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 Destaque 

“Alfaiataria está em extinção” e o 
alfaiate da Idanha já tem 77 anos

TRANSPORTES

Preços dos 
passes dos 
comboios sobem 

Brisa mantém preço da 
portagem da A1 de Espinho 
para o Porto. p7

CENSOS 2021

Mais 2000 idosos 
e um decréscimo 
na população 

Dados provisórios do Censos 
2021 apontam, também, para um 
aumento do nível de escolaridade 
nos espinhenses p7

COVID-19

Associação de feirantes 
acusa Município de 
“discriminação”
Câmara considera "situação 
epidemiológica extremamente grave" e 
suspende parcialmente a Feira Semanal. p6

Empresas temem 
dificuldades, mas 
esperam ano de 
consolidação
Com a OCDE a indicar 
expectativas positivas para o 
novo ano e até um crescimento 
económico do país, alguns 
empresários espinhenses 
assumem uma esperança na 
consolidação dos negócios, 
mas não afastam problemas 
decorrentes de anos anteriores. p9

2022O conceito de pronto-a-vestir foi fechando as portas de alfaites que outrora não tinham mãos a medir para dar 
vazão às encomendas da clientela. Os tecidos eram de qualidade e os fatos “vestiam” vistosa e requintadamente. 
“E até duravam uma vida”, frisa Domingos 'Salgueiro', que ainda mantém a atividade no lugar idanhense, mas sem 
a dinâmica de outros tempos (e áureos). p4 e 5 

ENTREVISTA

“No futsal conquistei 
sonhos que tinha 
desde miúda”
Cátia Balona, 
jogadora do 
Novasemente  
GD p14 e 15

BOMBEIROS

Aires Poças 
preside 
interinamente
As novas eleições estão 
previstas para fevereiro e as 
candidaturas estão abertas 
até 15 deste mês. p6



feira 
semanal

visto daqui

1 – Já estamos em 2022 e, como acontece em cada novo 
ano, chega logo ou faseadamente o aumento generalizado 
de preços para os consumidores, sejam   espinhenses 
ou portugueses de outras bandas. Toca a todos, mas 
mais aos menos abonados. Os consumidores irão pagar 
pelos serviços que usam no dia-a-dia. Por exemplo, 
a eletricidade aumenta para quem está no mercado 
regulado, mas também para os clientes que já passaram 
para o liberalizado. Pois, é a livre concorrência e é a 
constatação de que ninguém dá nada a ninguém, salvo 
altruístas ou temporárias e interesseiras exceções. 
As portagens e os transportes registam igualmente 
acréscimos, assim como as rendas. Os custos de serviços 
são acrescidos, agravados e as taxas, disto, daquilo e 
de mais alguma coisa, são agravadas. Alguns ficam 
indiferentes à sobrecarga de preços e outros ainda se 
queixam não obstante a vida faustosa que levam, mas 
muitos fazem contas à vida durante a vida, enquanto 
outros encaram desprendidamente o presente porque o 
futuro é para depois… Talvez todos ainda vão a tempo de 
refletir no passado e avaliar o futuro sendo certo que o 
presente passa a correr. E se houve muitos que em 2021 
sentiram (ou continuam a sentir) as carências resultantes 
das vicissitudes e dos cursos e opções da vida, o ano que já 
se desenrola não dá indícios de melhor sorte. E o quadro 
pandémico também não ajuda…

2 – As eleições autárquicas ficam registadas no calendário 
de 2021. Urge em 2022 encetarem-se diligências e medidas 
para nuns casos se prosseguir os trabalhos municipais e 
de freguesias e noutros se assumir na prática o que fora 
anunciado no papel (entenda-se folhetos de propaganda). 
Todos falaram muito em tempo de campanha e é agora 
tempo de se mostrar serviço e não apenas de dar a volta 
ao texto (leia-se projetos e promessas). No exercício do 
poder ou no quadro da oposição há que aprender com 
os resultados eleitorais e que não é por acaso que há 
votos flutuantes e que a abstenção dá sinais que se vão 
preocupantemente enraizando.

3 – As eleições legislativas estão agendadas no novo 
calendário. No primeiro mês de 2022 não são apenas 
analisados os sucessivos dados pandémicos, debatendo-
se os “prós” e os “contras” das candidaturas partidárias 
e dos rostos políticos. As ideias têm sido, por enquanto, 
esboçadas em chavões e mensagens de circunstância 
(eleitoral). Falta quase um mês para os candidatos 
a responsáveis pelo presente e o futuro do país 
convencerem quem há muito não anda convencido 
ou deixou de se convencer. Os políticos têm a palavra 
(e, espera-se, a ação) num novo ano que, entretanto, 
passa a passado (com as balelas do costume e os 
desapontamentos de quase sempre) …

O preço da vida, balelas e, 
quiçá, um ano (muito) melhor

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4 e 5 | As memórias da alfaiataria enchem de orgulho 
Domingos Salgueiro
O alfaiate de 77 anos, com atelier na Idanha, tem muitas vivências 
e histórias.

4500 ESPINHO
6 | Aires Poças na liderança da direção dos bombeiros
Processo de candidaturas para listas aos órgãos sociais da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho termina a 15 de janeiro. Eleições serão agendadas 
para fevereiro.
6 | Feirantes criticam suspensão da feira semanal
Município suspende realização de feiras justificando “situação 
epidemiológica grave”. Associação de feirantes considera decisão 
“discriminatória”. 
7 | Censos 2021: População mais envelhecida e nível de 
ensino sobe
Dados provisórios registam aumento do nível de escolaridade da 
população espinhense e uma redução de 2,3% no número de 
habitantes no concelho de Espinho.
7 | Passes dos comboios mais caros
7 | Autoestrada A1 de Espinho para o Porto poupada aos 
aumentos da Brisa. Porto/Lisboa custa mais 20 cêntimos.

4500 FREGUESIAS
8 | Paramos: cuidados redobrados no lugar da praia
O inverno decorre relembrando a invasão do mar na passagem de 
ano de 2013 para 2014.

PESSOAS & NEGÓCIOS
9 | Empresários têm esperança em 2022, mas não 
escondem problemas e preocupações
Pandemia e indecisão política são os principais dilemas apontados 
pelos empresários espinhenses 

OPINIÃO
15 | "12 resoluções irrevogáveis para lá de março" 
– Cláudia Brandão

DEFESA - ATAQUE
13 | Futebol. “Só um grande Espinho conseguirá derrotar o 
Castro Daire”
Treinador dos tigres, Pedro Barroso, faz antevisão ao jogo de 
domingo e quer os adeptos a apoiar a equipa. "A maior arma que 
este clube tem são os seus adeptos. Quantos mais estiverem, 
mais bem preparados estaremos para o nosso adversário”, 
considera o técnico dos espinhenses.
14 e 15 | Entrevista. “A chamada à seleção é o ponto 
mais alto da minha carreira e mais um sonho concretizado”
Cátia Balona, jogadora de futsal do Novasemente GD
16 | S. Silvestre adiada devido ao aumento de casos de 
Covid-19 em Espinho
16 | Andebol. Tiago Rocha chamado à seleção nacional A

ÚLTIMA
20 | Rui Reininho no novo cartaz do Auditório de Espinho 
– Academia
Pedro Burmester também figura na programação de janeiro. 

Banhistas corajosos
A manhã de sábado 
aparentava ser de verão 
na praia da Baía. Era o 
primeiro dia de 2022 e 
mais de uma centena de 
espinhenses tomou banho 
no mar. Em janeiro?! No 

inverno?! Sim! Era o 
primeiro banho do 
ano e pouco lhes 

importava que a água 
estivesse fria ou gelada, 
pois havia que cumprir a 
tradição. Nem que fosse só 
a molhar os pés… 

Factos e figuras da semana
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Alfaiate da Idanha
Domingos Salgueiro ainda 
está em atividade na 
alfaiataria, não obstante 
os 77 anos de uma vida de 
trabalho desde criança. 
Trabalhou muitas vezes 
de dia e noite e raramente 

folgava. Agora, com a 
quebra acentuada de 
clientela na alfaiataria, 
e nas poucas que 

ainda existem no distrito 
aveirense e no país, vai 
fazendo um ou outro fato 
ou arranjos, nas já nada é 
como dantes. Trata-se de 
uma profissão em extinção.

São Silvestre
Foi adiada a prova de 
atletismo agendada 
para 15 de janeiro, em 
Espinho, tendo em conta o 
agravamento da situação 
epidemiológica. O grupo 
Running Espinho e a 

autarquia municipal irão 
articular, em breve, um 
novo agendamento 
da prova, restando aos 

concorrentes continuar 
a treinar e a quem quer 
ver os outros a correr (na 
cidade), também esperar 
pela oportunidade… 
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ENTREVISTA. 
“A alfaiataria está em extinção”, constata 
penosamente Domingos Salgueiro, o alfaiate 
da Idanha, presumivelmente o único ainda em 
atividade, aos 77 anos, no concelho e dos poucos 
do distrito. 
“Já ninguém quer ser alfaiate, pois o trabalho é todo 
feito à mão e demora-se anos a aprender a arte. 
Não basta pegar numa agulha e dar meia dúzia 
de pontos. Na confeção de pronto-a-vestir cola-se, 
vira-se do avesso e está o casaco do fato ‘resolvido’ 
e depois junta-se uma marca qualquer para se dar 
um balúrdio". 

“Um fato durava 
anos; agora veste-se 
e logo se deita fora” 

destaque

DOMINGOS 'SALGUEIRO' - ALFAIATE 

LÚCIO ALBERTO 

DOMINGOS DE SOUSA SILVA ('Salgueiro' 
de alcunha familiar), nascido há 77 anos, no 
lugar da Guimbra, em Anta, desabafa com o 
manequim que já vestiu muitos casacos, de 
fatos encomendados ao longo de décadas na 
sua alfaiataria da Idanha. De facto, a azáfama 
já extremou e agora o som do transístor já não 
é silenciado pelo costurar das máquinas e das 
dinâmicas de outros afazeres.

Domingos não começou a trabalhar na al-
faiataria. O primeiro emprego foi na livraria 
Livrália, quando tinha 11 anos. Mas é de uma 
família de alfaiates. O avô, o pai, o irmão, a irmã 
e as primas trabalharam nesta arte. “Como se 
dizia que na alfaiataria tinha de se trabalhar 
muito e ganhava-se pouco, então eu não queria 
optar por ser alfaiate. Fui para uma fábrica de 
vassouras e andei a trabalhar por aí, até que 
aos 15 anos fui para a alfaiataria.”

Trabalhou, então, nas ruas 11 e 15, “perto 
das camionetas de Espinho para o Porto”, e 
quando regressou do serviço militar laborou 
numa fábrica de confeções que existia junto 
aos antigos bombeiros espinhenses. “Mas, por 
qualquer motivo, aquilo deu o berro e vim tra-
balhar para casa aos 26 anos. A partir daí, foi 
sempre dar no duro de dia e noite. A minha 
mulher teve o nosso filho mais velho em 1970 e 
no outro dia já estava a trabalhar comigo. Era 
a época em que se mandava fazer um fato para 
o passear em dia de festa ou ao domingo e as 
pessoas davam muito valor ao fato. Agora nem 
sequer passa pela cabeça usar-se fato, salvo se 
o trabalho assim exigir.”

Há muito que esses tempos se distanciaram, 
restando as vivências de que se esforçou e es-
merou para que os outros se vestissem a pre-
ceito e com vistosa elegância. “Trabalhou-se 
muito naquele tempo. Tinha empregados e 
também calceiras que trabalhavam fora para 
a minha alfaiataria. Entretanto, veio o pronto-
-a-vestir que tem evoluído muito, mas sem os 
pormenores de alfaiataria.”

