento do PDM do concelho de 
Espinho.
Esta alteração do PDM tem ainda espe-
cial atenção à concretização dos incenti-

vos municipais previstos no Artigo 104, 
para empresas com certificação ambien-
tal, incentivos a empreendimentos e edi-
fícios de construção sustentável e incen-
tivos ao nível da requalificação urbana.
A Câmara Municipal de Espinho conclui 
que é também pertinente proceder ao 
ajustamento da hierarquia e dos parâ-
metros inerentes à rede viária e melho-
ria das normas afectas ao regime econó-
mico-financeiro.
O respetivo aviso da primeira alteração 
do PDM aguarda publicação no Diário 
da República, que sairá nos próximos 
dias. •

A A29, no sentido Sul-Nor-
te, muito próximo da saída 
para Espinho, esteve cortada 
ao trânsito ao início da tarde 
de sexta-feira devido a um 
acidente que envolveu dois 
camiões e um automóvel li-
geiro de passageiros, provo-
cando ferimentos de média 
gravidade num dos conduto-
res que foi transportado ao 
hospital.
Na sequência da colisão, a 
carga que um dos veículos 
pesados transportava (pla-
cas de plástico) espalhou-se 
na faixa de rodagem e foi 
por isso necessário proceder 
ao corte da circulação auto-

móvel na A29, tendo sido o 
trânsito desviado pela saída 
de Esmoriz/Paços de Bran-
dão.
Os Bombeiros Voluntários 
de Esmoriz estiveram no lo-
cal com 11 bombeiros, apoia-
dos por duas ambulâncias, 
um carro de desencarcera-
mento, o veículo de coman-
do e uma Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação 
(VMER) de Santa Maria da 
Feira.
O Destacamento de Trânsito 
da Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR) de São João 
da Madeira tomou conta da 
ocorrência. // MP
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LISANDRA VALQUARESMA

O PRESIDENTE da Câmara Muni-
cipal de Espinho, Pinto Moreira, e o 
seu executivo visitaram, na passada 
quinta-feira, as obras que decorrem 
naquela que será a futura Escola 
Básica de Guetim. 
Esta intervenção consiste numa re-
formulação do antigo Jardim de In-
fância da freguesia, transformando-
-o numa nova escola que integrará, 
tanto o jardim de infância como o 1º 
ciclo. O projeto propõe a ampliação 
do edifício em, aproximadamente, 
400 metros quadrados e a existência 
de três salas de jardim de infância, 
quatro salas para o 1º ciclo, uma sala 

Visita à futura 
Escola Básica de Guetim 

 EDUCAÇÃO 

Transferimos 
temporariamente 
os alunos para a 
escola Anta 2 e isso 
tem permitido que a 
obra possa decorrer 
de forma mais 
célere, como se 
consegue ver aqui 
hoje, e ao mesmo 
tempo também não 
conflituar com as 
aulas e manter a 
boa qualidade de 
ensino.”

Vicente Pinto
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CLÍNICA DENTÁRIA DE ESPINHO
PROF. DOUTOR CASIMIRO 

DE ANDRADE
RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 

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

• MEDICINA DENTÁRIA • TERAPIA DA FALA 
• PSICOLOGIA
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Edifício S. Pedro - Sala W – Rua 23, n.º 174 - Telef. 22 734 86 93

MÉDICOS DENTISTAS

SAMS QUADROS * SAMS * CGD * ADVANCE CARE * MÉDIS

JORGE FERREIRA l BRUNO MORRIS
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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
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EMPES
EMPRESA DE PUBLICIDADE 

DE ESPINHO, LDA

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os sócios desta empresa para a Assembleia Geral Ordinária 
que se realiza no dia 27 de março, pelas 18 horas, na sede, Av.ª 8, n.º 
456 - 1.º - Sala R, em Espinho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Apreciação, aprovação ou rectificação do Relatório de Gestão e Contas, 
relativo ao exercício de 2019.

Espinho, 20 de fevereiro de 2020

A Gerência,
Nelson Moreira Soares

Anuncie  

NA “NOVA” DEFESA
CONSULTE CONDIÇÕES 
GERAL@DEFESADEESPINHO.PT / 227 341 525

4500 Freguesias A atualidade nas freguesias de Espinho

de atividades, uma biblioteca e ain-
da um refeitório que será aumen-
tado. De acordo com Vicente Pinto, 
vice-presidente da Câmara Muni-
cipal, “a escola passará a ter muito 
melhores condições, quer nas salas 
de aulas, quer os equipamentos que 
estão dentro destas e o conjunto de 
equipamentos envolventes.” 
A escola terá, também, iluminação 
e ventilação natural, e um sistema 
de isolamento térmico que tornará 
o edifício mais sustentável. No exte-
rior, haverá um acesso para viaturas 
de emergência, bem como para veí-
culos de cargas e descargas. 
As obras estão a decorrer dentro da 
normalidade e, como afirma Vicen-

te Pinto, prevê-se “até que estejam 
executadas antes do tempo”, uma 
vez que “o que estava previsto ini-
cialmente era a possibilidade de 
ter aqui os alunos instalados em 
contentores e a obra a decorrer ao 
lado. Desta forma, as questões de 
segurança são muito mais fáceis 
de ultrapassar, porque não temos 
cá alunos e a obra vai decorrer com 
muito mais agilidade, mais facilida-
de e mais segurança.” 
Contrariamente à ideia inicial da 
utilização de contentores, “transfe-
rimos temporariamente os alunos 
para a escola Anta 2 e isso tem per-
mitido que a obra possa decorrer de 
forma mais célere, como se conse-

gue ver aqui hoje, e ao mesmo tem-
po também não conflituar com as 
aulas e manter a boa qualidade de 
ensino.”
O financiamento desta obra na es-
cola resulta de uma candidatura 
feita pela Câmara Municipal de 
Espinho a fundos comunitários no 
âmbito do Programa Norte 2020, 
sendo que a empreitada foi adjudi-
cada à empresa Fullprojekts, lda por 
737.390,50€. •
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 ÁREA METROPOLITANA  SANTA MARIA DA FEIRA 

A atualidade 
na região

4500 região

CP recupera mais duas 
carruagens históricas 
do Século XX

O Comboio Histórico, tracionado 
pela Locomotiva a Vapor, vai voltar 
a circular na Linha do Vouga, no 
Carnaval e na Páscoa, percorrendo 
a linha entre Aveiro e Macinhata do 
Vouga.
No período do Carnaval, as viagens 
realizam-se nos dias 22 e 23 de feve-
reiro. Nestas datas, a composição 
histórica, tracionada pela locomoti-
va a vapor E214 e formada pelas três 
carruagens datadas de 1908, 1913 

Comboio histórico a vapor do Vouga
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e 1925 vai ser reforçada com mais 
uma carruagem histórica, construí-
da no ano de 1931, pela Officine Fer-
roviarie Meridionali SA.
A “napolitana” de via estreita, de-
signação pela qual é habitualmente 
conhecida, encontrava-se parquea-
da em Sernada do Vouga, tendo sido 
recentemente recuperada pela CP, 
nas oficinas de Contumil. 
Assim, a oferta do Comboio Históri-
co, nos dias 22 e 23 de fevereiro passa 
a totalizar 174 lugares, já que o salão 
de passageiros da “napolitana” dis-
põe de 30 lugares. 
No período da Páscoa, o Comboio 

SORRISOS e conversas so-
bre tempos idos entre Fogaça 
e chá marcaram a  visita do 
presidente da Câmara da Fei-
ra, Emídio Sousa, a mais uma 
idosa que vive sozinha em 
Mosteirô.  
Alice Maceda esperava ansio-
sa pelo presidente da Câmara 
à porta de sua casa. Ainda 
sem acreditar na visita que 
receberia nesse dia, foi com 
um sorriso de orelha a ore-
lha que abraçou o autarca e 
lhe deu as boas-vindas à casa 
onde nasceu e sempre viveu 
em Mosteirô.
Filha da terra, relembrou a 
infância e a escola onde des-
cobriu a sua aptidão para a 
Matemática. O trabalho, no 
entanto, chamava por ela, e 

dedicou-se, durante 48 anos, 
ao setor do calçado numa fá-
brica de borracha, onde aju-
dou a fazer muitos chinelos 
e sandálias. Uma lesão num 
braço afastou-a da confeção e 
levou-a a dedicar mais tempo 
aos pais, de quem cuidou até 
ao fim. Agora, continua a vi-
ver na casa que lhe preenche 
o coração e ao qual dedica 
grande parte do seu tempo.
Café com os Avós é uma ini-
ciativa do presidente da Câ-
mara que, uma vez por mês, 
visita os idosos do Concelho, 
levando sempre uma Fogaça, 
numa tentativa de chamar a 
atenção para a importância 
de cuidar e fazer companhia 
a quem está mais só ou iso-
lado. •

Café com os avós

Histórico a Vapor do Vouga vai tra-
zer mais novidades: na sua compo-
sição está prevista a integração de 
outra carruagem histórica que foi 
construída nas Oficinas Gerais do 
Barreiro, em 1908, e se encontra em 
recuperação.
A CP prossegue, assim, a sua aposta 
no segmento das viagens de lazer e 
turismo, com destaque para os com-
boios históricos, contribuindo para 
o desenvolvimento da atividade 
económica da região. •

 SÃO JOÃO DA MADEIRA 

ESTÃO ABERTAS as inscrições 
para curso de Especialização Tecno-
lógica em Tecnologia Mecatrónica, 
em S. João da Madeira. Trata-se de 
formação com elevada empregabi-
lidade, agora em horário pós-labo-
ral, numa parceria entre a ATEC e a 
Sanjotec.
Está agendado para março o início 
de um novo curso de especialização 
tecnológica na Sanjotec, resultan-
te da parceria entre este Parque de 
Ciência e Tecnologia de S. João da 
Madeira e a academia de formação 
ATEC. As edições anteriores tem re-
gistado “taxas de empregabilidade 
dos formandos a rondar os 100 por 
cento, tendo a grande maioria sido 
integrada em empresas da região”, 
de acordo com informação disponi-
bilizada por essas entidades.
Este ano, a aposta da ATEC recai no 
curso de Especialização Tecnológica 
em Tecnologia Mecatrónica, desta 
vez em horário pós-laboral, das 19 

Curso de Mecatrónica 
às 23 horas, a iniciar a 9 de março.
Desta forma, pretende-se também 
“dar oportunidade aos profissionais 
no ativo de aumentarem as suas 
qualificações com a frequência de 
formação especializada, com eleva-
do cariz técnico e orientada para as 
necessidades do tecido industrial da 
região”. 
Os participantes neste curso de 
especialização tecnológica “vão ad-
quirir competências nas áreas de 
projeto, planeamento, fabrico e ma-
nutenção, integrando tecnologias 
de mecânica, eletrotecnia, eletróni-
ca, automação e robótica, com vista 
ao desenvolvimento de produtos, 
sistemas e processos melhorados, 
conducentes a um aumento da qua-
lidade e produtividade.” •

 AGUDA 

A POLÍCIA MARÍTIMA efetuou  
uma ação de fiscalização e apreendeu 
82 quilos de ouriços-do-mar na praia 
da Aguda, em Vila Nova de Gaia.
A ação foi dirigida à apanha ilegal de 
ouriços-do-mar por apanhadores não 
licenciados, na  segunda semana de 
fevereiro. •

Apreendidos 
82 quilos 
de ouriços-
do-mar na 
Aguda

Feira em encontro
Transnacional - desafios 
urbanos comuns
O MUNICÍPIO de Santa Ma-
ria da Feira participou no en-
contro transnacional da rede 
Active Citizens, nos dias 5 e 
6 de fevereiro, que decorreu 
em Cento (Itália), financiado 
pelo programa URBACT. A 
reunião da rede, que integra 
cidades europeias como Agen 
(França), Bistrita (Roménia), 
Dinslaken (Alemanha), Hra-
dec Kralové (República Checa) 
ou Tartu (Estónia), teve como 
objetivo principal elaborar a 
candidatura “Active Citizens” 
à segunda fase do programa 
URBACT, cofinanciado dire-
tamente pela União Europeia 
através de verbas FEDER.
Em cada cidade, será criado 
um Grupo de Ação Local, fer-
ramenta fundamental que 
permite a interação entre os 
diversos agentes locais, a ex-

perimentação e a inovação no 
relacionamento entre a admi-
nistração da cidade e os cida-
dãos. A base da democracia é 
a participação do cidadão e, 
segundo esta premissa, as ci-
dades participantes querem 
desenvolver processos parti-
cipativos para aproximar os 
cidadãos da decisão, impul-
sionando a sua participação 
no governo da cidade além 
dos períodos eleitorais.
O URBACT permite que as 
cidades trabalhem juntas e 
desenvolvam soluções par-
ticipativas e integradas para 
os desafios urbanos comuns, 
criando redes, aprendendo 
com as experiências uns dos 
outros, tirando lições e iden-
tificando boas práticas para 
melhorar as políticas urba-
nas. • 
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 EMPREENDEDORISMO 

pessoas&negócios

LISANDRA VALQUARESMA

“A ideia surgiu com a necessi-
dade de trabalhar, depois de 
ficar desempregado”. Foi este 
o ponto de partida que levou 
Gregório Pereira a abrir a loja 
Backdoor, em Espinho. 
Já lá vão dez anos desde esse 
primeiro dia e a loja foi evo-

luindo, tornando-se num so-
nho, num estilo e numa mar-
ca do proprietário que afirma: 
“segui o meu sonho, juntei 
tudo o que gostava para mos-
trar às pessoas”. Apesar de re-
conhecer que o seu negócio é 
composto por três diferentes 
conceitos, roupa, motos e surf, 
a Backdoor apresenta ao pú-
blico muito mais do que isso. 
É identificada por vários 
como muito mais do que uma 
loja de roupa e, como conta 
Gregório Pereira, “quando 
se trabalha no que se gosta, 
aposta-se tudo”. Por isso, para 
além de roupa, tanto para mu-
lher como para homem, a loja 
apresenta uma vasta oferta 
de calçado, mochilas, relógios, 

óculos de sol, chapéus e muito 
mais. “Começou por ser uma 
loja pequena e como fomos 
crescendo começamos a in-
cluir produtos que gostamos. 
Ainda bem que não gostamos 
de submarinos”, diz Gregório 
em jeito de brincadeira.    
Há quem procure a Backdoor 
pelos seus produtos, mas 
também há quem lhe admire 
o estilo diferenciador, a deco-
ração criativa, o cuidado nos 
pormenores e o ambiente 
vivido. “Isto é uma empresa 
familiar. Somos três pessoas 
a trabalhar aqui na loja e tra-
balhamos como se estivésse-
mos em casa, pois gostamos 
de transmitir isso aos nossos 
amigos”. 