“A alfaiataria desse tempo não se compara 
a nada de hoje”, vinca perentoriamente com 
a firmeza de quando engoma calças ou ajusta 
as medidas dos casacos. Já perdeu a conta a 
quantas provas fez, sorrindo com a compa-
ração com o ator humorista António Silva, que 
num dos filmes clássicos do cinema português, 
vestia a personagem. “O alfaiate tira a medida 
ao cliente e quando se corta o fato surgem os 
pormenores de mais centímetro ou menos cen-
tímetro que noutros tempos existiam. Agora 
compra-se um fato por meia dúzia de tostões 
num pronto-a-vestir. Aquilo é comprado para 
deitar fora. Os tecidos de qualidade, como os de 
pura lã virgem, era o que se usava antigamente, 
assim como os fatos italianos. Isso quase tudo 
acabou. E o que ainda existe está a um preço 
que não se consegue lá chegar…”

O facto de a atividade ser cada vez mais rara 
não a torna aparentemente mais cara, segundo 
este exemplo praticado na Idanha. “O preço é 
acessível. Há quem trabalhe por um preço as-
tronómico, mas eu não. Toda a vida fui um al-
faiate modesto e sempre trabalhei com preços 
acessíveis. Mas claro que não se pode com-
parar ao pronto-a-vestir, onde há fatos a 80 ou 
60 euros. Isso dá para os botões ou pouco mais. 
A confeção é trabalho em série, ou seja, faz-se 
muito, muito, muito, mas só em quantidade. E, 
por isso, não se pode exigir qualidade face ao 
preço…”

Acresce a curiosidade de ainda ser viável a 
encomenda de um fato de inegável qualidade, 
a custo ajustado aos bolsos não tanto abo-
nados. “Não digo um bom fato, porque é muito 
difícil, mas um feito à medida fica por 300 ou 
350 euros. E estamos a falar de um fato com 
tecido muito razoável. No entanto, hoje é di-
fícil encontrar esse género de tecidos, porque, 
na minha opinião, os bons tecidos de antiga-
mente acabaram. Um fato durava anos e agora 
veste-se e logo se deita a roupa fora…”

“No pronto-a-vestir também se praticam 
preços de 300 e 350 euros, ou mais, mas o que 
se paga são as marcas”, faz, no entanto, questão 
de sublinhar, ora pegando num tecido, ora 
aprumando o casaco que confere vida (com 
estilo) ao manequim. “A marca é diferente, mas 
tenho dúvidas quanto à qualidade. As marcas 
é que levam esse dinheiro…”

Modéstia à parte, Domingos Salgueiro não 
se acanha ante a concorrência (industrial e 
comercial), ostentando o historial do seu ofício 
e a identidade de que se orgulha. “Eu tenho a 
minha marca: Domingos. Fiz fatos muito bem 
feitos e alguns não tão bem feitos, mas o corpo 
é que também manda… Se vier ao meu ateliê 
um cliente com o corpo perfeitinho não haja 
dúvida de que o fato vai-lhe assentar a 150 
por cento!”…E se o cliente não tiver o corpo 
direitinho sobressai então a técnica e a criati-
vidade do alfaiate. “Tenho de dar atenção aos 
pormenores.”

O exaustivo e meticuloso processo laboral 
de Domingos Salgueiro ainda é notório, não 
obstante o desgaste da vida e a acelerada re-
dução da clientela. “Já tenho mais de 70 anos 
e, por isso, agora é de certa forma para entreter. 
Enfim, não é bem para entreter, mas não há 
aquele trabalho que havia antigamente em 
quantidade, que desgastava, mas entusias-
mava. Vai aparecendo um arranjo e tal, um 
fato de vez em quando, mas nem se compara 
a antigamente.”

O alfaiate da Idanha semicerra o olhar e a 
voz fica embargada sem quebrar, contudo, a al-
tivez de quem lutou abnegadamente pela vida. 
“Os meus domingos eram passados a cortar 
obra para as calceiras e dar andamento ao 
trabalho para segunda-feira. Cheguei a fazer, 

Não sei se voltava a ser alfaiate. 
Noutros tempos sim, mas hoje 
não sei se optaria por isso. E 
não é por acaso que os meus 
filhos não são alfaiates.”

Eu sou do tempo em que o 
fato era virado. O fato ficava 
rompido num lado e virava-se. 
Hoje há vira-casacas, o que é 
diferente. E dantes virava-se o 
fato mais de uma vez. Agora é 
tudo colado e não há hipótese 
de se virar nada, salvo os vira-
casacas.”
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com a minha mulher e uma empregada, sete 
fatos por semana, mais 15 a 40 calças para as 
calceiras. Trabalhava-se de dia e noite. E, nas 
alturas das festas na Idanha e noutros lugares, 
eram três ou quatro noites sem dormir, porque 
o trabalho não podia parar.”

Era uma ‘lufa-lufa’, tão incansável quão mo-
tivante, uma conjuntura de dificuldades so-
cioeconómicas e de coabitação de carências e 
apoios. “Dantes havia mais casamentos do que 
há agora e fazíamos fatos para noivos. Che-
gava aqui um noivo e dizia que tinha pouco 
dinheiro e que só podia pagar na semana se-
guinte porque estava à espera das prendas. E 
eu dizia que não havia problema. Eram tempos 
em que se podia acreditar nos outros.”

E eram tempos de linhas e botões. “Nos anos 
70 já existiam calças de fecho, mas os fatos 

eram deviamente feitos com botões. Nesta 
moda atual não sei como é que se consegue 
vestir os casacos. Estão feitos de tal maneira 
que é preciso encolher a barriga para se vestir 
o casaco! Não dá para perceber…”

Domingos fez muitos fatos com colete “e 
ainda agora se faz, mas não tanto” e o “fato sem 
gravata não faz sentido nenhum”. O alfaiate ob-
serva que atualmente até se veste um fato com 
t-shirt e sapatilhas. “Eu sou incapaz de vestir 
um fato sem gravata e sapatos a condizer.”

Os clientes vão sendo mais da porta, mas 
ainda há um ou outro daqui ou dali. “Os 
clientes são muito raros neste momento. Só 
um ou outro que não tem corpo para a pro-
dução de confeção é que aparece para enco-
mendar um fato. Dantes vinham clientes de 
todos os cantos, de S. João da Madeira, S. Paio 
de Oleiros, Nogueira da Regedoura, S. Félix da 
Marinha, Gaia. Vinham de todo o lado e muitas 
dessas pessoas já não as vejo há muitos anos. É 
preciso gostar-se muito de alfaiataria para se 
manter nesta arte.”

Um ofício que requer dedais, fitas de medida, 
tecidos, linhas, maquinaria e criatividade para 
proporcionar estilo aos fatos e engenho, por 
exemplo, para forros. E a prática assume ca-
pital importância. “Trabalhei alguns anos de 

graça para aprender. Muitas vezes ia pegar de 
madrugada. Uma vez o alfaiate pousou, por 
força do cansaço, o cigarro em cima do fato e 
eu fui pegar às 5 horas da manhã, de borla, para 
se fazer outro fato para o cliente que estava 
a contar com ele no dia seguinte. Trabalhei 
muito na vida!”

Ganhou tarimba e à experiência adicionou a 
vontade. “Aprendi a gostar de alfaiataria e não 
é por acaso que ainda estou aqui com 77 anos.”

O dom está intacto e a agilidade ainda é re-
comendável. “Temos sempre que aprender. Eu 
não tenho problema em fazer sempre aquilo 
que me aparece à frente. É natural que atual-
mente a dificuldade seja maior, porque o fato 
feito em alfaiataria tem um corte e um tra-
balho pormenorizado e agora cada vez mais se 
compara à confeção de pronto-a-vestir e cada 
um gosta do que gosta…”

“Tive muitos clientes importantes, mas pre-
feriam que as provas fossem feitas nas suas 
casas”, relata em retrospetiva. “Talvez pela 
minha humildade não vinham à minha al-
faiataria. E eu preferia ir a casa deles para lhes 
mostrar os tecidos e fazer as provas e assim 
também provar que a obra não era feita por 
fulano ou sicrano. Era a tal marca que eu fazia 
questão de impor. Era o meu estilo de trabalho 
e a minha dedicação a uma produção perso-
nalizada. O meu ateliê era e é modesto, mas 
os clientes que preferiam que as encomendas 
e as provas fossem feitas nas suas casas con-
tinuavam a querer o meu serviço. Era sinal 
de qualidade do meu trabalho. Sei que nunca 
agradei a todos, nem ninguém agrada a todos, 
mas nos anos 70 e 80 eu era conhecido em todo 
o lado.”

E era conhecido por Domingos Salgueiro 
porque o pai, o avô e o bisavô tinham a al-
cunha de Salgueiro. Daí o “D. S.” no reclame da 
alfaiataria da rua da Idanha, a poucos passos 
da capela.

“Fiz muitas calças de boca-de-sino, com 
medida de 40 em baixo e com 20 no joelho”, 
lembra Domingos Silva. “Agora já se volta a ver 
muita coisa bastante larga. Puxa-se muito pela 
cabeça para se fazer isto e, a não ser o senhor 
Ismael Lacerda, nunca ninguém me ensinou. 
Tudo o que eu fiz foi pela minha cabeça.”

Assume-se alfaiate e não se enquadra no rol 
de outros criadores/artífices de moda. “Os esti-
listas fazem coisas bonitas, mas perfeitas a 100 
por cento para se vestir é que não vejo nada. 
Vejo modelos muito bonitos e diferentes, mas 
também vejo mangas a fugir e ombros a sair". ○

Rua do Golf Nº 723 | 4500-605 Espinho T.: 224 967 765
www.construcoesobjectivo.com geral@construcoesobjectivo.com
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O trabalho das 6 da 
manhã à meia-noite, 
com folgas raras

Domingos Salgueiro reside em 
Guetim, desde 1984, e casou na 
Idanha, onde morou durante 12 
anos. “Trabalhei num quartinho 
pequeno, numa casita junto ao 
café.”
“Gosto de Guetim, mas gosto 
muito da Idanha”, dá nota o 
alfaiate. “O meu ambiente foi 
sempre na Idanha e até muito 
perto de Guetim. A alfaiataria 
não fica longe da minha casa, 
onde agora já passo mais tempo. 
Antigamente trabalhava dia e 
noite e só ia a casa para dormir 
um pouco.”
A música é a sua companhia 
no trabalho. “Ligo logo o rádio 
quando chego ao trabalho e fica 
assim até eu acabar o serviço.”
Nos tempos áureos da alfaiataria, 
Domingos Salgueiro trabalhava 
das 6 horas da manhã até à 
meia-noite. “Praticamente nunca 
tive horário de trabalho. Nunca 
tive dias de folga e de férias. 
Era muito raro parar um dia ou 
dois, por qualquer motivo, mas 
trabalhava sempre sem dia fixo 
de folga e horário. Toda a vida foi 
assim e a minha mulher ajudou-
me muito, sendo uma grande 
companheira e também uma 
incansável trabalhadora.”
 “Fui uma pessoa que nunca 
estragou o que ganhou”, diz, 
olhando com orgulho para o 
espaço que outrora tivera mais 
dinâmica na rua da Idanha (com 
Guetim à vista para nascente). 
“Mas se olhar àquilo que 
trabalhei, chego ao fim de 77 
anos e o olho para as mãos 
dizendo que consegui alguma 
coisa, mas deveria ter muito, 
muito mais! Eu nunca fui um 
alfaiate de estaleca, nem a minha 
casa de alfaiataria tinha aparato, 
mas tinha muita clientela e era 
reconhecido".

Já me enganei algumas vezes 
nas provas, mas isso são 
circunstâncias da vida.”

6 de janeiro de 2022 • Defesa de Espinho • 5



COVID-19 BANHO DE ANO NOVOASSOCIATIVISMO
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   Gostaríamos que 
este evento (primeiro 
banho do ano) se 
tornasse, não só uma 
tradição, mas também 
mais um ex-libris da 
nossa Cidade” 

Pedro 
Figueiredo

MANUEL PROENÇA 

EM DECLARAÇÕES à Lusa, 
o presidente da AFMRN, 
Fernando Sá, disse não com-
preender “porque é que a Câ-
mara está a proibir uma ativi-
dade que o próprio Governo 
não proibiu”, acrescentando 
que “a Câmara Municipal de 
Espinho está a começar mal 
o ano novo – começa mal pela 
sua própria decisão, começa 
mal porque está a estragar o 
início de 2022 para os feirantes 
e começa mal porque ainda 
prejudica os clientes, porque, 
no fundo, só está a empurrar 
as pessoas para os centros 
comerciais”.
Citado pela Lusa, o presidente 
da Câmara, Miguel Reis, sa-
lientou que o comércio tra-
dicional “tem métodos de 
limitação de afluência que as 
feiras não têm, como o con-
trolo de lotação e a exigência 
de certificados de vacinação” 
e assegura que as medidas 
“não foram tomadas de ânimo 
leve”. Segundo o autarca espi-

nhense, “a situação epidemio-
lógica é extremamente grave. 
Estamos com cerca de 300 
casos ativos, a situação tem 
piorado muito nos últimos 
dias e a nossa estimativa é 
que ficará ainda pior na pró-
xima semana”, sublinhou o 
presidente da Câmara.
Miguel Reis destacou, também, 
que as restrições sanitárias 
“têm sido tomadas com base no 
parecer das diversas entidades 
que integram a Comissão Mu-
nicipal de Proteção Civil”.
À Lusa, o autarca espinhense 
mostrou a disponibilidade 
da autarquia para “dialogar 
com os feirantes, para encon-
trar mecanismos de apoio e 
compensação”.
Recorde-se que o Município 
mantém a suspensão da ati-
vidade da Feira da Revenda 
prevista para amanhã.
A decisão, publicada pelo 
Despacho n.º 30/2021, vem 
na sequência da “evolução 
epidemiológica desfavorável 
Covid-19 na região norte, nos 
concelhos limítrofes e no con-

celho de Espinho agravada 
pela variante Ómicron”.
A autarquia irá manter encer-
rados todos os seus equipa-
mentos culturais, assim como 
todos os equipamentos des-
portivos, “excetuando os pe-
ríodos de treino e competições 
oficiais de equipas sediadas 
no concelho, estando sujeito 
a avaliação e mediante apre-
sentação de programação de 
competições oficiais, listagem 
de atletas e corpo técnico au-
torizados, plano de treinos e 
competição e apresentação 
de teste negativo à Covid-19 
válido no primeiro acesso aos 
equipamentos dentro do pe-
ríodo estabelecido”.
Estão suspensos, também, 
todos os eventos e celebrações 
de natureza cultural, recrea-
tiva, social ou desportiva pro-
movidos pelo Município de 
Espinho, assim como desfiles, 
festas ou manifestações fol-
clóricas de qualquer natureza 
promovidas por entidades 
privadas que careçam de au-
torização municipal. ○

ESTÁ EM curso o processo de entrega de can-
didaturas de listas concorrentes aos órgãos 
sociais da AHBVCE para o triénio 2022/2024. 
As listas concorrentes deverão ser entregues 
ao presidente da AG em exercício, José Gomes 
da Costa, ou remetidas por correio para o novo 
quartel, até às 18 horas de 15 de janeiro próximo. 
As eleições vão decorrer na primeira quinzena 
de fevereiro. 
Entretanto, no passado dia 29 de dezembro 
foram aprovados em Assembleia Geral, por 
unanimidade, o Plano de Atividades e Orça-
mento, num total de 1,246 milhões de euros. A 
reunião incluiu ainda um voto de pesar pelo 
falecimento do presidente da direção, Joaquim 
Conde Figueiredo, e a atribuição da categoria 
de sócio benemérito, a título póstumo. Ambos 
por unanimidade.
"Vamos continuar com o esforço na manu-
tenção das despesas correntes em valores se-
melhantes aos dos anos anteriores, cortando 
o mais possível nas despesas não essenciais”, 
disse, a propósito o vogal da direção, Alfredo 
Oliveira, acrescentando que a grande preo-
cupação “prende-se com a rúbrica dos com-
bustíveis face ao elevado preço que está a ser 
praticado, com o preço da eletricidade e com os 
custos com o pessoal, nomeadamente em vir-
tude do aumento do salário mínimo e com os 
ajustes nos restantes salários que irão fazer-se 
por arrasto”.
Alfredo Oliveira garante que o único investi-
mento que a Associação irá fazer este ano será 
mesmo nos equipamentos de proteção indi-
vidual. “Vamos continuar a fazer um esforço 
na renovação nesta área”, assegurou aquele 
elemento da direção, admitindo que “uma 
possível renovação na frota só será feita no 
caso de se conseguir alguma folga orçamental 
ou de existirem donativos para esse efeito”. 
“Seriam necessárias uma viatura de socorro e 
uma outra para o transporte de doentes, mas 
não podemos, de modo algum, comprometer 
o orçamento em função destas necessidades”, 
sublinhou o dirigente.
Alfredo Oliveira realçou, por fim, a conclusão 
do processo de certificação da AHBVCE. 
“Foram preenchidas todas as questões burocrá-
ticas pelo que, já durante este mês de janeiro, 
teremos esta nossa certificação de qualidade. 
Isto é único no país, porque a nossa associação 
e corpo de bombeiros estarão certificados em 
toda a sua atividade. É muito importante e é 
um atestado de qualidade”, concluiu. ○ MP

O Município de Espinho decidiu “suspender a atividade da Feira 
Semanal”, mantendo, contudo, excecionalmente, “a venda de bens 
alimentares e produtos perecíveis” naquele espaço, na passada segunda-
feira. Uma decisão que mereceu, de imediato, a contestação por parte 
da Associação de Feiras e Mercados da Região Norte (AFMRN), que a 
considera de “discriminatória”.

Atual vice-presidente, Aires 
Poças irá liderar interinamente 
a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Espinho (AHBVCE), 
após o falecimento de Joaquim 
Conde Figueiredo. As novas 
eleições estão previstas para 
fevereiro e as candidaturas estão 
abertas até 15 deste mês. 

Feirantes contestam 
suspensão da feira semanal 
e Município alega “situação 
epidemiológica grave”

Aires Poças assegura 
presidência interina 
dos bombeiros

A PRAIA da Baía voltou a en-
cher-se de corajosos que cum-
priram a tradição do primeiro 
mergulho do ano.
A iniciativa criada por Ângelo 
Cardoso e Pedro Figueiredo 
há sete anos, que pretende 
honrar o espírito banhista das 
gentes de Espinho e retomar 
tradições outrora existentes 
no município, juntou mais de 
uma centena de pessoas que 
não se deixaram assustar pelo 
estado do mar e saudaram 
2022 com um mergulho nas 
agitadas águas da Baía, que 
contrastavam com o bom 
tempo que se fazia sentir.
Apesar do evento estar cance-
lado devido às medidas restri-
tivas impostas pela DGS para 
prevenção da situação pan-
démica, vários foram os que 
se deslocaram à praia a título 
individual para saudar o Ano 
Novo com o mergulho que, 
para muitos, já é ritual. ○

Bom tempo levou 
espinhenses a 
mergulhar no 
novo ano

COVID-19
ESPINHO 
/ Situação 
epidemiológica
(Incidência Cumulativa por 
100000 habitantes a 02/01/2022) 
Dados DGS

População: 29516 
Incidência: 962
Categoria: 960 – Max. 
Risco: Ext. Elevado
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ECONOMIACENSOS 2021 EM ESPINHO
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DADOS

Rendas
277 
MENOS DE 20€

332 
20 A 49,99€

380 
50 A 99,99€

510 
100 A 199,99€

1499 
200 A 399,99€

850 
400 A 649,99€

155 
650 A 999,99€

15 
1000€ OU MAIS

ALOJAMENTOS 
FAMILIARES 
CLÁSSICOS

12.488 
RESIDÊNCIA 
HABITUAL

1.909 
RESIDÊNCIA 
SECUNDÁRIA

1.626 
VAGOS

MANUEL PROENÇA 

O INSTITUTO NACIONAL de 
Estatística (INE) divulgou, recen-
temente, os resultados provisórios 
dos Censos 2021, oito meses após 
o momento censitário (19 de abril), 
antecipando desta forma a data ini-
cial prevista: fevereiro de 2022. Esta 
antecipação, segundo o INE, “foi 
possível devido à elevada adesão 
da população à resposta pela In-
ternet e à eficácia do sistema de 
tratamento e validação dos dados”.

Nesta, que foi a segunda fase de 
divulgação do recenseamento na-
cional, os resultados no concelho 
de Espinho apontam para 31.045 re-
sidentes – em agosto, nos primeiros 
dados divulgados, o valor era de 
31.027 – o que representa um de-
créscimo de 2,3% da população face 
aos Censos de 2011. No entanto, 
sublinha-se um aumento dos agre-
gados familiares em 4,0% (12.506) e, 
também, uma variação positiva de 
1,7% (16.040) nos alojamentos. Há, 
contudo, uma redução de 1,6% no 
número de edifícios, que totalizam 
os 8.746. 

O levantamento confirma, ainda, 
que a população espinhense com 
mais de 65 anos está a aumentar, 
tendo crescido em 2.220 pessoas, 
para um total de 8.774. Todos os 
restantes escalões etários sofreram 
fortes reduções: entre os 25 e os 64 
anos, o concelho passou de 17.783, 
em 2011, para 15 864 pessoas em 

2021; na faixa dos 15 aos 24 anos, a 
redução foi de 3.406 (2011) para 3.107 
(2021); e dos 0 aos 14 anos, estavam 
recenseadas 4.043 crianças em 2011, 
para 3.300 agora indicadas. 

Um dos aspetos positivos no con-
celho de Espinho está nos níveis 
de ensino da população, nomeada-
mente no acréscimo registado no 
ensino superior e no secundário e 
pós-secundário. No primeiro caso, 
os Censos registam um aumento 
significativo, passando de 3.960 pes-
soas em 2011 para 5.604 indivíduos 
licenciados em 2021. No segundo, 
em 2011 foram registadas 4.049 pes-
soas e, no presente ano, 5.980. Para-
lelamente, assiste-se a um decrés-
cimo no número de pessoas com os 
restantes níveis de ensino.

RENDAS ALTAS SÃO EXCEÇÃO  

Na distribuição dos residentes por 
sexo, o número de homens regista 
uma variação negativa de 4,3% 
(14.461 indivíduos do sexo mascu-
lino em 2021, para 15.112 em 2011). A 
variação no número de mulheres 
foi inferior (-0,5%), tendo sido regis-
tados 16.584 em 2021 e 16.674 em 2011. 
Quanto ao estado civil, no concelho 
de Espinho há 6.642 (45,93%) ho-
mens casados e 6.701 (40,41%) mu-
lheres casadas, um valor superior, 
ainda que bastante próximo dos ci-
dadãos não-casados: 6.205 (42,91%) 
homens solteiros e 6.027 (36,34%) 
mulheres solteiras. A taxa de ho-

mens divorciados é de 7,51% - 1.086 
pessoas - e 10,3% nas mulheres, 
correspondentes a 1.708. Por fim, 
o Censos 2021 registou 528 (3,65%) 
viúvos e 2.148 (12,95%) viúvas.

Outros indicadores relevantes 
sobre a realidade espinhense estão 
no valor das rendas, sendo que a 
maior parte dos arrendamentos 
se situa os 200 e os 400 euros (ver 
caixa). Segue-se o intervalo entre 
400 e 650 euros, e apenas 15 rendas 
com valor superior a 1000 euros 
mensais.

Relativamente à propriedade dos 
alojamentos, há 5.457 espinhenses 
sem encargos com as respetivas 
casas.

O site no INE (ine.pt) disponibi-
liza outros dados mais alargados ao 
território nacional e, mais especifi-
camente, a cada uma das fregue-
sias. Por exemplo, segundo o INE "o 
país registou um decréscimo popu-
lacional de 2,1% e acentuaram-se os 
desequilíbrios na distribuição da 
população pelo território, com uma 
maior concentração da população 
no litoral e junto à capital. Agra-
vou-se também o fenómeno de en-
velhecimento da população, com o 
aumento expressivo da população 
idosa e a diminuição da população 
jovem: em 2021 existem 182 idosos 
por cada 100 jovens".

Estes dados estão disponíveis no 
portal do INE e acessíveis a partir 
da Plataforma de Divulgação dos 
Censos 2021. ○

O concelho de Espinho registou na última década uma redução de 2,3% da sua população. 
Quem o diz são os resultados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE), 
recentemente publicados no portal da instituição. Os dados confirmam, ainda, um 
envelhecimento mais acentuado dos espinhenses e uma subida substancial do nível de 
escolaridade. Nas rendas, a maioria está no intervalo dos 200 aos 400 euros.