A loja espinhense 
é conhecida pelo 
seu estilo próprio e 
diferenciador. Para 
além de apostar 
em motas e roupa, 
oferece ainda uma 
grande variedade 
de produtos. 

As motas são um 
gosto que tenho 
desde miúdo e o 
objetivo da loja é 
trabalhar no que 
gostamos, por 
isso, é que eu digo 
que aindabem 
que não gosto de 
submarinos.” 

Atualidade 
económica do 
concelho. 
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“Backdoor só há uma”

DEFESA DE ESPINHO - 4585 - 20 FEVEREIRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPINHO

EDITAL Nº 3/2020
Joaquim José Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, faz público, em cumprimento da deliberação tomada 
por esta Câmara em sua reunião ordinária de 10 de fevereiro de 
2020, que no próximo dia 09/03/2020, com início às 15h00, na 
Sala de Reuniões da mesma Câmara, realizar-se-á um procedi-
mento de hasta pública para atribuição a título precário, da explo-
ração económica do espaço municipal destinado a restaurante e 
snack-bar, sito no Parque de Campismo Municipal.
O programa e condições para realização deste procedimento de 
hasta pública, encontram-se à disposição dos eventuais interes-
sados na página da internet do Município de Espinho, com o se-
guinte endereço eletrónico: www.cm-espinho.pt e nos Serviços de 
Atendimento Municipal de Espinho, todos os dias úteis durante o 
horário de funcionamento.
E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo.

Espinho, 14 de fevereiro de 2020
O presidente da câmara

Joaquim José Pinto Moreira

DEFESA DE ESPINHO - 4585 - 20 FEVEREIRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPINHO

EDITAL Nº 4/2020
Joaquim José Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, faz público, em cumprimento da deliberação tomada 
por esta Câmara em sua reunião ordinária de 10 de fevereiro de 
2020, que no próximo dia 09/03/2020, com início às 16h00, 
na Sala de reuniões da mesma Câmara, realizar-se-á um proce-
dimento de hasta pública para atribuição, a título precário, da 
exploração económica de um módulo de cafetaria instalado no 
parque da cidade na freguesia de Silvalde.
O Programa e condições para realização deste procedimento de 
hasta pública, encontram-se à disposição dos eventuais interes-
sados na página da internet do Município de Espinho, com o se-
guinte endereço eletrónico: www.cm-espinho.pt e nos Serviços de 
Atendimento Municipal de Espinho, todos os dias úteis durante o 
horário de funcionamento.
E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo.

Espinho, 14 de fevereiro de 2020
O presidente da câmara

Joaquim José Pinto Moreira

DEFESA DE ESPINHO - 4585 - 20 FEVEREIRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

EDITAL Nº 6/2020
Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, faz público, conforme Aviso nº 2640/2020 publicado 
em Diário da República, 2ª Série, nº 33 de 17 de fevereiro de 
2020, que a Câmara Municipal em sua Reunião Ordinária de 27 
de janeiro de 2020 deliberou submeter a consulta pública, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 101º do Código 
do Procedimento Administrativo, a Proposta de Regulamento dos 
Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais do Município de Espinho.
Assim, é aberto um período de consulta pública pelo prazo de 30 
(trinta) dias úteis a contar da data de publicação do aviso no Diá-
rio da República, para a formulação de sugestões e apresentação 
de informações pelos interessados, sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito da presente Proposta 
de Regulamento, devendo as mesmas ser apresentadas por es-
crito e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
Praça Dr. José Salvador, Apartado 700, 4501-901 Espinho, ou por 
correio eletrónico para o endereço geral@cm-espinho.pt.
Os interessados poderão consultar os documentos relativos a 
esta proposta, na página da Internet do Município, com o ende-
reço eletrónico www.cm-espinho.pt, ou no Edifício dos Paços do 
Concelho, durante o horário de expediente.
E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo, publicado num jornal de âmbito 
local e na página da internet da Câmara Municipal de Espinho.

Espinho, 17 de fevereiro de 2020
O presidente da câmara

Joaquim José Pinto Moreira
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Anos mais tarde, desde a aber-
tura da loja, a Backdoor deci-
diu, de certa forma, expandir 
a sua loja a uma parte em que 
se tornou num café. “Como 
os nossos clientes começam 
a sentir que estão numa se-
gunda casa, porque não pro-
porcionar um espaço mais 
aconchegante?” É desta for-
ma que Gregório conta que a 
ideia surgiu depois de notar 
que os clientes tinham essa 
necessidade, uma vez que, na 
loja, se sentiam em casa. Um 
ambiente descontraído que 
levou a essa implementação 
de um espaço que ainda o tor-
na mais diferenciador, acom-
panhando sempre, como afir-
ma o proprietário, a ideia que 

os caracteriza. 
Apesar de considerarem que 
são uma loja muito procurada, 
pois “temos tido provas disso. 
Inclusive temos clientes que 
fazem muitos quilómetros 
para virem conhecer a loja”, 
Gregório Pereira acredita que 
o futuro e o caminho a seguir 
assentam na “sustentabilida-
de”. “Vamos indo e vamos ven-
do. Queremos continuar com 
sustentabilidade. Às vezes po-
deria dizer que queria crescer 
e ter mais lojas, mas acho que 
não é por aí o caminho. Back-
door só há uma. E espero não 
mudar a minha opinião sobre 
submarinos. Não tenho espa-
ço na loja.” •
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Opinião verdadeiramente pública

Alexandra Ferreira,
Espinho

1 – Penso que estes centros escolares 
são uma mais-valia e com a Escola 
Básica de Anta estou, especialmente, 
satisfeita. Estão cá mais alunos do 
que estariam numa pequena escola 
e isso traz vantagens. Os espaços são 

Alberto Santos,
Nogueira da 
Regedoura

1 – Estes centros escolares que fize-
ram em Espinho têm sido, de facto, 
uma mais-valia para as crianças. 
Estão mais agrupadas e isso acho 
que é benéfico para todos, quer na 
aprendizagem, quer no próprio con-
vívio entre as várias crianças. Foi 
uma excelente decisão agruparem-
-se as escolas nestes centros escola-
res. Além disso, acho que aqui estão 
muito mais seguras e com outras 
condições para trabalharem.
2 – Penso que em termos materiais 
e de infraestruturas, no Centro Es-
colar de Anta, não é preciso mais 
nada. No entanto, considero que os 
acessos à escola são péssimos e, por 
isso, em algumas vezes, gera-se mui-
ta confusão. 

Ana Quintas, 
Silvalde

1 – Acho que são uma mais-valia 
para as crianças, sobretudo para a 
sua educação e aprendizagem. É 
um espaço com instalações muito 
boas e relativamente às educadoras, 
nada tenho a dizer. A minha filha 
está nesta escola de Silvalde há dois 
anos e nada tenho a apontar. Tem 
um espaço com todas as condições 
que é uma mais-valia, também, para 
a aprendizagem, pois está muitíssi-
mo bem equipado. Trata-se de uma 
escola pública e, por isso, muitas de-
veriam seguir este exemplo por este 
País fora.
2 – Na escola de Silvalde está tudo 
muito bem e nada falta em termos 
de condições quer para os alunos, 
quer para os professores. A minha 
filha não come na cantina, por isso 
não me poderei pronunciar sobre 
isso. Tudo o resto parece-me muito 
bem. 

Paulo Jesus, 
Nogueira da 
Regedoura

1 – Eu não concordo que as crianças 
mais pequenas estejam junto com 
as mais velhas. Porém, a escola de 
Silvalde tem muito boas instalações, 
mas está a precisar de manutenção 
que não é feita regularmente. Esta 
escola é nova, mas tem muitos de-
feitos a nível de construção que 
deveriam ser corrigidos. Mas é uma 
escola com muito espaço para as 
crianças.
2 – Há, por exemplo, bocas de in-
cêndio dentro da escola que são da 
altura de algumas crianças e que 
podem provocar ferimentos nelas. 
Há sítios onde chove e as salas, em 
dias de calor, são demasiado quen-

Jardins e afins…

Sou residente na zona industrial de 
Silvalde e venho manifestar a minha 
discordância perante a notícia publi-
cada a 6 de fevereiro, sob o testemu-
nho do senhor presidente da Junta de 
Freguesia de Silvalde, perante os es-
paços verdes e manutenção da Zona 
Industrial.
O senhor presidente afirma com título 
aliciante que “estamos a tratar de uma 
zona onde nunca chegava a varredu-
ra”, pois a “varredura”, realmente não 
chegava desde que assumiu a pre-
sidência, porque anteriormente, não 
havia a necessidade de os moradores 
apanharem as folhas acumuladas para 
não entupirem esgotos, tal como tem 
acontecido. O embelezamento, não 
passa só pela manutenção do jardim 
que, desde sempre, foi realizada, mas 
também todos os elementos que o 
constituem, ou seja, os bancos que 
estão danificados e com mau aspe-
to, os delimitadores de madeira com 
corda que dividem o jardim das mar-
gens do rio, durante anos que não têm 
manutenção e o pavimento com ervas 
invasoras que cobrem a área e tornam 
o piso escorregadio. E cuidado, porque 
se passar pelo meio do jardim, pode 
sujar o sapato com um ‘presentinho’ 
do cão!  
A propósito do ‘presentinho’ do cão, 
existem coimas a aplicar a quem não 
faça a remoção imediata dos dejetos, 
que deveriam constar no Regulamento 
de Resíduos Sólidos do Município de 
Espinho. É uma questão cívica que é 
de Lei (Lei 8/2017 de 3 de março). É do 
conhecimento da Câmara de Espinho 
e Junta de Silvalde a existência de de-
pósitos específicos que podem colocar 
nos espaços verdes, para que os do-
nos dos animais possam acondicionar 
hermeticamente o dejeto do animal e 
colocar no respetivo equipamento.
A Zona Industrial também tem residen-
tes com direito a espaços cuidados e 
protegidos!

Alexandra Loureiro Tavares - 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 

O Município de Espinho 
construiu três centros 
escolares (Anta, Silvalde 
e Paramos), agrupando, 
assim, as pequenas escolas 
que estavam ‘espalhadas’ 
pelas freguesias. Mas terá 
sido, ou não, uma mais-
valia? O que pensam os 
cidadãos?
Na abordagem que fizemos, 
acabamos por verificar que 
a maior parte considera, 
de facto, uma mais-valia 
estarem as crianças em 
equipamentos desta 
dimensão, novos e com 
todas as condições, que 
anteriormente não teriam. 
Porém, muitos cidadãos 
anónimos, confessaram 
que um dos principais 
problemas é a falta de 
funcionárias. As que há 
não chegam para as reais 
necessidades nem para a 
dimensão da escola. Alguns 
espaços estão, por isso, 
condicionados.

Escolas grandes e bem equipadas
mas com falta de funcionárias

 VOX POP 

É do nosso mar

©
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1. 
Os novos centros 
escolares são, ou não, 
uma mais-valia para 
as crianças?