Novos dados provisórios 
confirmam envelhecimento e 
aumento da escolaridade 

SÓ O PREÇO dos passes mensais dos com-
boios sofreu um agravamento de 0,55% desde 1 
de janeiro de 2022. As assinaturas mensais nor-
mais para o percurso entre Espinho e o Porto 
passaram a custar mais 25 cêntimos, passando 
de 46,35 euros para 46,60 euros. Os passes jo-
vens tiveram um agravamento de 20 cêntimos, 
passando de 34,75 euros para 34,95 euros.
Para 2022 a CP não irá alterar os preços unitá-
rios dos bilhetes dos comboios urbanos, man-
tendo-se, por isso, os que figuram na tabela 
anterior. Deste modo, uma viagem de Espinho 
para o Porto (S. Bento) terá o custo de 2,05 
euros.
No Andante, o preçário das assinaturas men-
sais mantém-se (até três zonas e 1 concelho) no 
valor de 30 euros e o Metropolitano (todas as 
zonas) em 40 euros.
Já os títulos ocasionais aumentam: o Z2, que 
custava 1,20 euros, passou a custar 1,25 euros; 
e os títulos de 24 horas também agravam em 
cinco cêntimos. Nas restantes zonas, os preços 
mantêm-se, 
Na Linha do Vale do Vouga apenas se regis-
taram aumentos no valor dos passes mensais, 
mantendo-se as atuais tarifas para os bilhetes 
unitários. O valor do passe mensal até Santa 
Maria da Feira teve um acréscimo de 30 cên-
timos, passando dos atuais 52,55 euros para os 
52,85 euros. O passe para S. João da Madeira 
passou a custar mais 40 cêntimos (63,85 euros) 
e o percurso até Oliveira de Azeméis mais 50 
cêntimos (79,90 euros). ○

Preços dos passes de 
comboios mais caros

O TROÇO da autoestrada A1 entre Espinho e 
os Carvalhos não sofreu qualquer aumento a 1 
de janeiro de 2022.
Na tabela de atualizações de preços da Brisa 
(concessionária da A1), o sublanço da A1 Es-
pinho (IC24) Carvalhos não foi atualizado, 
mantendo-se, por isso no valor de 65 cêntimos 
para os veículos da Classe 1, de 1,10 euros para 
a Classe 2, de 1,40 euros (Casse 3) e 1,60 euros 
(Classe 4). O percurso entre Lisboa e Porto pela 
A1 teve um agravamento de 20 cêntimos.
Note-se que este aumento nestes valores foi 
apenas para as autoestradas da concessão da 
Brisa e nada têm a ver com outras concessões, 
nomeadamente com a A29 que liga Espinho ao 
Porto, que está concessionada à Ascendi. ○

Autoestrada A1 
poupada pela Brisa

©
 A

R
Q

U
IV

O
 / SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

6 de janeiro de 2022 • Defesa de Espinho • 7



“Tivemos receio 
que o lugar da praia 
fosse destruído”
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LÚCIO ALBERTO

“TIVEMOS RECEIO que o lugar da 
praia fosse destruído, na passagem 
de ano de 2013 para 2014”, recorda 
o autarca Manuel Dias. “Temos 
que ‘reavivar’ todos os anos, entre 
outubro e novembro, a proteção 
junto à capela de S. João e estarmos 
atentos à erosão”.

A barreira protetora em areia 
é provisória e sazonal. É estrate-
gicamente retirada no verão, para 
não prejudicar a época balnear e as 
procissões religiosas, e recolocada 
no outono, consoante as investidas 
do mar. Por enquanto, tem contido 
os avanços do mar, como aconteceu 
em março de 2021, onde a agitação 
causou apenas pequenos estragos e 
colocou muita pedra no areal.

Da mesma, é também frequente 
proceder-se à proteção das habita-
ções, no alinhamento das constru-
ções mais próximas do mar e na 
entrada da estação de tratamento 
de águas residuais (ETAR). Evitar 
que o mar atinja a ETAR como na 
madrugada de 1 de janeiro de 2014 
e nos dias seguintes tem sido uma 
preocupação permanente: “podia 
ter acontecido uma catástrofe, 
porque o quadro elétrico estava e 
ainda está a meio metro do chão e 

a altura da água atingiu 30 centíme-
tros”, historia o presidente da Junta. 

Decorridos oito anos, as vivên-
cias ainda se repercutem em inquie-
tações. Pouco passava das 2 horas 
da madrugada da passagem de ano 
13/14, quando o telefone de Manuel 
Dias começou a tocar. As pessoas da 
praia estavam preocupadas com o 
avanço do mar e a rua costeira inun-
dada. “Cheguei ao local e já não pude 
entrar na rua. Os estabelecimentos 
comerciais estavam também inun-
dados. E muita gente não conseguia 
sair de casa”, descreve. 

“Telefonou-me um casal amigo 
que reside no lugar da praia muito 
preocupado com o que estava a 
acontecer junto à sua casa e vim 
logo para aqui, assim que pude”, re-
lata José António Pereira, olhando 
algo desconfiado para o rebenta-
mento das ondas a galgar o areal 
e, aqui e ali, a chapiscar a capela de 
S. João. “Não tem acontecido mais 
nada de preocupante, mas quem é 
de Paramos, como eu, tem que estar 
sempre preocupado”. 

Na longa madrugada que deixou 
marcas, foram mobilizados todos 
os meios municipais e da proteção 
civil. E os bombeiros até tiveram de 
andar de barco na zona, dada a altura 
de um metro que a água tinha atin-

gido já fora da praia, com a proteção 
anualmente colocada já destruída. A 
devastação dunar foi a consequência 
de “quase dois meses terríveis em que 
a nossa costa ficou alterada” e “espero 
que não volte a acontecer tão cedo, 
nem nunca”. 

De facto, o mar esteve sempre 
agitado ao longo de mês e meio, ao 
contrário dos habituais registos 
de um ou dois dias no inverno. O 
presidente da Junta assistiu ao 
desmoronamento do passadiço. 
“Eu estava em cima do passadiço a 
ver o mar a engolir, em sucessivas 
vagas, dunas que estavam solidifi-
cadas há dezenas de anos e muitos 
metros de areia quando notei que o 
passadiço começou a ceder. E foram 
mais de 100 metros de passadiço que 
tombaram”. 

Entretanto, em 2019 foi reve-
lado o novo plano da orla costeira 
da APA – Agência Portuguesa do 
Ambiente, aberto a consulta e 
discussão pública, e abrangendo 
nove municípios entre Caminha e 
Espinho. A proposta esboçava a de-
molição de estruturas edificadas e 
centenas de casas de 14 núcleos ha-
bitacionais e vários restaurantes. 
Em causa ainda está a retirada 
progressiva de edifícios em risco 
junto às praias como, por exemplo, 
em Paramos.

Todavia, os habitantes do lugar 
da praia querem viver até ao seu 
fim no seu pedaço de terra à bei-
ra-mar. “As pessoas que aqui nas-
ceram e ainda cá vivem querem 
ficar para sempre no lugar da 
praia”, sublinha Manuel Dias. “E 
isso só não acontecerá se houver 
a extrema necessidade de se desa-
lojar alguém que possa eventual-
mente ter a habitação em perigo. 
Estaremos sempre atentos para de-
fender os interesses das pessoas do 
lugar da praia, mas preocupa-nos 
a perda de território, a segurança 
das pessoas e dos seus bens com o 
avanço do mar.”

“Gosto de caminhar desde o 
centro da freguesia até à beira-mar 
e tenho aprendido, ao longo da 
vida, a contemplar e a respeitar o 
mar, mas todo o cuidado é pouco”, 
opinou Joaquim Pinto, após uma 
curta incursão pelo passadiço. 
“Ainda bem que se vão planeando 
alternativas para mais avanços; 
mas se eu vivesse no lugar da praia 
também não queria sair daqui…”. ○

O novo plano da orla costeira entre Caminha e 
Espinho foi elaborado no sentido de limitar e/ou 
proibir a construção de habitações frente ao mar e 
preconiza o recuo planeado de 14 aglomerados, dos 
quais 12 em “áreas críticas” de erosão e inundação. 
Oito anos depois de uma passagem de ano alarmante, 
a vida continua no lugar da Praia de Paramos, com 
barreiras de proteção provisórias. 

PRAIA DE PARAMOS RECORDA SUSTO DE 13/14

4500 Freguesias

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 

P
U

B

A Paróquia e a Comissão 
Fabriqueira procederam a obras 
de restauro e conservação na 
Capela de S. João, em 2021, 
aplicando materiais mais 
resistentes à erosão costeira, 
principalmente na época de 
inverno. E a junta criou uma 
vala estendida ao longo do areal 
envolvente à capela, de forma a 
suster as investidas mais fortes do 
mar, aquando da ocorrência das 
marés vivas.
O mar já terá ganho centenas de 
metros ao território paramense 
ao longo de pouco mais de meio 
século.  Durante a madrugada 
de 1 de janeiro de 2014 foram 
descarregadas pedras de dezenas 
de camiões na praia, fundamentais 
para a criação de uma barreira que 
“segurasse” o mar.
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Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

O estudo Expat Insider 2021, da InterNations, entrevistou mais 
de 12.000 expatriados, questionando-os sobre o seu nível de 
satisfação acerca dos países que as acolheram. Taiwan lidera a 
edição deste ano do estudo (repetindo o resultado de há 2 anos), 
e em último lugar está o Kuwait.

De acordo este estudo, Portugal é o 5.º país mais atrativo para 
viver e trabalhar. Entre os países europeus, Portugal lidera. A 
qualidade de vida é destacada pelos estrangeiros, onde enal-
tecem as opções de lazer locais, o clima ensolarado e a segurança. 
A hospitalidade dos portugueses é também bastante valorizada, 
tornando a adaptação ao país mais fácil, bem como encontrar 
amigos e permitir que os estrangeiros se sintam em casa. O 
baixo custo de vida (comparado com outros países desenvol-
vidos) coloca Portugal no 14.º lugar em 59 países nesta dimensão 
de análise. No entanto, quando as questões recaem sobre as 
oportunidades de carreira e economia, Portugal cai para o 36.º 
lugar, muito distante das economias mais desenvolvidas e dos 
países que assistem a rápidos crescimentos económicos.

Apesar dos bons resultados, Portugal revelou nos últimos resul-
tados uma tendência de queda na classificação na maior parte 
das dimensões de análise (piorou a classificação em três das 4 
dimensões, bem como em 12 das 13 sub-dimensões avaliadas). 

Num contexto de massificação do trabalho remoto, este estudo 
revela bons sinais para que o país possa atrair mais talento para 
residir em Portugal, ainda que revele fragilidades na dimensão 
económica e profissional, colocando barreiras a quem, destes, 
pretenda desenvolver a sua carreira localmente (e não apenas 
remotamente, ao serviço de empresas sediadas no estrangeiro).

André Pinção Lucas / 3 de janeiro de 2021
w https://maisliberdade.pt/maisfactos

LISANDRA VALQUARESMA 

O PROPRIETÁRIO do stand Espi-
nho Auto, Alexandre Lima confiden-
cia à Defesa de Espinho que espera 
um ano de mais consolidação do que 
crescimento, já que o setor terá que 
lidar ainda com os problemas decor-
rentes dos anos anteriores. “Conti-
nuamos com uma escassez muito 
grande de viaturas. Não há nada à 
vista para a resolução desse proble-
ma a nível mundial. Se há seis meses 
já tínhamos essa dificuldade, este 
ano vai continuar porque como não 
há produção não há forma de adqui-
rir viaturas”, revela.

Segundo este empresário do setor 
automóvel em Espinho, a estratégia 
foi mudar o tipo de viatura que o 
espaço vendia para uma gama mais 
elevada e, com isso, ajudar na conti-
nuação do negócio, algo que espero 
poder fazer em 2022. “A minha ex-
pectativa está no facto de conseguir 
consolidar a empresa e conseguir 
fazer, pelo menos, um ano igual ao 
de 2021 que, no nosso caso, já foi um 
ano de um bom crescimento. Tendo 
em conta todas essas circunstân-
cias, a aposta centra-se em tentar 
registar um ano pelo menos igual 
ao passado.”

No mundo hoteleiro as expecta-
tivas são igualmente tímidas. Antó-
nio Almeida, proprietário do Hotel 
Monte Lírio, acredita que a situa-
ção se vai manter difícil ao longo de 
2022. A representar uma das áreas 
mais afetadas pela Covid-19, este 
empresário teme uma conjuntura 
económica dura e que leve ao encer-

ramento de várias industrias. “Este 
ano ainda vai ser difícil. Em 2020 eu 
aguentei. Sei que outros espaços fe-
charam, mas eu não o fiz com o ob-
jetivo de ajudar os empregados. O 
ano de 2021 felizmente foi melhor do 
que o anterior, mas nada muito lon-
ge de 2019. Para 2022 é preciso ter al-
guma esperança, mas a forma como 
a situação está confesso que me sin-
to um pouco assustado. Esperemos 
que tudo corra melhor porque acho 
que vão haver muitas dificuldades”, 
lamenta o empresário. 

À frente da WFS Cork, uma em-
presa de cortiça em Argoncilhe, a 
espinhense Fátima França apos-
ta num “ano com um crescimento 
mais moderado.” Para a sua empre-
sa admite que “o foco tem de estar 
sobretudo na rentabilidade e na 
margem do negócio que foram mui-
to pressionados com os aumentos 
de matérias subsidiárias, energia e 
custos logísticos.” Contudo, ainda 
que seja necessária “cautela na aná-
lise”, Fátima França assegura que, 
face aos dados atuais, tem um sen-
timento positivo.

SITUAÇÃO POLÍTICA
INFLUENCIA 

Ainda que façam as suas apostas 
para 2022, os empresários espinhen-
ses acreditam que só depois das elei-
ções legislativas de 30 de janeiro se 
vai conseguir perceber o rumo que 
o novo ano tomará. Segundo Ale-
xandre Lima, na última metade de 
2011 “a pandemia já era o que menos 
importava às pessoas”, uma vez que 

“estavam mais preocupadas com a 
situação política” em que o país se 
encontra. “As pessoas ficavam na 
dúvida e sem saber se o ordenado 
mínimo ia subir ou não, quando é 
que teríamos um governo, se havia 
orçamento aprovado ou não. No-
tou-se mais a quebra nesse sentido 
do que na questão da Covid-19 por-
que as pessoas já perceberam que 
isto é algo que não tem controlo. 
Já se estão a adaptar. Percebi que 
as pessoas não deixam de comprar 
um carro por causa da pandemia, 
mas já pensam duas vezes quando 
estão perante uma indecisão políti-
ca. Percebem que precisam de carro 
para ir trabalhar na mesma, para ir 
levar os filhos à escola, e até sentem 
que é uma mais valia ter um carro 
em casa porque andam menos de 
transportes públicos. Acho que o 
povo português prefere uma má de-
cisão a uma não decisão”, afirma o 
empresário do setor automóvel.

Da mesma forma, António Al-
meida confidencia que a decisão 
tomada no fim janeiro pode alterar 
muitos aspetos no mundo das em-
presas. “Tenho algumas dúvidas e 
acho que tudo depende do governo 
que vamos ter. A verdade é que as 
coisas não estão nada boas para as 
pequenas e médias empresas ou até 
para as pequenas e microempresas. 
A verdade é que 2021 foi muito me-
lhor do que 2020, pois esse ano foi 
catastrófico, mas para 2022 tudo vai 
depende se a pandemia vai abran-
dar ou terminar e depende ainda do 
governo que vamos ter e se ele esta-
rá à altura.” ○

2022 ESTÁ A SER ENCARADO COMO O ANO DE VIRAR A PÁGINA À PANDEMIA. Apesar das 
dificuldades sentidas em todos os setores ao longo dos últimos dois anos, a OCDE 
assume “expectativas positivas” e até um crescimento a nível económico no país. No 
entanto, nem todos os empresários de Espinho acreditam numa mudança drástica.

ECONOMIA

pessoas & negócios

Empresários esperam dificuldades em 2022, 
mas acreditam na consolidação dos negócios 
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AERO CLUBE DA COSTA VERDE
CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Convoca-se os sócios do ACCV para Assembleia Geral Extraordinária nos 
termos da alínea b) do Artigo 28º, conjugado com a alínea b) do Artigo 30º 
do Regulamento Interno.
A mesma terá lugar na Sede do Aeroclube, sita no Aeródromo de Paramos - 
Espinho no dia 15 de janeiro de 2022, pelas 14:30, com a seguinte ordem 
de trabalhos:
1. Aprovação da ata anterior;
2. Apresentação aos sócios da situação atual, opções e estratégia de 
gestão, relativa à frota do ACCV;
3. Outros assuntos de interesse.

Nos termos da alínea c) do Artigo 32º, do Regulamento Interno, a 
Assembleia-geral funcionará em segunda convocatória, meia hora mais 
tarde, com qualquer número de sócios.

Espinho, 28 de dezembro de 2021 

O Presidente da Assembleia Geral, 
Paulo Alexandre Soares

Segundo o Banco 
de Portugal, 
a economia 
portuguesa vai 
crescer 5,8% em 
2022. Nos anos 
seguintes a taxa 
de crescimento 
deverá 
desacelerar
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POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...ANTIGO 
PRESIDENTE DO BENFICA

JÁ SE ENCONTRA EM
LIBERDADE

ENQUANTO QUE O
ANTIGO DO SPORTING 

ESTÁ NA CASA MAIS VIGIADA 
DE PORTUGAL

QUERES VER QUE A 
JUSTIÇA PORTUGUESA PRECISA

DE AULAS DO  BIG BROTHER?

...

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

JOÃO RENDEIRO,
EX-BANQUEIRO FOI

CONDENADO A 10 ANOS DE
PRISÃO EFECTIVA NO

CASO DO BPP
MAS ENCONTRA-SE

DESAPARECIDO

AGORA TRABALHA NUMA 
AGÊNCIA DE VIAGENS PARA

PARA SÍTIOS PARADISÍACOS...
E DESERTOS!

OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS

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

QUARTOS, c/ casa de banho 
privativa, c/ cozinha, pequeno-
almoço, tratamento de roupa, 
garagem e TV Cabo mais 
Sport TV. Tlf. 227340002 ou 
227348972

1. 
A TAP é a empresa 
que mais concentra 
ajudas públicas. 
Concorda com as 
constantes injeções 
de dinheiro na 
transportadora?

2.
Qual acha que seria a 
melhor solução para a 
empresa?

O plano de restruturação 
da TAP foi aprovado 
por Bruxelas e consiste 
numa ajuda do Estado 
que vai ascender a 2,55 
mil milhões de euros. 
A este valor acrescem 
462 milhões que já 
entraram nos cofres da 
empresa este ano, mais 
107,1 milhões de euros 
referentes a ajudas para 
enfrentar a pandemia. 
Bruxelas impõe ainda 
o desinvestimento nos 
negócios de manutenção 
no Brasil, na Cateringpor 
e na Groundforce, bem 
como o corte de 18 slots 
(faixas horárias para 
aterrar e levantar voo) 
por dia, em Lisboa, o que 
corresponde a 5% dos 
slots da TAP.
A Defesa saiu à rua e 
foi procurar saber qual 
a opinião dos cidadãos 
relativamente à situação 
da transportadora 
portuguesa. Carolina Figueiredo

 VOX POP 

Anda comigo pagar os aviões

Mónica Maia, 
Espinho

1 – Não concordo, porque a empresa 
tem mostrado constantemente que 
não consegue sobreviver sem a con-
tínua ajuda do Estado e estes pare-
cem ignorar e não perceber que há 
outras situações que merecem mais 
atenção e mais ajudas.
2 – A solução seria o Estado conti-
nuar a ser o maior acionista da em-
presa, mas reinventar o negócio por 
forma a este ser autossustentável. 

João Nuno Silva, 
Espinho

1 – A TAP, nos últimos anos, tem 
vindo a receber constantes investi-
mentos públicos sem um viável re-
torno. O tema é sempre o mesmo, a 
necessidade de investimento públi-
co para subsistir. No entanto, os pa-
gadores são sempre os mesmos, os 
contribuintes portugueses que, ano 
após ano, continuam a ter de cada 
vez mais "apertar o cinto" e a fazer 
malabarismos financeiros de forma 
a conseguirem pagar os seus impos-
tos, que constantemente sobem de-
vido a investimentos públicos sem 
sentido como o da TAP. Ainda mais 
se falarmos que Bruxelas obriga a 
desinvestimentos e à redução de 
5% dos slots da TAP em Lisboa. Que 
sentido faz investir numa empresa 
que terá de reduzir o número de 
voos efetuados pela mesma?
2 – Na minha opinião, certa ou er-
rada, deveriam ser procurados in-
vestidores privados para garantir o 
futuro da TAP. É uma empresa por-
tuguesa da qual ainda dependem 
milhares de pessoas que a utilizam 
diariamente para variadas neces-
sidades. No entanto, o Governo 
português e os seus contribuintes 
não têm capacidade nem obrigação 
de continuar a esbanjar dinheiro 
numa empresa que não lhes dá re-
torno - daí a necessidade de procura 
de investimento privado que garan-
ta a sobrevivência da TAP sem hipo-
tecar o futuro financeiro do Estado 
e dos portugueses. 

Rita Lopes, 
Espinho

1 –  Não concordo, apesar de ser uma 
empresa importante para o país, 
não deveria estar constantemente a 
ser ajudada por todos nós.
2 – A TAP deveria ser gerida como 
qualquer outra empresa privada. 
Se estiver constantemente a dar 
prejuízo então deve encerrar como 
qualquer outra empresa. 

Eduardo Pinto, 
Espinho

1 –  Não concordo. Porque apesar do 
crescimento do turismo e do núme-
ro de passageiros nos aeroportos, a 
TAP continua a dar prejuízos, e com 
a pandemia a situação veio a agra-
var-se. Não temos de ser nós contri-
buintes a pagar a fatura.
2 – A melhor solução seria vendê-la, 
já que a TAP não pode sobreviver 

Maria Sapage,
Espinho

1 –  Não concordo. Penso que o país 
bateu no fundo por continuar a fi-
nanciar e suportar a TAP. Há tanto 
sítio onde investir dinheiro em Por-
tugal, que seria sem dúvida mais 
bem aproveitado, mas o governo 
insiste em injetar milhões e milhões 
numa empresa que não dá garan-
tias algumas de sobrevivência.
2 – Na minha opinião, a solução 
passava por arranjar uma melhor 
gerência para a TAP, mas no caso de 
nem isso funcionar, devia ser posto 
um fim à empresa. 

É do nosso mar
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sozinha. Uma outra solução passa-
ria por encontrar uma parceria com 
uma outra companhia de aviação. 

10 • Defesa de Espinho • 6 de janeiro de 2022



Quanto tempo duram as vossas resoluções de 
Ano Novo? Três meses? Até ao fim de janeiro? 
Nem uma semana? E porque é que aquilo que 
pedimos ao engolir as 12 passas é sempre 
em maior número do que o que prometemos? 
Porque é que queremos ter mais do que o que 
damos? Aqui vão 12 resoluções de Ano Novo 
totalmente aleatórias, sem qualquer tentativa 
de hierarquização, e que, espero eu, possam 
tornar isto mais fácil para todos, mais respi-
rável até.
“Eu [inserir nome, cargo, responsabilidade, 
designação de órgão de comunicação social 
ou partido político, ou qualquer outro fator que 
vos identifique perante a sociedade] prometo 
que, em 2022, vou:
• Votar nas legislativas. Começamos por uma 
resolução fácil e que fica já resolvida este mês. 
Claro que ninguém está 100% satisfeito com o 
orçamento apresentado, mas não estaríamos 
quer fosse de esquerda, quer de direita. Seja-
mos pessoas que se informam e fazem o seu 
papel. Um governo estável é o mínimo para o 
que podemos contribuir. Depois, sim, temos 
legitimidade para as queixas e pedir contas.
• Deixar de achar que tenho que ter opinião 
sobre tudo. E pior: que tenho de a partilhar 
com os outros. Sim, eu até assisti ao deba-
te, vi o filme, até sei onde aquela celebridade 
passou as férias, até estou a par da última 
“polémica”, mas não tenho que comentar tudo 
nas redes sociais para que toda a gente sai-
ba a minha opinião. Opinamos sobre tudo e, 
principalmente, sobre todos. Admitamos que 
praticamente ninguém quer saber da nossa 
opinião (só estou neste espaço porque me 
convidaram, não acredito que tenha algo de 
importante a dizer, na verdade).
• Dizer mais vezes “Não sei”. Eu não sei tudo o 
que se passa, não vejo as notícias todas, não 
sei se é melhor vacinar as crianças ou não, não 
sei se estamos numa endemia, se devemos 
optar pela dita imunidade de grupo ou fechar 
tudo e todos. Eu, Cláudia, não sei, sou igno-
rante em muitos assuntos. E tudo bem. Mais 
vale um “não sei” honesto do que uma res-
posta infundada.
• Deixar de dar palco a extremistas, nega-
cionistas, populacionistas, fascistas e afins. 
Não discutir, não partilhar nem que seja para 
desmentir. Não dar hipótese ao clickbait. 
Não é vencê-los ignorando que existem, é 
não pactuando da disseminação das suas 
ideias. 
• Ter verdadeira atenção para com pessoas 
com problemas de saúde mental. No com-
boio, entra muitas vezes uma senhora com 