2. 
Quais são as reais 
necessidades?

muito bons e com todas as condições 
para os professores poderem traba-
lhar. Tem muito boas condições ao 
nível de instalações, mas por vezes 
os alunos não podem circular por 
toda a escola devido à falta de fun-
cionárias.
2 – São muito poucas as funcionárias 
para a dimensão da escola e para o 
número de alunos que tem. As que 
existem não conseguem fazer tudo, 
apesar do seu empenho. Acho que a 
escola funcionaria muito melhor se 
acrescentassem mais auxiliares. 

tes, pois não têm ar condicionado, 
nem um sistema de isolamento, 
como uma simples película nos vi-
dros que impedisse o aquecimento. 
Há falta de funcionárias.  Nélson Gonçalves,

Silvalde

1 – Parece-me que é uma mais-valia, 
embora tenha cá os meus filhos há 
muito pouco tempo. No geral consi-
dero que as instalações são muito 
boas, são novas e modernas. 
2 – Penso que não falta nada. 

Carla Silva,
Silvalde

1 – Não tenho nada a apontar aos 
centros escolares. Quando exis-
tia a Escola da Seara, havia menos 
crianças e, por isso, havia um espí-
rito muito mais familiar e próximo. 
Mas a verdade é que nesta escola 
de Silvalde nunca tive problemas, 
nem com professores, nem com 
funcionárias. Estas instalações são 
ótimas, as crianças estão seguras e 
sentem-se bem. 
2 – Falta uma parte coberta para 
que nos possamos abrigar quando 
está a chover, enquanto estamos à 
espera das crianças. Acho que tudo 
o resto está a funcionar muito bem 
e as instalações são muito boas. 

12 • Defesa de Espinho • 20 de fevereiro de 2020



FICHA DE ASSINATURA 

NOME 

MORADA 

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

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

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

ASSINATURA: 

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

MÉTODO DE PAGAMENTO: 

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

 

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

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

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

opinião 
Manuela Aguiar • Ex-secretária de Estado e Ex-vereadora

P
U

B

na economia, na ciência, na política, em suma, na 
“res publica” e, consequentemente, na História?
Nem isso poderemos dar por seguro, quando, 
assistimos, hoje, ao ressurgimento de movi-
mentos fundamentalistas religiosos, (“vide” o 
discurso das seitas apoiantes de Trump e Bolso-
naro...) ou laicos, neofascistas e obscurantistas, 
a erguerem, como bandeiras, a misoginia e a 
xenofobia (o “Vox” na Espanha, aqui ao lado, e, 
por cá, o “Chega!”, se não também o atual CDS, 
(cuja direção, monoliticamente masculina, pare-
ce mais próxima do paradigma talibã ou saudita, 
do que do PPE de Ursula von der Leyen)).
E, mesmo que estes perigosos extremismos se-
jam vencidos, deixando caminho aberto a socie-
dades pluralistas e paritárias, onde as mulheres 
farão, em parceria com os homens, a história do 
futuro, o progresso vindouro não corrige, nem 
compensa, os erros e malefícios do longo pas-
sado que baniu da memória coletiva a voz e os 
feitos do sexo feminino.
Por isso, não obstante admitirmos que a maioria 
desse acervo se encontra, em definitivo, per-
dido, é dever da nossa e de futuras gerações, 
procurar fazer justiça a todas as mulheres, cujo 
ação e merecimento seja ainda possível “deso-
cultar” e enaltecer.
A esse trabalho se entregou, no que respeita à 
Consulesa de Bordéus, uma ilustre investigado-
ra da Universidade Católica, a Prof.ª Ana Costa 
Lopes. Partiu para o interior das Beiras, para 
Beijós e Cabanas de Viriato, entrevistou fami-
liares e vizinhos, que conviveram com Angelina, 
consultou correspondência e documentação 
sobre ela - que, infelizmente, não abunda – e 
dessa incursão na penumbra do seu percurso, 
conseguiu traçar um perfil que nos surpreende 
e encanta.
2– Quem era a Consulesa de Bordéus?
Angelina era prima direita de Aristides, pelos la-
dos materno e paterno. Partilham, pois, os ape-
lidos (“Sousa Mendes” e “Amaral Abranches”).  
Namoraram desde a adolescência e casaram 
jovens. Com apenas 22 anos, já ele chefiava a 

missão consular na Guiana Britânica e ela acom-
panhava-o. Acompanhá-lo-ia sempre, em três 
continentes, com os filhos, catorze, que foram 
nascendo nos diversos países. Depois da Guia-
na inglesa, seguiram-se Zanzibar, São Francis-

co, Boston, Porto Alegre e Curitiba, Luxembur-
go, Bruxelas, e, por fim, Bordéus...Em Bordéus 
se encontrava, em meados de junho de 1940.
A ocupação nazi da Europa central lançara 
numa corrida para sul milhões de refugiados, 
perseguidos pelo exército do III Reich. Bordéus 
tornou-se, de repente, num desordenado e te-
nebroso “campo de refugiados”. A Espanha 
franquista recusava-lhes a entrada, só Portugal 
lhes havia servido de ponte, rumo à América. To-
davia, nessa hora funesta, os diplomatas portu-
gueses receberam novas instruções, proibindo a 
concessão de vistos a judeus e outros cidadãos, 
expulsos dos países de origem ou apátridas (Cir-
cular 14). A 16 de junho, Aristides solicitou ao 
Ministério uma derrogação da Circular, que, logo 
no dia 17, lhe foi recusada. O Cônsul, atormen-
tado, em estado febril, falou a noite inteira, com 
Angelina. Há muito, ela se dera conta dos riscos 
da situação. Mais pessimista do que o marido 
na análise da evolução da guerra, mandara para 
Cabanas os dez filhos mais novos e as emprega-
das. Naquela pungente noite de reflexão, ambos 
se nortearam, como católicos muito devotos 
que eram, acima de tudo, por imperativos mo-
rais e religiosos. Como ele diria depois, expres-
sando publicamente o sentir comum, teve de 
desobedecer à Circular 14, “à lei dos homens” 
para obedecer à “lei de Deus”. Nos dias seguin-
tes, cumpriu escrupulosamente a missão huma-

nitária de que se via incumbido, dando vistos a 
todos, indiscriminadamente, qualquer que fosse 
a nacionalidade, a raça ou a religião. Ajudado 
pela mulher e por dois dos seus filhos, não 
parou, dia e noite, sem pausas para descanso 
ou para refeições. Angelina abriu as portas da 
residência, que ficava próxima do consulado, e 
acolheu os mais fracos e desprotegidos, em to-
dos os compartimentos, nas camas dos filhos 
ausentes, nos sofás, no chão, nas escadas. To-
dos os que coubessem...
No relato de Sebastião Sousa Mendes:
“A Srª Sousa Mendes, que agora não tinha 
apoio doméstico, decidiu que cozinhava e ali-
mentava tantos refugiados quanto necessário. 
E assistiu aos mais necessitados, aos idosos, 
aos doentes na sua casa. Cozia as suas rou-
pas, sempre que necessário, até fazia as ca-
mas, lavava a roupa deles, num verdadeiro ato 
de abnegação.”
Aos que ficavam na rua, levava comida, cober-
tores, agasalhos. Incansável!
Ana Costa Lopes faz, contudo, notar que a in-
tensa e eficiente intervenção solidária da Consu-
lesa, durante aqueles memoráveis dias de junho 
de 1940, no meio do caos dantesco das praças 
de Bordéus, não foi para ela uma espécie de 
“estrada de Damasco”. Os depoimentos reco-
lhidos mostram o contrário. A pressa tinha razão 
de ser… A 24 de junho, o Cônsul de Bordéus 
recebeu ordem para se apresentar em Lisboa, e 
o Consulado foi encerrado, de imediato.
Aristides, sujeito a processo disciplinar por de-
sobediência, veio a ser severamente punido: A 
sua carreira terminara. Muitos dos filhos viram-
-se obrigados a partir para o exílio. 
Angelina, mesmo subsistindo com dificuldades 
económicas, continuara a acolher na casa da 
Beira e, a seu pedido, nas de familiares, os refu-
giados, que lhe pediam auxílio, Morreu em 1948, 
a 30 de agosto, no dia em que fazia 60 anos.
Aristides vai ter, em 2020, a consagração do seu 
heroísmo em Israel, onde uma Praça receberá 
o seu nome. 

Lembrar 
Angelina Sousa 
Mendes, a 
consulesa 
de Bordéus
1 – Aristides Sousa Mendes, Cônsul em Bor-
déus, durante o início da ocupação nazi, o ho-
mem que sacrificou a carreira e a família para 
salvar a vida de milhares de judeus, em fuga 
para a última fronteira, (a nossa), converteu-se 
num grande (e, para muitos, no maior) herói por-
tuguês do século XX. É conhecido é reconheci-
do como um exemplo de humanismo, nacional 
e internacionalmente - pelo Congresso dos EUA, 
por Israel e muito outros países. A História vai, 
justamente, guardar, para sempre, o seu nome. 
E vai, injustamente, esquecer o de sua mulher, 
Angelina. 
Angelina estava lá, a seu lado, em Bordéus, no 
dia 16 de junho de 1940, quando tomou a deci-
são refletida, abnegada e conjunta, de sacrificar 
o seu futuro, e o dos seus filhos, para assegurar 
o dos refugiados, que lhe pediam um visto de 
passagem para a liberdade.
Este “esquecimento” não é coisa surpreen-
dente na crónica oficial de todos os povos, em 
todos os tempos. As mulheres que agiram em 
momentos cruciais, com igual capacidade de 
decisão e de sacrifício, a igual força de ânimo, 
viram sempre o seu papel ser, deliberada e sis-
tematicamente, apagado ou desvalorizado. São, 
quando muito, como Angelina, remetidas para 
uma nota de rodapé nas biografias dos compa-
nheiros de combate.
Será o século XXI o da emergência das Mulheres 

Angelina Sousa Mendes, coautora 
moral, e, em larga medida, também 
executante, de idênticos atos de cora-
gem e altruísmo, pelos quais pagou, o 
mesmo custo elevado, individual e fa-
miliar, permanecerá na obscuridade. 
Até quando?
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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
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✝ Manuel Alberto da Veiga Ribeiro
MISSA DO 37.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa e filhos vêm, por este 
meio, participar que mandam cele-
brar missa por alma do saudoso ex-
tinto, dia 26, quarta-feira, às 18:00 
horas, na Igreja Matriz de Rio Meão. 
Antecipadamente agradecem a todas 
as pessoas que possam comparecer.

Espinho, 20 de fevereiro de 2020 ✝ Irene Fernandes Adrego
AGRADECIMENTO

[SILVALDE]

Seus sobrinhos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas as 
pessoas que participaram no funeral 
do seu ente querido, ou que de ou-
tro modo manifestaram o seu pesar. 
Agradecem também a todos quantos 
assistiram à missa do 7º. Dia

Silvalde, 20 de fevereiro de 2020

Carla Maria Pereira 
Adrego Oliveira – sobrinha

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telef: 256752774 - Tlm: 914096243
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PRECISA-SE
AJUDANTE DE 

COZINHA (M/F) 
P/ RESTAURANTE 

EM ESPINHO
TLM. 914 721 439
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✝
ANTÓNIO DE OLIVEIRA DIAS CÂNTARA
MISSA DO 15.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

A família vem por este meio, participar que será celebra-
da missa por alma do seu ente querido,
dia 21, sexta-feira, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. Desde já agradecem a quem comparecer.
 
Espinho, 20 de fevereiro de 2020

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

✝
MANUEL SOARES MAGANINHO
MISSA DO 5.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e
demais família vêm, por este meio, comunicar
que será celebrada missa por alma do seu ente
querido, dia 22, sábado, pelas 19 horas, na Capela
de N.ª Sr.ª do Mar - Silvalde. Agradecem desde já
a quem comparecer.

✝
MARIA ADELAIDE DOS SANTOS
MISSA DO 8.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Mãe, ensinaste-nos tudo, menos a viver sem ti.
Seus filhos, nora, genros, netos e bisnetos vêm comunicar
que será celebrada missa por alma do seu ente querido,
dia 25, terça-feira, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de
Espinho. Desde já agradecem a quem comparecer.

✝ Rosa Rodrigues de Sá
MISSA DO 8.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

[GUETIM - RUA LUÍS DE CAMÕES]
FALECEU A 25-02-2012

Seus filhos, netos, bisnetos e restan-
te família vêm, por este meio, comu-
nicar que será celebrada missa por 
alma da sua ente querida, dia 26, 
quarta-feira, pelas 19:00 horas, na 
Igreja Paroquial de Guetim. Desde já 
agradecem a todos quantos partici-
parem
nesta Santa Missa.

Guetim, 20 de fevereiro 2020

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

quinta
20 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

sexta
21 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

sábado
22 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

domingo
23 Farmácia Teixeira 227 346 388

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

segunda
24 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

terça
25 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

quarta
26 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO

EDITAL 
1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2020

Maria Filomena Maia Gomes, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho: 
Faz público, de acordo com o artigo 27º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na 
redação em vigor, e em conformidade com o Regimento Interno, que no próximo dia 27 
de fevereiro de 2020, no Edifício dos Paços do Município, pelas 21.00 horas, iniciar-
se-á a 1ª sessão ordinária desta Assembleia Municipal. 
Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido na Ordem do Dia, conforme as regras 
contempladas no nº 1 do artigo 53.º da referida Lei, bem como no nº 2 do artigo 32º 
do Regimento Interno, prevê-se a inclusão dos seguintes assuntos: 
1. Deliberar sobre os assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia;
2. Tomar conhecimento da atividade levada a cabo pela CPCJ de Espinho em 2019;
3. Deliberar sobre a nomeação da entidade PALM, CAMBÃO & ASSOCIADOS, SROC, 
LDA., como auditor externo responsável pela certificação legal das contas do Município 
de Espinho;
4. Autorizar a celebração de Contrato de Cedência de Utilização do Complexo de Ténis 
de Espinho, com o Clube de Ténis de Espinho;
5. Deliberar sobre as propostas que visam prosseguir as atribuições da Autarquia;
6. Apreciar a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal;
7. Aprovar as Atas.
Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
do estilo do Município. 

Espinho, 12 de fevereiro de 2020
A Presidente da Assembleia Municipal,

Maria Filomena Maia Gomes

 ADMITE-SE M/F 
EMPREGADO DE ARMAZÉM

 C/ CARTA DE CONDUÇÃO
  P/ZONA DE PARAMOS

912502828

 PROCURO 
EMPREGADA DOMÉSTICA

PESSOA RESPONSÁVEL E COM EXPERIÊNCIA

Todos os dias / Idade entre os 20 
e os 50 anos / Carta de condução - 

preferencial Só com referências
Zona Centro Espinho

 
Agradeço contato 227335253 email:  

joaquim.leca@masalgueiro.pt

P
U

BOS NOSSOS 
CLASSIFICADOS
ALUGA-SE / ARRENDA-SE

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

APARTAMENTOS T0, T1, T2 e 
T3. Totalmente equipados, com 
TV Cabo mais Sport TV, telefo-
ne, garagens, limpezas. Rua 
62, n.º 156. Tlf. 227310851/2 
- Fax 227310853.
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defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

Futebol. SC Espinho 
empata em Pedras 
Rubras. 
Apesar do empate, os espinhenses 
estão a três pontos do segundo 
lugar na Série B do Campeonato 
de Portugal. Domingo recebem o 
Lusitano de Vildemoinhos. p17

Entrevista. Técnico de 
equipamentos do SC Espinho 
há mais de 30 anos.
“Estivemos durante quase um ano sem 
receber o ordenado” - Julião Caneira.  
p16 e 17

Na Onda. 
O ‘bodyboard’ é uma modalidade 
com muito pouca competição, 
mas mesmo assim, ainda tem 
muitos praticantes. Gonçalo 
Pina foi uma das figuras desta 
modalidade e traz, também, 
novidades sobre o próximo 
Espinho Surf Destination. p19

Voleibol. Derrota na 
‘negra’ com o SC Caldas.
Tigres perdem em casa, num jogo 
marcado pelo desentendimento 
entre Jose Rojas e Januário Alvar, 
penalizados disciplinarmente 
pelo clube, mas amigos outra vez. 
p18

 GINÁSTICA RÍTMICA 

MANUEL PROENÇA

A GINÁSTICA RÍTMICA da AA Es-
pinho conquistou o terceiro lugar 
na Taça de Portugal que se realizou 
em Santo Tirso. Com uma equipa 
composta pelas ginastas seniores 
Bárbara Santos, Beatriz Salvador 
e Mariana Fonseca, a júnior Sofia 
Amorim, a juvenil Francisca Fausti-
no e a iniciada Maria Osório, o clu-
be do Mocho subiu ao pódio, numa 
competição de elevado nível, onde 

estiveram presentes as melhores 
ginastas nacionais representando 
três dezenas de equipas.
Nesta prova, o resultado final é o 
somatório de 12 exercícios (dois de 
Movimentos Livres, dois de Cordas, 
dois de Arcos, dois de Bolas, dois de 
Maças e dois de Fitas). A AA Espinho 
somou 152,500, ficando a apenas a 
0,5 pontos do Sport Algés e Dafun-
do. Em primeiro lugar classificou-se 
o Ginásio Clube Português com um 
total de 190,450 pontos.

Entretanto, no Open de Conjuntos 
que se realizou, também, em San-
to Tirso, a AA Espinho participou 
com uma equipa júnior (Francisca 
Faustino, Iolanda Fernandes, Ma-
ria Almeida, Maria Tavares e Sofia 
Amorim), conquistando o segundo 
lugar do pódio. 
Estiveram presentes nesta prova 10 
clubes e, mais uma vez, os acade-
mistas apresentaram ginastas de 
elevado nível. •

O SC ESPINHO/ANTÓNIO 
LEITÃO conquistou o 22.º 
lugar (sénior) e o 21.º lugar 
(veteranos masculinos) no 
Campeonato Nacional de 
Corta-mato Curto que de-
correu na Figueira da Foz. 
Os tigres entraram em prova 
com duas dezenas de atletas, 
concorrendo nas provas mas-
culinas e femininas entre 86 
equipas.
No campeonato escolar, a 
equipa do SC Espinho parti-
cipou na prova com os seus 
iniciados Rodrigo Barbosa, 
Márcio Dias, Sara Rocha e 

Afonso Campos em represen-
tação da Escola Dr. Manuel 
Laranjeira.
Entretanto, a atleta Hortense 
Tenda foi a primeira classifi-
cada (feminino) na Corrida 
de Carnaval de Rio Tinto.
Por fim, a equipa de Trail dos 
tigres também esteve em 
competição com o atleta An-
dré Silva ao classificar-se em 
129.º lugar nos 30 quilómetros 
da Santo Tirso Ultra Trilhos e 
as atletas Ana Silva e Maria 
do Carmo Machado que par-
ticiparam no Trail dos Índios, 
na Mealhada. •

AA Espinho 
conquista 
bronze na 
Taça Hóquei em campo. 

Mochos em quarto no Nacional 
com Pedro Maranhão o melhor 
guarda-redes

Tigres correm no Nacional de corta-mato curto

A AA Espinho 
conquistou o 
terceiro lugar 
numa prova 
com cerca de 
três dezenas 
de equipas

 ATLETISMO 

A equipa de hóquei de sala de sub18 da AA 
Espinho conquistou o quarto lugar na fase 
final do Campeonato Nacional que decorreu 
no Viso. O academista, Pedro Maranhão con-
quistou o prémio de melhor guarda-redes do 
torneio e Rodrigo Gomes ficou empatado no 
melhor marcador com um jogador do Casa Pia.
A equipa da AA Espinho (Pedro Maranhão, 
João Magalhães, Francisco Oliveira, Rodrigo 
Gomes, Daniel Santos, Luís Gomes, Pedro Do-
mingues, Vasco Silva, Paulo Pinto, Leonardo 
Folha e Igor Pinto), com os treinadores José 
Catarino e Joaquim Magano, perdeu com o 
Lousada, por 2-8, com o Casa Pia, por 6-7, empa-
tou com o CF Benfica (3-3) e, no encontro para 
o terceiro e quarto lugar foi derrotada por esta 
última equipa, por 2-1.
A partir de março vai começar a época do hó-
quei em campo, com os academistas a defron-
tarem na primeira jornada o GD Viso. •

Hóquei em patins. 
Quarto desaire dos mochos

A equipa de hóquei em patins sénior da AA 
espinho somou a sua quarta derrota consecu-
tiva no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão 
Norte. Os academistas foram derrotados (3-7), 
no sábado, pelo FC Porto B, em encontro dis-
putado no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis, 
em Espinho. Os tentos da equipa do Mocho 
foram obtidos por David Zapata, Fred Saraiva 
e Ricardo Ramos.
Os espinhenses entraram mal no encontro e 
no primeiro minuto já perdiam por 0-1. O golo 
do empate foi obtido por Ricardo Ramos, mas 
depois os dragões fizeram o 1-2 e o 1-3. Fred 
Saraiva ainda reduziu por o 2-3. O FC Porto B 
marcou o quarto golo e David Zapata reduziu 
para o 3-4, resultado ao intervalo.
Até ao final do jogo os portistas fizeram mais 
três golos e os academistas ainda falharam 
uma grande penalidade.
A equipa liderada por Rui Fernandes ocupa, 
agora, a nona posição da tabela classificativa, 
com 23 pontos. •
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defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

MANUEL PROENÇA

“Fui para o futebol do SC Espinho 
numa altura em que estava desem-
pregado, pois trabalhava na cortiça. 
Já antes tinha estado na Suíça, a 
trabalhar no golfe, mas como as coi-
sas não correram bem, vim de novo 
para Portugal e surgiu a oportuni-
dade de trabalhar no SC Espinho. 
Na altura, quem estava no clube era 
o senhor Joaquim Vasconcelos e era 
presidente o dr. Manuel Violas. Em 
1986, era o senhor Alberto que trata-
va dos equipamentos dos jogadores. 
Como já tinha uma certa idade, fi-
quei eu no seu lugar.
Como já tinha jogado nas camadas 
jovens do SC Espinho, já conhecia 
bem o clube e o futebol. A partir daí, 
na função que desempenhei, tive 
muitas alegrias e muitas tristezas”, 
contou Julião Caneira em entrevis-
ta ao jornal Defesa de Espinho.
“Recordo-me que quando fui para 
o clube o treinador era o António 
Simões, que jogou no Benfica. Ele 
saiu o veio o Quinito. Subimos à 1.ª 
Divisão e o futebol era grande es-
petáculo! Conseguimos um sexto 
lugar. Dava gosto ver a equipa jogar 
e os espinhenses andavam atrás do 
clube”, lembra o técnico de equipa-
mentos dos alvinegros que diz ser 
“sócio do SC Espinho antes de ir 
para a tropa. Fui para as ex-colónias 

e quando regressei voltei a ser sócio 
do clube, em 1977. Por isso, quando 
passei a ser funcionário do clube já 
gostava do SC Espinho. A partir da 
altura em que entrei para o futebol, 
foi algo que me fez muito feliz. Ado-
ro andar com os jogadores. Gosto 
muito de ouvir as suas gargalhadas 
e do cheiro do balneário”, confessou 
Julião Caneira. 
– Ser técnico de equipamentos de 
uma equipa de futebol é uma gran-
de responsabilidade?!
De facto traz muita responsabilida-
de. O técnico de equipamentos tem 
de ter sempre os equipamentos para 
os jogos, e não só! Os jogadores le-
vam os seus equipamentos nos seus 
sacos e eu levo outros equipamen-
tos de reserva, para o caso de algum 
se danificar. Nas não tratamos só de 
camisolas, de calções, fatos de trei-
no… tratamos, por exemplo, das bo-
tas (chuteiras), de modo a que os jo-
gadores só tenham de se preocupar 
com os treinos e com os jogos. Po-
nho os equipamentos da forma que 
os jogadores querem e mais gostam. 
No fim dos jogos, faço um controlo 
aos equipamentos para verificar o 
que falta e comunico à Direção do 
clube para que seja substituído.
– Como tem sido a organização dos 
equipamentos neste momento em 
que o clube já não tem o estádio?
O espaço que temos é muito peque-

no. Não temos o espaço que tínha-
mos no nosso antigo estádio, onde 
estava tudo muito bem organizado.
– Desde que foi para o SC Espinho, 
o clube tem tido altos e baixos…
Passaram-se tantas coisas boas. 
Mas numas das vezes, quando fo-
mos campeões da Divisão de Honra, 
andamos num carro de bombeiros 
antigo em plena Rua 19! Foi ines-
quecível. Mas recordo-me que, em 
Santo Tirso, num ano, fizeram uma 
receção à equipa pela subida de Di-
visão. Isto fica na nossa memória.
Hoje falta-nos a casa, o espaço onde 
estávamos todos os dias. Era lá que 
estávamos bem.
– Qual foi o treinador que mais o 
marcou?
Um dos treinadores que mais me 
marcou foi o Quinito. Era um ho-
mem espetacular e foi quem revo-
lucionou o Espinho na altura. Tam-
bém trabalhei com o Manuel José. 
Pegou no SC Espinho numa altura 
em que a equipa foi repescada para 
uma liguilha. Ele fez uma equipa à 
pressa e acabamos por não conse-
guir subir de divisão. Mas recordo-
-me, por exemplo, de jogadores que 
passaram a ser treinadores, como 
foi o caso do Carlos Carvalhal, do 
Amândio Barreiras… Sempre fui 
leal, honesto e sempre fiz o meu tra-
balho. Por isso, nunca tive grandes 
problemas com todos eles. É por 

 TESTEMUNHO 

Julião trata dos equipamentos e das 
chuteiras dos tigres há mais de três décadas
JULIÃO FERREIRA 
CANEIRA, TEM 68 
ANOS E É NATURAL 
DE ESPINHO. 