claras perturbações mentais: canta alto, tem 
conversas com pessoas que não estão ali, pa-
rece viver num mundo de fantasia. Se não a 
visse quase todos os dias da mesma forma, 
diria que estava bêbeda. E tantos no comboio 
comentam, riem, pedem que se cale, repri-
mem, ou simplesmente reviram os olhos. A 
senhora tem um distúrbio e isso “incomoda” 
a nossa vidinha mais do que devia. E a vida 
dá tantas voltas que ninguém está livre de vir a 
ser aquele que “incomoda”.
• Dar mais a quem tem menos. Parece uma 
frase feita, mas tem uma consequência mais 
eficaz do que soa. Penso muito nisto desde 
que comecei a acompanhar o “Diário de um 
sem-abrigo”, publicado num jornal online mui-
to interessante, “A Mensagem de Lisboa”. 
Jorge Costa era sem-abrigo e descrevia, entre 
tantas experiências que iam para lá da minha 
compreensão enquanto pessoa privilegiada, 
como um cigarro ou uma moeda mudavam 
o seu ânimo para o resto do dia. “Um cigar-
ro era o único conforto que eu tinha por ve-
zes. Outros, como o Zé, usam o vinho como 
anestesia. O vinho por vezes consegue secar 
as lágrimas e ajuda a dormir". Vai tirá-los da-
quela situação? Não vai. E se eles forem gas-
tar tudo em vinho, o que tenho eu a ver com 
isso? 
• Ser mais como os animais. Sim, é mesmo 
isso. Esta resolução surgiu-me no ano passa-
do quando estava a fazer o Caminho de San-
tiago. Fiz uma das etapas acompanhada de 
um cão e, como o Caminho dá para perceber 
coisas que o dia a dia não permite, apercebi-
-me como é a sua inocência que os faz felizes. 
É o não desconfiar de ninguém, o receber o 
que lhes damos sempre com entusiasmo, 
o não serem vingativos e o olhar para tudo, 
mesmo para as dificuldades do Caminho, 
como sendo uma festa que os faz ter uma 
passagem leve por esta vida. Em 2022, que 
saibamos ser mais puros e ver o mundo com 
mais inocência.
• Dedicar menos atenção a discussões com 
zero de substância. Que é como quem diz, so-
bre futebol. Andamos a matar a paixão pela 
coisa. Em 2021, a comunicação social ainda 
me conseguiu surpreender com o tanto que 
tinha a dizer (ou a repetir) sobre a saída de um 
determinado treinador de futebol de um deter-
minado clube. Daqui para a frente promete-
mos dedicar minutos e páginas a coisas com 
maior importância para a vida das pessoas a 
ver se elas param de dizer que a comunicação 
social já não é o que era.
• Dar valor às pessoas anónimas, que real-
mente fazem o mundo girar. Glorificar menos 
celebridades e ouvir as histórias dos ditos co-
muns porque é lá que estão os detalhes es-
senciais disto de fazer parte de uma socieda-
de. Sabiam que há um senhor a viver sozinho 
numa aldeia e não necessariamente porque 
quer? O José Ferreira, de Casas da Serra, ti-

nha o sonho de ir ao Dragão. Alguém leu a sua 
história e levou-o, e a imagem dele emociona-
do no FC Porto - SL Benfica conta mais que 
todos os pontos e todas as goleadas possí-
veis. Já agora, o José Ferreira só vai assistir ao 
futebol ao café na aldeia vizinha quando o jogo 
não é à noite, para não voltar sozinho. E se 
2022 fosse o ano em que deixamos de fazer 
jogos a horas absurdas da noite? A pensar nas 
pequenas felicidades das pessoas anónimas.
• Parar mais vezes. Deixar de dizer “não tenho 
tempo”, “tenho trabalhado imenso”. Este vai 
ser o ano em que vamos parar um bocadinho 
mais todos os dias para fazer menos daquela 
lista de afazeres que nos mostram produtivos, 
úteis, responsáveis aos olhos dos outros. Va-
mos fazer nada mais vezes. Deixar de vanglo-
riar as vidas ocupadas e, acima de tudo, de 
pôr rótulos nas pessoas conforme o que é o 

seu emprego. Eu sou mais do que a minha 
profissão, o estatuto que ela me traz ou onde 
me leva nas férias. 
• Pensar em quem faz as coisas que consumo 
desenfreadamente, escudado pela justificação 
da necessidade. Em 2022, vamos perceber 
que não precisamos de comprar tantas coisas 
e que, as que precisamos verdadeiramente, 
podem vir de lojas e marcas mais conscientes 
com as pessoas e o ambiente.
• Fazer por que estas resoluções sigam con-
victas para lá de março, onde se perdem as 
promessas que fazemos de irmos, efetiva-
mente, ao ginásio e enquanto acreditamos 
que tudo vai ser melhor. Que vamos ser me-
lhores. Assim pode ser que não cheguemos a 
dezembro a querer muito que o ano de 2022 
termine finalmente. Porque, na verdade, fize-
mos por ser um bom ano. 

12 resoluções 
irrevogáveis para 
lá de março

opinião 
Claúdia Brandão
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FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do concelho de Espinho

 9 às 24 horas  Após as 24 horas 
o atendimento é efetuado, exclusivamente, 
através da LINHA 1400

quinta
6 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

sexta
7 Farmácia Teixeira 227 346 388

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

sábado
8 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

domingo
9 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

segunda
10 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

terça
11 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

quarta
12 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

✝ Manuel Arlindo Gomes de Oliveira 
AGRADECIMENTO

Rua do Louredo - Idanha
Anta - Espinho

Sua esposa, filhos, nora, neto e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, que 
tomaram parte no funeral do seu 
ente querido ou que e outro modo se 
associaram à sua dor. A missa de 7.º 
dia será celebrada quinta-feira, dia 
6, pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Anta. Desde já agradecem a todos 
quantos se dignem participar.  
 
Esposa: Palmira Pereira de Sousa Oliveira;
Filhos: Paulo Manuel Pereira Oliveira, Iolanda 
Margarida Pereira Oliveira; Nora: Rita Isabel 
Casaca Ribeiro; Neto: João Manuel Ribeiro 
de Oliveira

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966225173

✝ Eng.º Carlos Manuel Maia Magalhães
MISSA DO 8.ºANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Partiste, num até já, 
Mas estás nos nossos corações 
E sempre presente nas nossas vidas

Informamos que será celebrada missa 
por tua alma, dia 12, quarta-feira, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Tua mulher e filhos
Teresa Laranjeira
Tiago Magalhães
Gonçalo Magalhães

Espinho, 6 de janeiro de 2022

✝ José Gomes da Silva
MISSA DO 4.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

A família vem, por este meio, 
comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que será 
celebrada missa, por alma do seu
ente querido, dia 11, terça-feira, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz
de Espinho. Desde já agradece a
todos quantos participem na Santa 
Eucaristia.

Espinho, 6 de janeiro de 2022

✝ CESAR VALDES SERRA
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
A família vem comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que será celebrada missa 
por alma do seu ente querido dia 9, domingo, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradece a todos quantos participem 
na Eucaristia. 

Espinho, 6 de janeiro de 2022

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda – Sancebas – Rua 20 nº 887 Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129 - 917738092]

✝ Maria do Carmo Neto Cunha Folha
20.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Recordamos com 
saudade a nossa 
querida amiga.
 

Será celebrada missa, por sua alma, 
dia 8 de janeiro, sábado, pelas 19 
horas na Igreja Matriz de Espinho. 
Agradecemos a todos quantos 
comparecerem.

Espinho, 6 de janeiro de 2022

✝ ANTÓNIO DUQUE NUNO
MISSA DO 6.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
(Ex-chefe da Estação de Espinho)

Sua esposa, filhos, noras, netos e sogra vêm 
por este meio comunicar que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 
9, domingo, às 19 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho. Desde já agradecem a quem 
comparecer.

Ag. Fun.ª Nova Esperança (Resp. Técnico Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 910583195

✝ Maria do Carmo Baptista
MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

 

Maria do Carmo Bap,sta 

Missa de 1º Aniversário de Falecimento 

A família vem comunicar às pessoas de suas relações e amizade 
que será celebrada missa por alma do seu ente querido dia 12, 
terça-feira, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde já 
agradece a todos quantos parJcipem na EucarisJa.  

A família vem comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do seu 
ente querido dia 9, domingo, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradece a todos quantos 
participem na Eucaristia.
 
Espinho, 6 de janeiro de 2022

Ag. Fun.ª Nova Esperança (Resp. Técnico Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 910583195
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necrologia

✝ Rosa Gomes Ferreira
AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras, genros, netos, 
bisnetos e restante família vêm 
agradecer às pessoas que se 
dignaram a tomar parte no funeral 
do seu ente querido e na missa de 
7.º dia ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.

Espinho, 6 de janeiro de 2022

✝ Maria Isabel Guedes Pereira
AGRADECIMENTO

Espinho (Rua 30)

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

A despedida de um amor incondicional 
garante a eternidade de uma saudade. 

Espinho, 6 de janeiro de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966225173

✝ António da Silva Frutuoso
AGRADECIMENTO

Travessa do Coteiro - Guetim
Anta - Espinho

Sua esposa, filhos, noras, genros, 
netos, bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas as 
pessoas de suas relações e amizade, 
que tomaram parte no funeral do seu 
ente querido e na missa de 7.º dia ou 
que de outro modo se associaram à 
sua dor.

A família                                  

A saudade é um lago transparente a refletir 
sempre a imagem da pessoa ausente.  

Espinho, 6 de janeiro de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966225173

✝ Filipe de Oliveira
AGRADECIMENTO

Rua da Igreja Desfeita - São Félix da Marinha
Anta - Espinho 

Sua esposa, filho, pais e demais  família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas de suas relações e amizade, 
que tomaram parte no funeral e missa de 7.º dia do seu 
ente querido ou que de outro modo se associaram à sua 
dor. Desde já agradecem a todos quantos participaram 
nestas cerimónias.
  
A família    
                              
A despedida de um amor incondicional garante a eternidade 
de uma saudade. 

Anta, 6 de janeiro de 2022
Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966225173

CONSULTE AS 
CONDIÇÕES 
+351 227 341 525



defesa-ataque

MANUEL PROENÇA 

“COMO TODOS OS JOGOS desta série, será 
certamente uma partida muito competitiva”, 
afirmou o técnico dos espinhenses, Pedro 
Barroso, na antevisão à retoma do campeo-
nato, reconhecendo a estabilidade do Castro 
Daire como o principal argumento a favor 
do adversário: “grande parte do plantel, e o 
treinador, estão juntos há muito tempo e ano 
após ano, têm conseguido ficar nos lugares ci-
meiros. Este ano não é exceção”. 

O treinador dos alvinegros reconhece, 
assim, que o Castro Daire tem “uma equipa 

de qualidade, muito bem organizada” e que 
“só um grande Espinho conseguirá derrotar”. 
Pedro Barroso fala na 'raça vareira' e garante 
que a o objetivo da equipa é vencer, "seja 
contra o adversário que for". "Estamo-nos 
a preparar para vencer o Castro Daire, sa-
bendo que do outro lado está um adversário 
de muito valor. Se conseguirmos vencer, isso 
irá valorizar muito mais o nosso trabalho”, 
sublinha. 

O treinador alvi-negro olha para o trabalho 
que tem vindo a desenvolver e identifica "um 
compromisso muito grande" dos jogadores 
para conquistar os três pontos em cada 
jogo. "Isto poderá não ser o suficiente", reco-
nhece, admitindo que já sabia desta realidade 
quando chegou ao clube, mas sem baixar os 
braços. "Temos uma dedicação muito grande 
com o trabalho, no sentido de defendermos 
o clube e as gentes de Espinho para que, no 
final destes jogos que faltam, possamos fazer 
as contas".

O SC Espinho, nas mãos de Pedro Bar-
roso, havia conseguido três vitórias consecu-
tivas, marcando, assim, um início de percurso 
em grande forma. A série foi interrompida 
por uma derrota em Leça, diante o líder do 
campeonato e que está a ter um grande de-
sempenho na Taça de Portugal. O treinador 
mostra-se consciente de que vão acontecer 

momentos em que a equipa vai "conseguir os 
três pontos", outros em que conseguirá "um 
ou nenhum ponto". Não obstante, assegura 
que o foco está no que a equipa é capaz de 
produzir: "em Leça fomos capazes de criar 
três ou quatro oportunidades de golo antes 
do adversário chegar à vantagem. Se calhar 
fizemos algo que nenhum outro adversário 
foi capaz de fazer. Mas o resultado depende 
de vários fatores que não conseguimos con-
trolar, nomeadamente a eficácia”. Barroso 
saiu do jogo frente aos leceiros com a sen-
sação de que "o Espinho foi Espinho", assu-
mindo que, quando isso acontece, a equipa só 
tem de ficar "orgulhosa pelo trabalho feito". 
"Os adeptos aplaudiram-nos. É isto que nos 
faz vir para o trabalho com mais alegria e 
com a esperança de que o futuro será mais 
risonho”, acrescenta.