É CASADO E PAI DE 
TRÊS FILHOS. UM 
DOS SEUS FILHOS 
FOI JOGADOR 
PROFISSIONAL DE 
FUTEBOL, ENTRE 
OUTROS, NO 
BENFICA, VITÓRIA 
DE GUIMARÃES, GIL 
VICENTE, BELENENSES, 
SANTA CLARA E 
NO SC ESPINHO. 
JULIÃO É TÉCNICO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE FUTEBOL DOS 
TIGRES, DESDE 1986, 
QUANDO ESTAVA NA 
PRESIDÊNCIA DOS 
TIGRES, MANUEL 
VIOLAS.
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Neste momento 
veio para a 
Direção do SC 
Espinho esta 
juventude que 
me faz lembrar 
a altura em 
que cá estava 
Lito Gomes de 
Almeida”

isso que vou a qualquer lado e en-
contro sempre amigos.
– Qual foi o jogador que mais o mar-
cou?
Passaram tantos jogadores pelo SC 
Espinho!… No entanto, para mim, o 
que mais marcou o clube, foi o José 
Albano. Subiu o clube por três ve-
zes! Isto não é para qualquer um! 
Mas também o Ivan, que já faleceu, 
também foi um dos que deixou um 
grande registo no clube, pois foi um 
grande goleador. Foi uma altura 
em que o SC Espinho teve grandes 
jogadores como o Pingo, Kongolo, 
Aziz, Ralph, Eliseu e, tantos outros… 
Quando os jogadores me veem, sou 
sempre muito acarinhado.
– O seu filho, Rui, foi jogador e trei-
nador do SC Espinho. Como se sen-
tiu?
Quando foi jogador, no início, o ser-
viço militar obrigatório atrapalhou 
a sua carreira no futebol. Acabou 
por ficar no SC Espinho, quando 
era treinador Luís Norton de Ma-
tos. Depois deixou o clube. Quando 
regressou foi para treinador e senti 
um grande orgulho. Tive pena que 
as coisas não tivessem corrido bem. 
Mas isso é próprio do futebol…
– Sempre teve boas relações com as 
direções do clube?
Não tive boas relações com todas as 
direções. Houve uma, anterior a esta, 
presidida por Rodrigo dos Santos, 

que me prejudicou muito e ao clube. 
Na altura, tinha pessoas a seu lado 
que levaram a que as coisas tivessem 
o fim que tiveram. Nós, os funcio-
nários do SC Espinho, estivemos 
durante quase um ano sem receber 
o ordenado! Foi um tempo muito 
complicado, sobretudo para quem 
dependia do seu salário para sobre-
viver! Foi um mau momento e foi 
das piores direções que o clube teve.
– Como tiveram forças para conti-
nuar?
Continuamos por amor ao clube. Ti-
vemos de nos sujeitar a essas coisas, 
com mais uma imposturice daqui e 
outra de acolá! Mesmo assim, ainda 
ficou lá alguma coisa que eu deixei 
ficar e que não recebi.
São águas passadas.
Neste momento veio para a Direção 
do SC Espinho esta juventude que 
me faz lembrar a altura em que cá 
estava Lito Gomes de Almeida que, 
para mim, foi, também, um excelen-
te presidente. Esse homem fez mui-
ta falta ao clube e penso que se ele 
não tivesse morrido o clube nunca 
chegaria onde chegou!
Esta Direção está a cumprir e a fa-
zer aquilo que pode. Não é possível 
fazer mais porque só há promes-
sas e o Estádio não se constrói! E o 
tempo vai passando de quatro em 
quatro anos, sem nada!... Estou a 
ver que vou acabar por sair do clube 

Julião Caneira 
considera que 
“a mística do 
SC Espinho é 
única” e que se 
”transmite de 
geração para 
geração”
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sem poder entrar numa casa nova!
– Como é lidar com o seu trabalho 
estando o clube na situação em que 
se encontra, fora dos campeonatos 
profissionais de futebol?
Nesta divisão encontramos clubes 
pequenos, de dimensão pequena, 
com os seus modestos campos de 
futebol, mas que servem, perfeita-
mente, as suas necessidades. Mas o 
nosso clube tem a dimensão de um 
clube que já esteve em patamares 
mais elevados. Os nossos jogadores, 
atualmente, têm as suas profissões 
fora do futebol e, por isso, aquilo 
que ganham aqui é um extra. O 
espírito do nosso balneário conti-
nua presente, da mesma forma que 
sempre tivemos. A mística do SC 
Espinho é única e transmite-se de 
geração para geração, já há muitos 

anos. Não é por aí!
– É das poucas pessoas que entra 
no balneário?
Estou sempre lá dentro porque 
quando os jogadores precisam de 
alguma coisa eu tenho de corres-
ponder. Sou o que acaba por lidar 
mais com eles pois sou o primeiro a 
entrar e o último a sair.
– Há algum momento mais recente 
no clube que o tenha marcado?
Esta última subida aos profissio-

nais, com o treinador Francisco Ba-
rão, fez-me lembrar aqueles nossos 
tempos na 1.ª Divisão! Subir de divi-
são é sempre uma alegria.
– A sua residência é muito próxima 
do antigo estádio. Sente que estas 
pessoas ainda vivem o clube?
As pessoas sentem o clube. Porém, 
estão mais distantes. Antigamente 
iam ao estádio ver os treinos e agora 
não podem assistir a esses treinos 
porque não podem entrar no Re-
gimento de Engenharia. Perdeu-se 
essa mística dos sócios… •

 CAMPEONATO DE PORTUGAL
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Um dos treinadores que mais me marcou foi o 
Quinito. Era um homem espetacular e foi quem 
revolucionou o Espinho na altura”

Hoje falta-nos a 
casa, o espaço 
onde estávamos 
todos os dias”

“Estivemos durante quase 
um ano sem receber o 
ordenado! Foi um tempo 
muito complicado, sobretudo 
para quem dependia do seu 
salário para sobreviver!”

Num jogo muito equilibrado, a equipa do SC 
Espinho acabou por ser a menos feliz pois foi 
a que mais oportunidades, flagrantes de golo, 
criou, tendo sempre pela frente um guarda-
-redes que se opôs, com excelente forma. Os 
tigres tiveram, o ensejo, de se adiantarem, num 
pontapé de Chapi e num remate de cabeça de 
Betinho. No entanto, no lado doas alvinegros 
também esteve em evidência o guardião, Kadú 
que esteve sempre à altura dos lances de peri-
go criados pelo adversário. E a terminar, Pedras 
poderia ter dado os três pontos aos maiatos, 
com Kadú a fazer uma grande defesa. •

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B
JORNADA 21

x x
PEDRAS  SC ESPINHO

0 0
16.2.2020. Estádio Municipal de Pedras Rubras, na Maia

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A V A
Rui Sacramento Kadú

Pimenta Mica
Filipe Relvas Amadeu

Carlos Mendes João Pinto ©
Portilho Gonçalo

66    César Paulo Jorge
Rui Jorge Chapi  74

Cardoso Vieirinha
58    Mateus Jota   84
84   Erik Betinho

© Tiago Silva Diogo Valente   74
FERNANDO PEREIRA T JOÃO FERREIRA

Jorge Costa Bruno Silva
Bernardo Fonseca Rafa

58    Dibola João Ricardo  74
84    Diogo Pedras Eduardo Baldé  74 77

Ryan Hirooka Carlitos
66    Igor Ivo Lucas  84

Espanhol Lotitto
0-0 ao intervalo.

ÁRBITRO: Bruno Nunes (AF Viana do Castelo)
ÁSSISTENTES: Carlos Rodrigues e José Rio

Faltaram os golos

RESULTADOS 22.º JORNADA
Gondomar 1-2 FC Felgueiras 1932

Vila Real 1-3 Lourosa
G. Figueirense 0-3 Canelas 2010

L. Vildemoinhos 0-2 Coimbrões
Sanjoanense 2-2 Trofense

Pedras Rubras 0-0 SC Espinho
Leça 2-3 Amarante

Paredes 0-2 FC Arouca
Castro Daire 2-1 Valadares Gaia

PRÓXIMA JORNADA (23 de fevereiro)
FC Felgueiras 1932 19h45 Paredes

Amarante 14h00 Sanjoanense
Trofense 15h00 G. Figueirense

FC Arouca 15h00 Pedras Rubras
Lourosa 15h00 Gondomar

Coimbrões 15h00 Castro Daire
SC Espinho 15h00 L. Vildemoinhos

Canelas 2010 15h00 Leça
Valadares Gaia 15h00 Vila Real

Futebol

CAMPEONATO DE PORTUGAL :: SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 FC Arouca 22 16 4 2 36-16 52
2 Lourosa 22 12 8 2 38-15 44
3 Leça 22 12 6 4 37-22 42
4 SC Espinho 22 11 8 3 37-16 41
5 Castro Daire 22 12 5 5 31-21 41

16 Valadares Gaia 22 6 2 14 26-46 20
17 Vila Real 22 3 2 17 17-45 11
18 G. Figueirense 22 2 2 18 9-58 8

A equipa de futebol 
de iniciados do SC 
Espinho levou de 
vencida o Varzim 
por 3-2, em jogo 
da 11.ª jornada da 
segunda fase da 
Série B, manutenção/
Descida.

Julião olha com 
tristeza para a 
porta por onde 
entrou todos 
os dias durante 
cerca de três 
décadas

Quinito levado 
em ombros por 
Vítor Silva e Zinho 
na conquista do 
título de campeão 
nacional da 
Divisão de Honra 
(atual II Liga)

 FUTEBOL JOVEM 

Os espinhenses, treinados por Nélson Capela, inaugu-
raram o marcador aos 15 minutos, por Gonçalo Sousa 
e em cima do intervalo, a equipa da Póvoa de Varzim 
chegou ao empate através da marcação de uma grande 
penalidade.
No segundo tempo foi a vez de os tigres passarem para 
a frente do marcador ao concretizarem um penalti, por 
Gonçalo Sousa, aos 64 minutos que, inconformado, com 
o resultado, fez o ‘hat-trick’ e o 3-1, aos 72 minutos. Os 
visitantes reduziram a dois minutos do final, por Diogo 
Neves.
O SC Espinho, a apenas três jornadas do fim, está na 
quinta posição da tabela, com a permanência nos nacio-
nais ainda por definir. No sábado, os espinhenses jogam 
às 11 horas em Moreira de Cónegos, com o Moreirense, 
segundo classificado e ainda terão de se bater com o Ce-
sarense e com o Freamunde, os dois últimos classifica-
dos, antes do final da prova.

Tigres vencem Varzim 
com ‘hat-trick’ de 
Gonçalo Sousa
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O SC Espinho, voleibol de seniores 
femininos, alcançou dupla vitória 
no fim-de-semana, em dois encon-
tros do Campeonato nacional da 2.ª 
Divisão. As espinhenses, sob a lide-
rança de Tiago Rachão, bateram o 
Ala Gondomar por 3-0 (25-19, 27-25 e 
25-13), no sábado e, no dia seguinte, 
foram a Paços de Ferreira derrotar 
as locais, Juventude Pacense, por 
1-3 (21-25, 22-25, 26-24 e 15-25). Duas 
vitórias que fazem com que as espi-
nhenses ocupem o quarto lugar da 
tabela classificativa, a seis pontos 
do terceiro, o Benfica.
No domingo, às 17h30, as tigres irão 
defrontar o Vitória de Guimarães, 
na cidade berço. •

SC Espinho soma e segue

A EQUIPA de voleibol sénior mas-
culina do SC Espinho foi surpreen-
dida, em casa, pelo SC Caldas, con-
junto que está no oitavo lugar da 
tabela classificativa. Os tigres foram 
derrotados, na ‘negra’, por 2-3 (17-25, 
25-15, 25-19, 24-26 e 13-15).
Uma entrada em falso do SC Espi-
nho deixou-o em desvantagem no 
marcador, mas depois de conseguir 
a reviravolta, nada fazia prever o 
desfecho. No entanto, no quarto set, 
os tigres permitiram o empate nas 
vantagens, acabando, mais tarde, 
por deixar fugir o triunfo.
Um jogo marcado por um desen-
tendimento entre o líbero dos alvi-

negros, Januário Alvar e o atacante 
venezuelano, Jose Rojas. O clube 
moveu processos disciplinares aos 
atletas e aplicou-lhes penalizações 
pecuniárias. Desde segunda-feira 
que os jogadores trabalham, nor-
malmente, com o plantel e mostram 
estar definitivamente sanado o pro-
blema.
O SC Espinho, liderado por Vítor 
Pinto, apesar deste desaire, mantém 
o terceiro posto da tabela classifica-
tiva, com mais dois pontos que os 
açorianos da AJ Fonte Bastardo.
No próximo fim-de-semana, os ti-
gres visitam o AA S. Mamede.
Entretanto, na 2.ª Divisão, a equi-

pa da AA Espinho conquistou uma 
dupla vitória no fim-de-semana, 
batendo, no sábado, o Marítimo, por 
3-0 (25-11, 25-17 e 25-18) e no domingo, 
o Centro de Voleibol de Lisboa, tam-
bém pela margem máxima (25-16, 
25-14 e 25-18).
Os academistas, sob o comando de 
Alexandre Afonso, lideram a tabela 
classificativa, com mais três pontos 
que o segundo, o Fiães, equipa que 
terão pela frente no sábado, no Pa-
vilhão Arquiteto Jerónimo Reis, às 
18 horas. •

Voleibol formação.
 Iniciados do SC Espinho
sagram-se campeões regionais

A equipa de voleibol de iniciados masculinos 
do SC Espinho, liderada por António Loureiro, 
somou mais um título de campeão regional 
para o escalão e para a história do clube que 
já acarreta 79 regionais (22 no feminino e 57 no 
masculino).
Entretanto, os cadetes masculinos venceram 
tranquilamente a equipa do Marinhense por 
3-0 e os juvenis cederam perante a forte forma-
ção do Benfica, por 1-3.
Os mais velhos, os juniores, venceram na ‘ne-
gra’, em Vila do Conde, o Ginásio Vilacondense 
e os sub-21 carimbaram uma boa vitória ante o 
Castêlo da Maia, por 3-1.
No sector feminino, a equipa B de cadetes, 
somou uma vitória que teve tanto de suada 
como de merecida, por 3-1, frente ao CD Aves. 
As juvenis tigres não tiveram sorte e cederam 
perante uma equipa que se mostrou superior – 
0-3, frente ao Fátima.
As juniores do SC espinho venceram, com su-
premacia, a equipa de Vila de Real, por 3-0 e as 
sub-21 repetiram esse resultado, mas em casa, 
frente ao SC Arcozelo.
Por fim, os tigres mais pequenos também 
entraram em ação no fim de semana e arre-
cadaram um honroso 2.º lugar e um 6.º lugar 
(equipa B). Os Minis B masculinos continuam 
a subir na prestação de qualidade e classifica-
ção de torneio para torneio. •

 VOLEIBOL FEMININO 

 VOLEIBOL 

defesa-ataque
Protagonistas, histórias e competições do desporto espinhense

Apesar deste desaire 
ante o SC Caldas, 
os tigres mantêm 
o terceiro posto da 
tabela classificativa

Rojas e Januário 
desentenderam-se, 
houve processos 
disciplinares, mas 
tudo já está dentro 
da normalidade
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Tigres 
surpreendidos 
pelo Caldas

As tigres, lideradas 
por Tiago Rachão, 
alcançaram uma 
dupla vitória e estão 
em quarto lugar a seis 
pontos do terceiro 

Andebol. Tigres apurados
para a segunda fase

O SC Espinho foi à Batalha vencer a equipa 
local por 20-23, em jogo a contar para a 16.ª 
jornada da Zona 4 do Campeonato Nacional 
da 3.ª Divisão e já estão com a presença asse-
gurada na segunda fase da prova. Os tigres, 
já sem o seu principal goleador, Tiago Couto, 
que transitou para o S. Paio de Oleiros da 2.ª 
Divisão, sentiram algumas dificuldades, mas 
ao intervalo venciam por 10-13. No segundo 
tempo, a equipa local chegou à igualdade, mas 
os espinhenses acabaram por se distanciar e 
conquistar a vitória.
Os tigres, que recebem na penúltima jornada 
da primeira fase, o CISTR (Alcobaça), no sába-
do, às 21 horas, na Nave Desportiva Municipal 
de Espinho. Os espinhenses, liderados por 
Luís Filipe Ferreira, ocupam o primeiro lugar 
da tabela classificativa, com mais dois pontos 
que o segundo classificado, o Monte, que tem 
mais um jogo. •
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As competições internacionais de ‘bodyboard’ 
remontam aos anos 70 e intensificaram-se nos 
anos 90 do século passado, até 2017. Porém, ul-
timamente têm havido muito poucas provas 
oficiais, limitando-se a prática da modalidade 
praticamente ao lazer.
“Não diria que o ‘bodybord’ esteja em desuso, 
mas é certo que há muito menos competição 
do que a que havia há alguns anos a esta parte. 
É um desporto com muitos praticantes, espeta-
cular porque vemos a onda deitados o que nos 

dá uma dimensão extraordinária, mas, na ver-
dade não têm havido provas oficiais”, contou-
-nos Gonçalo Pina, sócio fundador da Green-
Coast Surf School, criador e Brand Manager da 
marca Espinho Surf Destination e organizador 
do evento Surf Pro Espinho.
Segundo Gonçalo Pina, “quem trouxe o ‘bo-
dyboard’ para Espinho foi o Álvaro Loureiro. 
Ele tinha uma prancha que veio de Orlando, 
nos Estados Unidos. E pelas revistas, vindas 
do Brasil e dos Estados Unidos, íamos vendo as 
imagens das manobras e tentávamos replicá-
-las e executá-las. Foi assim que o ‘bodyboard’ 
cresceu em Espinho”, recorda o fundador da 
primeira escola de surf de Espinho (Surf Ati-
tude), Gonçalo Pina que aponta nomes de 
grandes atletas espinhenses e “de referência 
a nível internacional como Tiago Ramires, 
Ricardo Faustino, Coutinho e o João Veloso”. 
Também Gonçalo Pina foi uma referência no 
‘bodyboard’, mas reconhece que, atualmente, 
“a competição foi caindo a nível mundial”. E 
explica:
“Houve um período em que a Associação Portu-
guesa de Bodyboard e a APB World não se alia-
ram à WSL e, por isso, perderam muito terreno 
a nível de competições mundiais e, ao mesmo 

Os ‘bodyboarders’ 
usam ‘pés de pato’ 
(barbatanas mais 
curtas) de forma 

a conseguirem 
‘propulsão’

tempo, muita notoriedade”.
A sua atual escola, a que está situada mais a Nor-
te de Espinho, a GreenCoast Surf School, além 
do ‘bodyboard’, proporciona outras atividades e 
aulas relacionadas com os desportos de mar.
Segundo Gonçalo Pina, as escolas de surf que 
existem em Espinho, têm a modalidade de ‘bo-
dyboard’, com aulas. Porém, acabam por estar 
mais voltadas para a prática de surf.
Na nossa escola de surf, GreenCoast Surf 
School, temos todas as modalidades – desde o 
surf, ‘paddel’, o ‘longboard’, entre muitas outras 
atividades de deslize. Além disso, todos os anos, 
pelo verão, fazemos uma semana de férias para 
as crianças, proporcionando-lhes todo um con-
junto de atividades ligadas ao mar”.
Gonçalo Pina lembra que, dentro em breve, a 
cidade de Espinho estará completamente vol-
tada para o surf e para estes desportos de mar 
com mais uma edição do Espinho Surf Desti-
nation. Um calendário que terá início a 28 de 
março próximo, com um conjunto de ativida-
des paralelas, o Longboard European Tour, o 
Circuito de Surf do Norte e que culminará a 5 
de abril com o Pro Junior Europe.
Das atividades paralelas destacam-se o “Surf 
para todos” – a integração das escolas do Mu-

 BODYBOARD 

na onda

“Desporto espetacular porque vemos a 
onda deitados o que nos dá uma dimensão 
extraordinária”

TAL COMO O SURF, O 
‘BODYBOARD’ É UM DESPORTO 
PRATICADO NO MAR, COM UMA 
PRANCHA ESPECÍFICA, CURTA E 
RETANGULAR FEITA DE MATERIAL 
SINTÉTICO FLUTUANTE. 
Os seus praticantes, os ‘bodyboarders’, 
usam ‘pés de pato’ (barbatanas mais curtas) 
de forma a conseguirem ‘propulsão’, 
deitados na prancha, sobre as ondas, 
executando um conjunto de manobras, 
algumas delas com voltas em 360º.

nicípio de Espinho com aulas e ações de surf; 
formação de fotografia de surf; ações de sen-
sibilização ambiental; aulas de surf adaptado; 
ações de promoção e divulgação da marca Es-
pinho Surf Destination. •

AGENDA 
28 de março ::  Surf para todos

Ações e aulas de surf para as várias etnias 
e surf adaptado. Experiências de surf para 
alunos dos agrupamentos das escola de 
Espinho.

28 e 29 de março ::  Longboard European 
Tour – World Surf League (WSL) – etapa 
europeia de longboard em parceria com a 
WSL. 

Os melhores atletas do mundo de 
longboard virão a Espinho competir nesta 
grande competição.

30 e 31 de março ::  Circuito de Surf do Norte 
– etapa do Circuito de Surf do Norte

Prova da Federação Portuguesa de Surf, 
de onde sairão os melhores atletas para 
disputarem uma etapa final nacional.

1 a 5 de abril :: Pro Junior Europe – World 
Surf League – Campeonato Internacional 
de Surf Júnior (até aos 18 anos inclusive) em 
parceria com a WSL. 

É a prova de surf júnior mais aclamada da 
Europa.

Gonçalo Pina

“O ‘bodyboard’ não 
está em desuso, mas 
é certo que há muito 
menos competição”

20 de fevereiro de 2020 • Defesa de Espinho • 19



 Carnaval 
 já dá indícios 
 de muita folia  

e graúdos, com toda a alegria e folia carnava-
lesca. 
Se, de facto, já tem programa para 23 de feve-
reiro, aproveite a sexta-feira de 14 de fevereiro 
para se divertir com as crianças “na melhor 
companhia do planeta, as nossas aves”, no Zoo 
de Lourosa.

Aproveite o sábado para desfrutar em 
Estarreja de alegria e ritmo, num ambiente 
contagiante de folia.
“Entendemos o Carnaval de Estarreja como 
manifestação de várias expressões culturais, 
sendo a diversidade o seu maior ativo.”
A foliar desde 1897, o Carnaval de Estarreja 
apresenta-se hoje mais estruturado, melhor 
organizado e com um espetáculo único, fruto 
do programa de reposicionamento e qualifi-
cação do evento iniciado em 2016, culminando 
na inauguração de um novo palco no Parque 
Municipal do Antuã – o Sítio do Carnaval –, 
em 2018, “o que trouxe significativas mudan-
ças ao nível das condições de acolhimento de 
públicos, de visualização do espetáculo e de 
experiência para visitantes.”
O “Sítio do Carnaval” (Parque de Antuã) em 
Estarreja integra várias valências apresentan-
do uma oferta da qual fazem parte os corsos 
carnavalescos e um programa complementar 
que integra concertos, espetáculos e espaços 
de atelier.

E no domingo vá apreciar o Carnaval de 
Ovar que decorre até 26 de fevereiro.

Trata-se de um dos carnavais mais antigos de 
Portugal, organizado há mais de 50 anos.
Desde 1952 que o Carnaval de Ovar é consi-
derado um dos eventos mais importantes da 
região recebendo todos os anos centenas de 
milhares de pessoas durante uma dezena de 

O Carnaval (também 
conhecido por Entrudo) de 
2020 está calendarizado 
para 25 de fevereiro, mas já é 
antecipadamente festejado neste 
fim-de-semana. Trata-se de festa 
de origem pagã que se comemora 
sempre numa terça-feira, 47 dias 
antes do domingo de Páscoa. Por 
exemplo, o Carnaval de Ovar conta 
habitualmente com a participação 
de milhares de foliões e neste 
fim-de-semana já há eventos 
de um programa de dez dias. O 
Carnaval em Estarreja também já 
envolve mais de dois mil figurantes 
e continua a marcar posição na 
agenda mediática ao nível nacional. 
“Longe vão os tempos das antigas 
Batalhas das Flores, no início do 
século XX, e que deram início à 
história de um dos maiores e mais 
antigos cortejos carnavalescos do 
país.” Em Lourosa há um Zoo que 
também celebra o Carnaval com 
desfile e baile de máscaras, onde as 
crianças também podem dar azo à 
imaginação e com muita diversão!

dias.
“Apesar de Ovar significar Carnaval, não sig-
nifica apenas corso carnavalesco como é 
tradicional em Portugal. Em Ovar, os ritmos 
do outro lado do Oceano, chegam a Portugal 
com as escolas de samba que todos os anos 
treinam para serem a melhor. Faça sol ou 
faça chuva, frio ou calor, o Carnaval é vivido 
em Ovar como se do Sambódromo se tratasse 
com muita festa e cor.”
Mas a festa não fica apenas pelos bailes e pe-
los desfiles. “O Carnaval de Ovar soube tornar 
os corsos e desfiles como um grande atrativo 
mantendo as pessoas pela noite dentro com 
concertos e espetáculos de djs.”
O desfile noturno (a 22 de fevereiro) das esco-
las de samba é um dos atrativos de Ovar, com 
“plumas e lantejolas”
Mas se ainda tiver oportunidade na terça-fei-
ra de Carnaval assista ao grande corso carna-
valesco de Ovar, com o desfile de vários carros 
alegóricos com bastante ironia social, feitos 
pelos ovarenses durante os meses que antece-
dem o Carnaval. E são milhares os figurantes 
que desfilam durante horas pela Avenida Sá 
Carneiro no domingo e na terça feira de Car-
naval.
Entretanto, aproveite para  visitar uma casa 
na Rua Júlio Dinis, a Casa dos Campos, onde o 
escritor terá vivido em 1863. E
o Museu de Ovar é outro local incontornável. 
“Afinal, para compreender esta cidade do Cen-
tro terá que ficar a conhecer alguma da arte e 
da etnografia que a identifica.” Dê ainda um 
salto ao Largo Família Soares Pinto, o espaço 
mais antigo da cidade. Não se esqueça tam-
bém de visitar a única igreja com três naves 
em todo o concelho de Ovar e a mais antiga. A 
Igreja Matriz, de traços medievais, guarda no 
interior sete retábulos, datados do séc. XVII ao 
séc. XX.  •

LÚCIO ALBERTO

Em vésperas de Carnaval, aproveite as 
férias escolares das crianças visite o Zoo de 
Lourosa que prepara para a tarde de 23 de 
fevereiro um desfile e um baile com alegria 
e folia na companhia das aves mais coloridas 
do planeta.
O único Parque Ornitológico do país vai cele-
brar o Carnaval com atividades para miúdos 

1. OVAR  
Um das principais referências da festa 
de Ovar é o Espaço Folião localizado 
no Parque Senhora da Graça; o 
espaço terá alguns espetáculos de 
entrada gratuita, sendo os concertos 
mais importantes de entrada paga 
com um valor simbólico.