O treinador espinhense aproveita, de resto, 
para sublinhar a importância dos adeptos 
acompanharem a equipa e faz o apelo a uma 
presença forte no próximo domingo: "a maior 
arma que este clube tem são os seus adeptos. 
Quantos mais estiverem, mais bem prepa-
rados estaremos para o nosso adversário”. 
Pedro Barroso diz mesmo que o apoio das 
bancadas "seria o grande reforço de inverno”.

UM MAIOR REGISTO DE EMPATES NO 
HISTÓRICO ENTRE OS CLUBES

SC Espinho e Castro Daire já se encon-
traram em jogos oficiais por seis vezes – cinco 
para o Campeonato de Portugal e uma vez 
para a Taça de Portugal. Os tigres venceram 
os castrenses por 2-0 para a Taça de Portugal, 
em setembro de 2019, e foram a casa do seu 
adversário batê-lo por 0-1 em fevereiro de 2021. 
Nos restantes jogos, o resultado final foi um 
empate (0-0), à exceção do encontro de ou-
tubro de 2019 em que as equipas empataram 
a duas bolas.

No último confronto, já na presente tem-
porada, em setembro de 2021, o SC Espinho foi 
a Castro Daire empatar 0-0.

Neste momento, a apenas oito jornadas 
do final desta fase, o Castro Daire está na ter-
ceira posição do campeonato, com 22 pontos, 
a três dos dois primeiros classificados. O SC 
Espinho está no quinto posto, com menos oito 
pontos que o seu adversário.

Recorde-se que os dois primeiros serão 

apurados para a fase de subida à Liga 3 e que 
os restantes irão disputar a fase de manu-
tenção/descida. Neste último caso, apenas os 
dois primeiros asseguram a manutenção. Os 
restantes clubes são despromovidos aos cam-
peonatos distritais. ○

O SC Espinho recebe no Estádio 
Marques da Silva (Ovar), no 
domingo, às 15 horas, o Castro 
Daire, em jogo da 11ª jornada 
da Série C do Campeonato de 
Portugal. O primeiro jogo dos 
tigres após o período festivo do 
Natal e do Ano Novo. “Hoje é o 
primeiro dia do ataque ao Castro 
Daire”, disse à Defesa de Espinho, 
o treinador Pedro Barroso, antes 
do arranque da preparação.

Andebol 
Tiago Rocha nos 
20 da seleção 
nacional. 
Jogador do Nancy em estágio 
em Rio Maior na preparação 
para o EHF Euro 2022. p16

Campeonatos 
regressam no 
fim de semana. 
Exceção será o futebol popular 
com o reinício a 15 de janeiro. 
p16

Atletismo.

S. Silvestre de 
Espinho adiada. 
Running Espinho e Município 
procuram nova data para o 
evento. p16

Entrevista. 
“A partir do momento em que 
eu deixe de sentir paixão e 
adrenalina pelo que faço, sei que 
chegou a minha hora de parar”. 
Cátia Balona, jogadora de futsal da 
Novasemente  p14 e 15

CAMPEONATO DE PORTUGAL - SC ESPINHO

“Quantos mais adeptos estiverem, 
mais bem preparados estaremos”

PRÓXIMA JORNADA (8* e 9 janeiro)
Alvarenga 15h00* Leça FC

Ferreira de Aves 15h00 Valadares Gaia
União 1919 15h00 SC Salgueiros

Gouveia 15h00 Gondomar SC
SC Espinho 15h00 Castro Daire

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C)
CLASSIFICAÇÃO

J V E D F-C P
1 Leça FC 10 8 1 1 22-6 25
2 SC Salgueiros 10 8 1 1 13-8 25
3 Castro Daire 10 7 1 2 15-7 22
4 Gondomar SC 10 6 1 3 20-9 19

5 SC Espinho 10 4 2 4 9-9 14
6 Alvarenga 10 3 3 4 9-10 12
7 Valadares Gaia 10 2 3 5 11-11 9
8 União 1919 10 1 3 6 10-16 6
9 Gouveia 10 1 2 7 4-17 5
10 Ferreira de Aves 10 1 1 8 3-23 4

Pedro Barroso 
quer ver o Estádio 
Marques da Silva, 
em Ovar, 'vestido 
de preto e branco' 
porque entende que 
"a maior arma do 
clube são os adeptos"
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Lima Pereira assina 
pelo SC Espinho
O defesa central Tiago Lima 
Pereira (ex-FC Felgueiras) é a 
primeira contratação de inverno 
do SC Espinho. O jogador de 27 
anos, sobrinho de António Lima 
Pereira, antiga glória do FC Porto, 
foi formado nas escolas de futebol 
do FC Felgueiras, tendo passado 
pelo FC Porto, Padroense, Vitória 
de Guimarães, Varzim, Cova da 
Piedade, Eastern (Hong Kong) e 
o Fafe.

No FC Felgueiras 1932, Lima 
Pereira apenas foi utilizado em 
setembro, no encontro com o 
Câmara de Lobos cuja vitória sorriu 
à sua equipa por 3-0.

Entretanto, os avançados Anderson 
Chub e Cláudio Ribeiro rescindiram 
os respetivos contratos com o 
SC Espinho. O jogador brasileiro 
de 23 anos, Chub, rumou ao 
Alentejo para integrar a equipa de 
O Elvas que joga na Série E do 
Campeonato de Portugal.
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CAROLINA FIGUEIREDO 

Espinho surgiu rapidamente no mapa ou só 
através do futsal?
Sou de Santa Maria de Lamas e Espinho 
surgiu bem cedo na minha vida, bem antes 
de praticar futsal. Apareceu no mapa quando 
eu praticava atletismo e passei muitos fins de 
semana na pista coberta da Nave Desportiva. 
Por isso, Espinho já faz parte da minha vida 
há mais de 25 anos.
Então houve outros desportos antes do 
futsal? 
Não foi no futsal que eu iniciei a minha car-
reira desportiva, mas era a jogar à bola que eu 
gostava de ter começado. Infelizmente não 
aconteceu porque não havia equipas para a 
minha idade na zona e tive de optar por outro 
caminho. Esse outro caminho foi o atletismo 
que apareceu na minha vida quando tinha 
sete anos e foi nesta modalidade que fiquei 
até completar 18 ou 19 anos. Fui atleta de alta 
competição e tenho um grande carinho e res-
peito pela modalidade até hoje porque me en-
sinou muitas, muitas coisas.
E o futsal como surgiu?
O futsal surgiu na minha vida bem, bem tarde, 
tinha eu 19 anos. Foi quando comecei a jogar 
futsal. É uma história um pouco engraçada 
como eu costumo dizer e um pouco ameaça-
dora (risos). Por coincidência, o meu irmão 
convidou-me para participar num jogo entre 
amigos, com pessoas que jogavam no Lusi-
tânia de Lourosa, inclusive a capitã que, no 
final do jogo, veio ter comigo em tom de amea-
çada, na brincadeira obviamente, dizer que 
queria que eu fosse jogar com elas, querendo 
saber logo a minha disponibilidade. Como na 
altura não estava a praticar nenhuma moda-
lidade, pensei “Porque não praticar futsal?”. 
E já que era uma modalidade com bola como 
eu sempre tinha desejado, fui experimentar 
e acabei por ficar a jogar naquela que foi a 
minha primeira equipa, o Lourosa.
O que a fez escolher o futsal?
Fui parar ao futsal depois de ter parado com 
o atletismo. Tinha chegado a um ponto de sa-
turação em que não sabia muito bem se era 

aquilo que eu queria. Estive um ano parada 
e depois fui parar ao futsal de paraquedas. 
Não era a modalidade que eu queria, porque 
eu sempre tinha gostado mais de futebol de 
onze e, muito sinceramente, nem sabia bem 
o que era o futsal. Contudo, depois de iniciar, 
a paixão que eu tinha por jogar à bola, pelo 
contacto com a bola, levou-me a continuar no 
futsal e até agora não estou nada arrependida 
dessa opção.
Sentiu algum entrave à sua entrada num 
desporto que era mais associado ao sexo 
masculino?
Esse foi o meu maior entrave. Na minha in-
fância sempre ouvi “Ah, o futebol é para me-
ninos, é para homens, não é para meninas”, 
mas foram também esses comentários que 
me fizeram sempre acreditar que eu ia jogar 
à bola. Claro que a vida deu algumas voltas 
porque não tinha equipas que aceitassem ra-
parigas com sete ou oito anos. Só havia uma 
equipa em Lamas que aceitava raparigas, mas 
com 17, 18 anos, e foi esse o maior entrave. Hoje 
em dia ainda se ouve muito isso, mas nós me-
ninas já provámos que conseguimos jogar 
bem mais bonito do que alguns rapazes, não 
tirando o mérito ao masculino, claro.
Como foi o seu percurso no futsal?
Acho que o meu percurso no futsal está a ser 
muito bom. É claro que tem vários momentos, 
altos e baixos, mas muito gratificantes. No 
futsal conquistei sonhos que tinha desde 
miúda que eram jogar na seleção nacional, ser 
jogadora profissional, ter jogado fora do país e 
viver só do futsal. São momentos que me vão 
marcar para sempre e claro que os bons são 
sempre melhores e aqueles que vou guardar 
para sempre. É isso que interessa.
Há um clube que se repete no seu percurso, a 
Novasemente. Sentiu necessidade de voltar a 
esta equipa?
É verdade. Novasemente é a minha equipa da 
qual vou e venho e acabo sempre por parar lá 
de novo. É uma equipa pela qual tenho um ca-
rinho muito especial desde sempre e claro que 
foi a Novasemente que me levou a patamares 
mais altos. Foi a minha rampa para a seleção, 
para ir jogar para Itália. Foi um clube que me 

deu a conhecer pessoas fantásticas que me 
fizeram crescer muito como jogadora. Então 
é um clube pelo qual iriei ter sempre um ca-
rinho muito especial, é o meu clube. A Nova-
semente é o clube que me fez crescer e que 
me fez ser a jogadora que sou muito também 
pelas pessoas com quem eu trabalhei, pois 
sem elas este percurso não fazia sentido.
O futsal também a levou a jogar em Itália. 
Como foi essa experiência? 
Quem joga à bola e joga com amor e com 
gosto pela modalidade sonha sempre chegar 
mais alto. Um dos sonhos mais altos era ser 
jogadora profissional e viver da modalidade 
da qual eu mais gostava. Então o jogar fora 
foi mais um sonho conquistado e foi uma 
experiência muito gratificante. Foi um ano 
de aprendizagem a todos os níveis, porque 
tive a minha primeira lesão grave no joelho e 
fui operada. Joguei meia época e não houve 
adaptação porque mal joguei, mas foi uma 
experiência que me fez crescer muito tanto 
a nível pessoal como atleta. E foi isso que me 
tornou na jogadora que sou hoje, na pessoa 
que sou hoje e acho que é uma experiência 
que qualquer jogadora deve experimentar se 
tiver essa oportunidade. Uma coisa é jogar cá 
perto da família, dos amigos, perto de tudo 
o que é nosso, da nossa zona de conforto. E 
outra é sair da nossa zona de conforto. E é 
aí que nós vemos o valor do que as pessoas 
fazem, do valor que o nosso país tem para nós 

mesmos.
A chamada à seleção é um dos pontos altos da 
carreira?
A chamada à seleção é o ponto mais alto da 
minha carreira e mais um sonho concreti-
zado. É o grande objetivo de quem sente a 
modalidade e ama o país. Foi um misto de 
emoções. Representar o nosso país, levar ao 
peito aquele brasão no início do jogo foi um 
momento inesquecível e arrepiante. Não há 
palavras para descrever. É o culminar de todo 
o trabalho e esforço, dos momentos dos quais 
abdicámos desde sempre para tornar esse 
sonho possível. Espero voltar a vivê-lo outra 
vez e é por isso que ainda jogo futsal. É a ce-
reja no topo do bolo como eu costumo dizer.
Houve algum treinador que a tenha marcado?
De certa forma todos os treinadores com quem 
tive o prazer de trabalhar me marcaram. Mas 
os que mais me marcaram foram o mister Ma-
nuel Rodrigues e o Renato Ribeiro. Foram os 
meus primeiros treinadores com que eu con-
quistei um troféu a nível individual e coletivo. 
Foram eles que me ensinaram os princípios e 
os valores do futsal, porque não é só competir. 
São dois treinadores que são meus amigos 
e sempre que falar de futsal são eles os dois 
que vou sempre recordar e ficarão sempre na 
minha memória.
 E uma equipa?
Sem dúvida o Lourosa. Porque foi a equipa 
onde eu iniciei. Lourosa e Novasemente são 
as minhas equipas, sem tirar o mérito às ou-
tras. Lourosa por ter sido a primeira equipa 
e por me ter dado a conhecer esta realidade 
do futsal e o Novasemente porque me levou 
além-fronteiras.
Quais são os seus ídolos, as suas referências?
Ídolo é o meu avô, a minha grande inspiração. 
Foi ele que me levou a este patamar e sem 
ele nada disto seria possível. Infelizmente, 
não pode estar cá para presenciar tudo isto, 

defesa-ataque

ENTREVISTA CÁTIA BALONA
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Novasemente é a minha 
equipa da qual vou e 
venho e acabo sempre 
por parar lá de novo”

ENTREVISTA. Cátia Gorete Fernandes Silva, ou Cátia Balona 
como é conhecida no mundo do futsal, com 33 anos recém 
celebrados, compete ao mais alto nível na equipa de futsal 
feminino da Novasemente GD.
A jogadora que é também personal trailer (PT), falou à 
Defesa de Espinho sobre o jogo entre amigos que a levou a 
ser uma das atletas mais bem-sucedidas do panorama do 
futsal português.