No sábado de Carnaval é a noite 
mágica terão vários palcos 
localizados no centro da cidade 
de Ovar, onde o destaque vai para 
Chafariz Neptuno, Praça das Galinhas, 
Jardim Cáster, Mercado Municipal e 
Praça da República.

AGENDA
15 de fevereiro 
22h30 – Espaço Folião
Concerto com Alcione 
e Baile de Máscaras

16 de fevereiro 
14h30 – Centro da Cidade de Ovar
Carnaval das Crianças

25 de fevereiro 
14h30 – Avenida Sá Carneiro
Grande Corso Carnavalesco 

2. ESTARREJA  
O “Sítio do Carnaval” (Parque de 
Antuã) em Estarreja, os eventos 
dividem-se entre a Avenida do 
Carnaval, a Tenda da Folia Bondalti, o 
Multiusos e o Camarim da Fantasia, 
para além de outros espaços e ruas 
da cidade.

AGENDA
14 de fevereiro
22h30 - Sítio do Carnaval de Estarreja, 
no Multiusos (gratuito),
Festa de abertura com The Juke Boxers 
e DJ Zé Gabriel

15 de fevereiro - 14 horas
Ensaio técnico das escolas de samba

16 de fevereiro – Carnaval da Fantasia, 
das 13 às 18 horas, e Carnaval infantil

BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

Desligue e 
aproveite a vida
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 22 a 26 FEV 
› Centro Multimeios de Espinho
Especial Carnaval

 21 FEV 
› Auditório de Espinho 
Orquestra de Jazz de 
Espinho / Seamus Blake
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Fernando Daniel no Casino Espinho 
que em vésperas de Carnaval 
apresenta a banda Samba Rio
Fernando Daniel animou o Dia dos Namora-
dos no Casino Espinho, apresentou ao vivo 
“Salto”, o seu disco de estreia, de onde se des-
tacam os grandes sucessos “Espera”, “Nada 
Mais” e “Voltas”.
Entretanto, o Casino Espinho apresenta no 
Carnaval de 2020, a banda brasileira Samba 
Rio, nas noites de 21 e 22 de fevereiro.
A banda é constituída por seis consagrados 
músicos Brasileiros e pelas cantoras Edna e 
Carina. Faz parte do grupo um corpo de bai-
le de 5 esculturais bailarinas, um bailarino e 
coreógrafo.
Samba Rio apresenta um espetáculo cheio de 
cor e alegria que nos transporta para a magia, 
do Carnaval do Rio de Janeiro.
Desfilarão no palco os estilos mais populares 
da música brasileira como samba, forró e axé, 
entre outros.
O espetáculo da Banda Samba Rio é uma 
cumplicidade entre a música e a dança, um 
espetáculo cheio de energia e cor, que nos 
apela a dançar e a viver um autentico Carna-
val brasileiro.

Mar-Marionetas regressa aos palcos 
de Espinho de 8 a 29 março

Baile de 
Máscaras no 
Auditório da 
Nascente

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

Especialidade em Peixe de Mar
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Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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O FEST é atualmente um dos 
eventos culturais nacionais mais 
importantes, figurando-se como 
uma grande oportunidade e um 
excelente fórum para cineastas 
que se queiram estabelecer na 
indústria.
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DIDONNA PELES
Transformamos e 
recuperamos os seus 
casacos de pele. 
Contacte-nos!
José Alberto M. Pereira
Av.ª Central Sul, nº 1453 
Paramos - 917 232 793
didonnapeles@gmail.com

Rua 29, n.º 696 (entre as ruas 26 e 24)
Contactos: 227 340 116 / 914 961 367

Cheque-Dentista alargado aos 16/18 anos

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA ROSA NEVES
ORTODONTIA FIXA E INVISÍVEL

Implantologia * Prótese Fixa/Removível
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FEST de 22 
e 29 de junho

“ENTRAMOS NA RETA final do 
período para submissão de filmes”. 
dá nota a organização da edição de 
2020 do Festival Novos Realizado-
res – Novo Cinema (FEST), que se 
realiza em Espinho, entre 22 e 29 de 
junho. “Mas ainda vai a tempo de 
submeter o seu trabalho.”
A organização do FEST procura 
primeiras e segundas longas-me-
tragens (ficção e documentário); 
curtas-metragens de ficção, docu-
mentário, animação e cinema expe-
rimental de realizadores até aos 35 
anos de idade. “As submissões por-
tuguesas são gratuitas.”
O FESTCinema é focado na cria-
ção de um espaço para cineastas 
emergentes para promover o seu 
trabalho e desenvolverem as suas 
competências, oferecendo novas 
oportunidades e a chance de chegar 
a novos públicos para o cinema in-
dependente. 
A programação está dividida entre 
várias secções competitivas, cada 
uma com um foco diferente:
Lince de Ouro competição de lon-
gas-metragens de ficção e documen-
tário; Lince de Prata competição de 
curtas-metragens de ficção, docu-
mentário, experimental e animação; 
NEXXT, competição de curtas me-
tragens académicas; FESTinha, sec-
ção infantojuvenil com competição 
de longas e curtas-metragens; Gran-
de Prémio Nacional, competição na-
cional de curtas-metragens.
Acresce referir ainda que a aconte-
cer paralelamente ao programa de 
cinema, o FEST incorpora também 
as FEST - Industry Meetings (reu-
niões individuais entre participan-
tes e oradores), o FEST – Training 
Ground (um programa de master-
classes, workshops e conferências 
com nomes reconhecidos), o FEST 
– Director’s Hub (desenhado espe-
cificamente para discutir o papel do 
realizador no processo criativo) e o 
FEST – Pitching Forum, que põe ci-
neastas em contacto com produto-
res e financiadores. •

A 14.ª EDIÇÃO do Festival Internacional de 
Marionetas de Espinho está quase a chegar. 
De 8 a 29 de março, o Festival Mar-Marione-
tas receberá das mais prestigiadas compa-
nhias nacionais e internacionais de teatro de 
marionetas.
Um dos principais destaques deste ano vai 
para a presença da prestigiada companhia rus-
sa Viktor Antonov, proveniente de São Peters-
burgo que irá apresentar o espetáculo “Circo 
em fios”. Viktor Antonov é, reconhecidamente, 
um mestre na construção e manipulação de 
marionetas incríveis, que fascinam os públicos 
de todas as idades. Este seu espetáculo “circo 
em fios” tem sido apresentado em inúmeros 
países do mundo e foi, por diversas vezes, dis-
tinguido com prémios.
De salientar ainda a presença da companhia 
espanhola Ángeles de Trapo que trará a Espi-
nho os espetáculos “Error 404” e “Viajeros del 
Carrusel”, com temáticas e abordagens plásti-
cas muito distintas, mas ambos de grande qua-
lidade. “Error 404” é uma pertinente chamada 

de atenção sobre as consequências da má uti-
lização das tecnologias enquanto “Viajeros del 
Carrussel” é um espetáculo encantador que 
conta pequenas histórias cheias de humor e de 
ternura.
Os espetáculos desta 14ª edição do festival se-
rão realizados em várias salas da cidade, como 
o Centro Multimeios, o Fórum Arte e Cultura 
de Espinho – FACE, a Biblioteca Municipal e no 
Auditório de Espinho. 
O Mar-Marionetas – Festival Internacional 
de Marionetas de Espinho, para além de se 
apresentar como uma mostra eclética de es-
petáculos de qualidade, reveladores do atual 
panorama do mundo das marionetas, realiza 
igualmente uma série de outras iniciativas 
complementares, de âmbito lúdico e peda-
gógico, que têm garantido uma aproximação 
muito relevante aos nossos diversos públicos, 
com workshops, exposições, animações de rua 
e atividades regulares nas escolas ao longo do 
ano letivo no âmbito do projeto “Mar-Marione-
tas – o festival que não se esquece”. •

O BAILE DE Máscaras da Nascente 
é já no próximo sábado, no auditório 
da Rua 16, e nele vai poder dançar 
com a música brasileira e dos anos 
80 e 90 à ordem do DjGil. Mas tam-
bém participar no concurso de fan-
tasias e ganhar um prémio, se o júri 
constituído pelos espinhenses Antó-
nio Canelas, Sofia Oliveira e Vanessa 
Rendeiro assim decidir.
E, claro, divertir-se na companhia de 
amigos e conhecidos, num ambiente 
festivo e acolhedor.
Não é obrigatório comparecer fan-
tasiado, mas o Baile de Máscaras da 
Nascente aposta na animação extra 
e divertida da multiplicidade de per-
sonagens, figuras e figurões. •

 8 a 29 MARÇO 

14ª edição do Festival 
Internacional de 
Marionetas de Espinho
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agenda

21
FEV

ORQUESTRA JAZZ 
DE ESPINHO COM 
SEAMUS BLAKE SAXOFONE
21:30 - Auditório de Espinho – Academia | M/6 | 70min.
Daniel Dias / Paulo Perfeito direção musical “Seduce and Paralyse”

A Orquestra de Jazz de Espinho e o saxofonista Seamus Blake estão a preparar um repertório com composições 
do norte-americano. O percurso de Seamus Blake, do qual se destacam os álbuns Superconductor (2015) e 
Guardians of the Heart Machine (2019), fazem do saxofonista um dos músicos mais ecléticos e carismáticos da 
sua geração. 

22
a 26 
FEV

ESPECIAL
CARNAVAL

Centro Multimeios de Espinho

De 22 a 26 de fevereiro o Centro Multimeios Espinho dinamiza algumas 
atividades para as férias de Carnaval, com sessões de Planetário a 22, 
23, 25 e 26 de fevereiro, às 15h30 e 16h30, e sessões de cinema com 
a versão portuguesa do filme “Sonic: O Filme”, às 14h30 de 22 a 26 de 
fevereiro. O programa também consta de “Dançar com as Estrelas”, às 
21:15 do dia 22, de “Férias no Multimeios”, das 10 às 17 horas do dia 26, 
com oficina de ciência, almoço, cinema e lanche. 

+ informações: 22 733 11 90 / info@multimeios.pt

 20 FEV 
21h30 – Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva
Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: coletivo da onda 
poética Música: Rui Flash

 20 FEV 
21h45 - 1/2 Litro (Craft Beer 
House - Avenida 8) 
Cinema Nights - “Heavy Traffic” 
(1973) de Ralph Bakshi

 20 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
“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

 20 a 26 FEV 
5.ª (16h30), 6.ª, sábado e 
domingo (16h30 e 21h30), 3.ª 
e 4.ª (16h30) – versão original 
– e Sábado, domingo, 3.ª e 4.ª 
(14h30) – versão portuguesa
Sonic: O Filme
Realizador: Jeff Fowler
Atores: Jim Carrey, James 
Marsden e Neal McDonough
Um polícia na cidade rural de 
Green Hills vai ajudar o Sonic 
a escapar das autoridades, que 
andam a tentar deitar-lhe a mão.

 20 a 29 FEV 
10h30 às 17 horas de segunda 
e sábado: das e das 9h30 às 
19 horas de terça a sexta-feira 
– Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva
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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

 20 FEV a 21 MAR 
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 de
Joaquín Balsa 
Exposição de pintura de 
Alzira Relvas e Aurora Bernardo

 20 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”

 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.

 22 FEV 

16h30 - Auditório 
do Casino Espinho 
“A canção do mar”
Animação, realizado por Tomm 
Moore (IRL | 90’ | M6) - entrada 
gratuita (FEST – Cineclube de 
Espinho)

 22 FEV 
18h30 - Auditório 
do Casino Espinho 
“Guerra fria”
Drama, Pawel Pawlikowski 
(POL | 84’ | M16) - entrada 
gratuita (FEST – Cineclube de 
Espinho)

 22 FEV 
23h00 - 1/2 Litro (Craft Beer 
House - Avenida 8) 
DJ Sets - Ricardo Beja

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

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

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

 24 FEV 
22h00 - 1/2 Litro (Craft Beer 
House - Avenida 8) 
CARNAVAL 2020 - Festa

Na segunda-feira dia 24 (véspera 
de carnaval) o bar estará aberto 
para celebrar a noite mais louca 
do ano com um programa 
especial. Temos concurso de 
máscaras, DJ sets de Flux, Father 
John Misery, Stripes, Rand-O-
Tron, Oblikua e Nuno Lima 
Santos, decoração especial e 
muitas supresas! Vem festejar 
connosco!

 27 FEV 
21h30 - Auditório 
do Casino Espinho 
“Frankie”
Drama, Ira Sachs (FRA, PRT| 98’ 
| M16) - entrada gratuita (FEST – 
Cineclube de Espinho)

 27 FEV 
21h45 - 1/2 Litro (Craft Beer 
House - Avenida 8) 

Cinema Nights “Murder by 
Death” (1976) de Robert Moore

 28 e 29 FEV 
23 horas – Casino
Guitar & Soraia Neves
Música ao vivo no The Joker 
Bar “destinada a quem procura 
bons momentos de lazer e 
descontração” com entrada livre.

 29 FEV 
11 horas – Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva
Bebéteca – “Histórias da Vida 
em Dó Maior” com Ana Esteves 
e Lúcia Barbosa
Era uma vez uma “contadora de 
histórias” e uma “cantadora e 
tocadora de histórias”. Convictas 
de que a “união faz a força”, 
deram início a este projeto, que 
visa estimular a curiosidade e 

o gosto pela descoberta, quer 
através da leitura, quer através 
da música.
Destinatários: bebés dos 3 meses 
aos 5 anos e famílias
Inscrições: obrigatórias

 29 FEV 
23h00 - 1/2 Litro (Craft Beer 
House - Avenida 8) 
DJ Sets - FLUX

 8 a 29 MAR 
Festival Internacional de 
Marionetas de Espinho
A 14ª edição do Festival 
Internacional de Marionetas de 
Espinho está quase a chegar...
De 8 a 29 de março, o Festival 
Mar Marionetas receberá das 
mais prestigiadas companhias 
nacionais e internacionais de 
teatro de marionetas.

22
FEV

GUERRA 
FRIA

18h30 – Auditório do Casino 
Espinho - Entrada Livre

O FEST – Cineclube de Espinho 
exibe o filme realizado por 
Pawel Pawlikowski. Cold War é 
uma impetuosa história de amor 
entre duas pessoas de diferen-
tes origens e temperamentos, 
que são fatalmente incompatí-
veis, mas que estão destinadas 
a estar juntas. Tendo como 
pano de fundo a Guerra Fria nos 
anos 50 na Polónia, Berlim, Ju-
goslávia e Paris, o filme retrata 
uma história de amor impossível 
em tempos impossíveis.

POL | 84’ | M16.
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PRATO 
DA
CASA

Caldeirada de raia, à mesa 
como inspiração da cidade  

É uma das especialidades 
mais pedidas do 
restaurante. Há quem 
procure o “Marreta”, 
em Espinho, para 
experimentar pela 
primeira vez e há, também, 
quem volte, uma e outra 
vez, para saborear a 
caldeira de raia. 

cá ao restaurante, depois do evento, 
experimentar a nossa caldeirada de 
raia.” Contente por ser um dos pratos 
mais pedidos pelos clientes, Manuel 
Santos confidencia que, apesar dos 
que visitam o restaurante Marreta 
para comer pela primeira vez, há, 
também, aqueles que “experimen-
tam e depois voltam”. 
A raia é um peixe “nobre e muito 
bom” e, por isso, a caldeirada de raia é 
um prato que “está sempre na nossa 
ementa, embora possa haver um dia 
em que não o consigamos fazer, uma 
vez que trabalhamos sempre com 
peixe fresco e, por vezes, há alturas 
do ano em que é sempre um boca-
dinho mais difícil arranjar raia fres-
ca.” No entanto, Manuel realça que 
“é sempre feito um esforço para ter 
este tipo de peixe na ementa”. 
Manuel Santos, atual proprietário, 
chegou ao restaurante faz, no pró-
ximo mês de junho, sete anos. Assu-
miu o projeto de “uma casa já com 
mais de 50 anos de história”, pois 
conta que, ao passar na rua fazia-lhe 
confusão ver a casa fechada. “O res-
taurante esteve fechado durante um 
ano, em 2013, e eu resolvi arriscar. Já 
tinha trabalhado numa outra casa 
na cidade durante 23 anos. Passava 
aqui nesta rua e custava-me muito 
ver a casa fechada. Causava-me mui-
ta confusão e então decidi experi-
mentar.” 
Apesar de considerar que o início 
foi complicado, Manuel Santos quer 
continuar a “reavivar um bocado o 

“No evento ‘Sem 
Espinhas’ este 
foi o prato em 
que eu apostei e 
houve pessoas 
que viram 
reportagens 
e vieram cá, 
depois disso, 
experimentar a 
nossa caldeirada 
de raia.” 
MANUEL SANTOS

“Estou aqui no 
restaurante há 
quase sete anos. 
Assumi este 
projeto. Esta 
era uma casa já 
com mais de 50 
anos de história. 
Em 2013 esteve 
fechado um ano 
e então eu decidi 
arriscar.”
MANUEL SANTOS

Manuel Santos aposta na 
caldeirada de raia como um dos 
pratos fortes do “Marreta” e conta 
que, apesar de uma feitura simples, 
o sabor é muito bom. Confidencia 
que para fazer esta caldeirada é 
necessário: cebola, um pouco de 
alho, tanto pimento verde como 
pimento vermelho e tomate. É 
utilizado também vinho branco, um 
pouco de vinagre e ainda tem de 
ser regado com um bom azeite. É 
feito um refugado e depois tudo 
colocado por camadas, desde as 
batatas até ao peixe, sendo que a 
raia fica sempre à superfície. 
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Restaurante 
«MARRETA»

, Rua 2, Nº 1355, 4500-333  
Espinho

O  +351 227 325 241
J Gastronomia portuguesa, 

europeia e marisqueira  
X Encerra à segunda ao jantar

que se fazia” e a par com a caldeira-
da de raia, aposta, também, no arroz 
de tamboril e no arroz de marisco. 
“Os princípios de qualquer negócio 
são sempre muito difíceis, mas gra-
ças a Deus as coisas estão a correr, 
mais ou menos, dentro daquilo que 
planeamos. Apesar de considerar 
a falta de estacionamento na zona 

LISANDRA VALQUARESMA

A APOSTA de Manuel Santos, desde 
que assumiu o restaurante Marreta 
há mais de seis anos, recaiu sobre 
a vontade de reavivar o passado e 
“voltar a fazer as caldeiradas típicas”. 
Assim, decidiu arriscar na caldeirada 
de raia. 
A grande inspiração vem da pró-
pria cidade, pois Manuel afirma que 
“sempre foi tradição em Espinho ter 
um bom peixe”. Desta forma, “optei 
por fazer uma caldeirada só de raia, 
já que queria fazer um pouco dife-
rente, uma vez que a caldeirada de 
peixe normal já todos fazem e co-
nhecem”. 
Na altura do evento “Sem Espinhas”, 
realizado em Espinho, Manuel apos-
tou nesta iguaria de peixe e conta: 
“este foi o prato em que eu apostei 
e houve pessoas que viram reporta-
gens em alguns jornais e quiseram 
vir experimentar. Muitos já vieram 

um problema, bem como o facto de 
o restaurante se localizar já um pou-
co distante do centro da cidade, Ma-
nuel Santos afirma que “o objetivo é 
pôr esta casa a trabalhar e voltar aos 
grandes tempos do Marreta”. •

 RESTAURANTE MARRETA 

A rúbrica que lhe apresentará opções gastronómicas de 
restaurantes da cidade. Este mês damos-lhe a conhecer 
a caldeirada de raia do “Marreta”.
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CP reforça oferta no 
carnaval e lança tarifa 
a 2 euros

Desfile da criançada 
na sexta-feira

última

PARA DAR RESPOSTA ao 
previsível aumento da pro-
cura no período de carnaval, 
a CP – Comboios de Portugal 
vai ajustar a oferta nas linhas 
urbanas do Porto, com a rea-
lização de comboios especiais 
e reforço aos comboios regu-
lares e ainda lançar a tarifa 
especial de dois euros, na 
compra das viagens de ida e 
volta.
Assim, na noite de 24 e ma-
drugada de dia 25 de feve-
reiro, vão circular comboios 
especiais com destino a Noi-
te de Carnaval de Famalicão, 
Noite Mágica em Ovar e Es-
tarreja, enquanto a 23 e 25 de 

O CARNAVAL vai chegar às 
escolas do concelho de Espi-
nho, amanhã, sexta-feira, a 
partir das 10 horas. O início 
do desfile, com as crianças das 
escolas de Espinho 2, Silvalde e 
Paramos, mascaradas, será em 
frente à Câmara de Espinho, 
iniciativa apoiada pelas respe-
tivas juntas de freguesia.
Por decisão da Direção do 
Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira, o Centro 
Escolar de Anta e as escolas 
de Guetim não irão participar 
neste evento, realizando um 
outro, com as suas crianças, 
nas imediações dos respetivos 
estabelecimentos de ensino.

“JOGA LIMPO”, foi o tema de uma palestra 
proferida por Ricardo Jorge, promovida pelo 
departamento de Formação do Sporting Clube 
de Espinho e a Associação de Futebol de Aveiro, 
que decorreu na Junta de Freguesia de Espinho, 
na passada segunda-feira.
A iniciativa, foi dirigida aos escalões de iniciados 
dos tigres, numa alusão ao fenómeno das apos-
tas desportivas e surgiu no âmbito do processo 
de certificação do SC Espinho, enquanto Enti-
dade Formadora. •

fevereiro, para os Corsos de 
Ovar e Estarreja, os comboios 
regulares vão ser reforçados.
Em toda a rede urbana do 
Porto, está ainda disponível o 
bilhete especial de dois euros, 
para viagens de ida e volta, 
que podem ser comprados 
até 22 de fevereiro (sábado).
Já para chegar aos festejos 
de Barcelos, Famalicão, Ovar, 
Estarreja, Mealhada, Nelas, 
Canas de Senhorim, Figueira 
da Foz e Torres Vedras, a CP 
recomenda a utilização dos 
comboios Intercidades, Re-
gionais, Interregionais e Ur-
banos de Coimbra, usufruin-
do dos descontos em vigor. • 

Assim, a Escola e o Jardim-de-
-Infância de Espinho 3, realiza-
rá o seu desfile na Rua 32, pelas 
10h30 de amanhã. O Centro 
Escolar de Anta, terá o seu 
desfile de carnaval no interior 
da própria escola que estará 
aberta aos encarregados de 
educação, pais e familiares das 
crianças.
Por fim, o Jardim-de-Infância 
de Guetim irá realizar a sua 
festa no local onde está a fun-
cionar, provisoriamente, na 
antiga Escola da Quinta (Anta 
2) e a Escola Básica de Guetim, 
também terá o seu desfile de 
carnaval dentro das suas ins-
talações. •

O princípio do 
fim da velhinha 
ferrovia
Há 15 anos, em 2005, a 
velhinha Estação de 
caminhos-de-ferro e a 
plataforma de passageiros 
começou a sofrer 
alterações, tendo em vista o 
enterramento da via-férrea. 
Foram retirados os trilhos 
da Linha do Vouga e foi 
construída uma nova, mas 
provisória, plataforma de 
passageiros, formada por 
enormes blocos de betão. 
Foi o princípio do fim da 
velhinha ferrovia que ‘partia’ 
a cidade em dois, com o 
início da construção de uma 
estação provisória.

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 20 17°
5°

SEX • 21 19°
7°

SÁB • 22 20°
7°

DOM • 23 19°
8°

SEG • 24 17°
9°

TER • 25 16°
8°

QUA • 26 16°
8°

QUI • 27 16°
7°

Fonte: www.ipma.pt

foto com memória 17 fevereiro 2005

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.

 FORMAÇÃO  CARNAVAL 

“Joga Limpo” na 
Junta de Espinho

RUA 19, 343 R/C DTO | T. 227 322 340 | TLM. 964 706 973

CONSULTAS DIÁRIAS • OPTOMETRIA E CONTACTOLOGIA • MEDIÇÃO DE TENSÃO OCULAR
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