“O futsal mostrou-me 
que quando queremos 
mesmo uma coisa nós 
conseguimos”
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pois era o que ele mais queria, mas sei que 
está sempre comigo. É o mais importante e 
tudo isto só faz sentido se for para ele. Refe-
rências a nível de jogadoras tenho duas com 
quem tive o prazer de jogar e conviver. Pude 
aprender o modelo de jogo delas e, de certa 
forma, identifico-me mais com elas que são 
a Cátia Morgado e a Ana Azevedo. Duas pes-
soas do topo do topo e com as quais aprendi 
muito não só como jogadora, mas também a 
nível pessoal.
Diz que o futsal fez de si uma pessoa mais 
forte. Porquê?
O futsal fez-me mais forte por tudo o que me 
fez viver. Pela experiência em Itália, pelas le-
sões. Estes momentos baixos e altos da car-
reira fizeram-me crescer muito, tornaram-me 
mais resiliente e mostraram-me a força que 
tenho dentro de mim e que, por vezes, nós 
desconhecemos. Foi o facto de ter ultrapas-
sado duas operações ao mesmo joelho, com 
as pessoas a não acreditarem que era possível 
eu voltar a jogar ou até mesmo voltar a ser 
chamada à seleção, que me fez lutar cada vez 
mais, porque só é impossível até acontecer. 
O futsal mostrou-me que quando queremos 
mesmo uma coisa, nós conseguimos, só temos 
de ir à luta.
O futsal deu-lhe mais do que títulos e golos?
Sem dúvida. Claro que títulos são impor-
tantes e golos ainda mais. Contudo, o mais 
importante para mim foram as pessoas que o 
futsal me deu e que levo para a vida. O des-
porto é muito isso. Acima de títulos, golos, 
marcas, recordes, são as pessoas que ficam e 
isso é o que valorizo mais no desporto. Tenho 
muitas amizades a nível de jogadoras e trei-
nadores. Mesmo do tempo do atletismo ainda 
tenho grandes amigos que valorizam o que 
conquisto agora no futsal. 
Foi o futsal que a levou a querer ser personal 
trainer ou o contrário?
Não foi o futsal que me levou a ser PT. Desde 
que me lembro, o desporto foi a minha grande 

paixão e não via a minha vida sem estar ligada 
ao desporto. Agora se sabia ou achava que ia 
ser PT, não, até porque tive outras ideias. Mas 
quando a paixão é muito grande reparo que 
só podia ser PT e amo mesmo aquilo que faço.
A sua profissão enquanto PT dá-lhe alguma 
ajuda extra na sua atividade enquanto 
jogadora?
O facto de ser PT dá ajuda e não dá ajuda, tem 
os dois lados. Dá uma ajuda no conhecimento 
do treino, do corpo e do trabalho específico 
que posso fazer. A parte menos boa é o facto 
de ser uma profissão desgastante, nem tanto 
a nível físico, mas psicológico. Acordar cedo e 
estar sempre a dar treinos não ajuda, porque 
na hora do treino já vou mais cansada e o 
corpo não responde da mesma maneira.
Como é que se gere a profissão de PT 
com o facto de jogar ao mais alto nível na 
Novasemente?
A gestão da profissão com o desporto nem 
sempre é fácil, pois é um desgaste físico e 
emocional muito grande. Tenho uma vida de-
masiado ativa, acordo todos os dias às 5h30 da 
manhã, dou treinos o dia todo, às vezes sem 
paragens, e quando dou por mim já está na 
hora do treino e nem sempre é fácil ter ca-
pacidade para ainda ir treinar das 21 às 23h. 
Mas quem corre por gosto não cansa e é isso 
que me leva a amar o que faço. O amor é tão 
grande que ultrapassa qualquer dificuldade. 
Muita gente não sabe, mas eu durmo 4 a 5 
horas por noite e isso é muito pouco para uma 
atleta já que o descanso é fundamental. 
Ainda se sente em condições de jogar durante 
muito tempo?
A nível físico sei que ainda tenho capacidade 
para jogar durante bastante tempo. No en-
tanto, chega a uma altura na nossa vida em 
que nós não podemos pensar só no futsal, até 
porque o futsal tem o seu tempo. Começamos 
a dar mais atenção à vida profissional e a 
minha não me dá o descanso suficiente para 
estar ainda em melhor estado, embora eu ache 

que consigo continuar mais anos no ativo. 
Um desportista também deve saber quando 
parar?
Um desportista sabe sempre quando deve 
parar, pode é não querer saber. O que faz um 
desportista parar é quando deixa de existir 
paixão e adrenalina pela competição. E se eu 
ainda jogo é porque ainda sinto isso. A partir 
do momento em que eu deixe de sentir paixão 
e adrenalina pelo que faço, sei que chegou a 
minha hora de parar. Às vezes demora é a 
chegar esse tempo de aceitação.
O que é que ainda lhe falta conquistar pelo 
futsal?
Ainda me faltam conquistar algumas coisas, 
mas sou muito grata por tudo o que con-
quistei até agora. Ainda tenho objetivos que 
passam por conquistar um campeonato na-
cional e uma taça, mas sem dúvida que con-
quistar algo pelo nosso país é um sonho para 
o qual ainda trabalho. É o que me faz acordar 
e trabalhar todos os dias. É um grande obje-
tivo que tenho e sonho em concretizar. Se 
não chegar a conquistar algo pelo país, já con-
quistei o meu lugar na seleção que é o mais 
importante.
Pretende continuar ligada à modalidade 
mesmo depois de se retirar das quadras?
Depois de deixar as quadras talvez perma-
neça ligada através da ajuda na preparação 
da condição física, mas não como treinadora. 

Quem sabe ser preparadora física de uma 
equipa não me fará ficar ligada às quadras? 
Fora isso, não me parece que fique ligada ao 
futsal a nível profissional. Como adepta vou 
continuar sempre. 
No futsal já é habitual ver raparigas desde as 
camadas mais jovens, mas estas continuam a 
ser vistas como “marias rapazes”. Isto é um 
entrave a novas atletas?
Acho que esse rótulo de “maria-rapaz” vai 
existir sempre, mas a nível da evolução da 
modalidade houve um grande crescimento e 
cada vez mais as pessoas veem uma rapariga 
a jogar à bola não como “maria-rapaz”, mas 
como uma rapariga que corre atrás do seu 
sonho. Cada vez mais temos clubes a apostar 
na modalidade, no feminino, e isso é muito 
bom. Temos muitas miúdas com muito ta-
lento e essa aposta é muito gratificante para 
o nosso país e para estas miúdas novas que 
estão a aparecer.
O futsal já está num nível onde há boas condi-
ções e apoios ou ainda há algo a fazer?
O futsal já está num nível com muito boas 
condições, mas ainda há muito para fazer. É 
sempre um entrave apostar no futsal femi-
nino, pois não tem tanta visibilidade e muitas 
marcas têm receio, mas há cada vez mais vi-
sibilidade e aposta. Claro que também devia 
ser considerada uma modalidade profissional 
e acredito que daqui a algum tempo possa 
acontecer e que os jogos possam ser transmi-
tidos em canais principais e não só no Canal 
11, que está a fazer um excelente trabalho.
Mudaria alguma coisa no universo do futsal 
em Portugal?
Acho que há sempre alguma coisa para mudar. 
Claro que mudou muito, cresceu muito e es-
pero que assim continue. Quem está por trás 
da modalidade está a fazer um excelente tra-
balho para que se valorize ainda mais o femi-
nino e não só o masculino, pois temos provado 
que temos potencial e conseguimos chegar 
bem mais alto do que já chegámos e tenho a 
certeza de que isso vai acontecer.  ○
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Quem joga à bola e joga 
com amor e com gosto 
pela modalidade sonha 
sempre chegar mais 
alto”

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

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

IMPLANTOLOGIA (ALL ON 4) · CIRURGIA ORAL · ESTÉTICA DENTÁRIA
REABILITAÇÃO ORAL · ORTONDONTIA (TB INVISALIGN)

Cheque-Dentista | EDP | SAMS | SAMS Quadros | Saúde Prime 
Victoria Seguros | Future | Healthcare |  Salvador Caetano

Rua 8, n.º 381 Espinho  227 342 718 / 929 074 937
clinicajorgepacheco@net.novis.pt
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PERCURSO
2006/2007 - 2009/2010 – Lusitânia Lourosa
2010/2011 - 2011/2012 – ARD Vilamaiorense
2012/2013 – Novasemente
2013/2014 – ASD Caffé Portos– Itália
2014/2015 – Citta di Sora – Itália
2015/2016 - Novasemente
2016/2017 – Restauradores Avintenses
2017/2018 – 2018/2019 – FC Vermoim
2018/2019 – Presente - Novasemente

TÍTULOS
Supertaça feminina – 2015/2016 - Novasemente
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ANDEBOL

ATLETISMO VOLEIBOL

HÓQUEI EM PATINS

FUTEBOL POPULAR

FUTEBOL DISTRITAL

FUTSAL

Tiago Rocha 
chamado 
à seleção 
nacional

Corrida de São Silvestre 
novamente adiada 

Academistas em 
Alvalade e tigres 
no Castêlo

Mochos em 
S. João da 
Madeira

Competições só 
a partir de 15 de 
janeiro

GD Ronda vai a 
Nog. Cravo

Novasemente 
Cavalinho 
recebe 
Nun’Álvares

O Pivô do Nancy, Tiago Rocha, 
está entre os 20 convocados pelo 
selecionador nacional de andebol, 
Paulo Pereira, para o estágio que 
irá decorrer até ao próximo dia 30 
de janeiro. O jovem central espi-
nhense, André Sousa, que esteve na 
primeira fase do estágio da equipa 
principal, ficou afastado do elenco 
final, mas está na lista de convo-
cados da seleção nacional de sub-20, 
liderada por Carlos Martingo, no 
estágio que decorre na Maia até ao 
próximo sábado.
A equipa portuguesa regressou no 
passado domingo à concentração, 
após interregno durante a pas-
sagem de ano, no Rio Maior Sports 
Center, onde estão preparadas di-
versas sessões de treino até à par-
tida para a Suíça, prevista para hoje 
[6 de janeiro], onde irá disputar a 
49ª Edição do Torneio Yellow Cup, 
de 7 a 9 de janeiro, e enfrentar 
as formações da Suíça, Ucrânia e 
Montenegro.
Após estes jogos de preparação, 
Portugal rumará para Budapeste, 
na Hungria a 11 de janeiro, que será 

a sede de Portugal durante a parti-
cipação no Campeonato da Europa 
de 2022, com o jogo inaugural da 
Seleção Nacional a ter lugar a 14 de 
janeiro. 
No 49º Torneio Yellow Cup (Suíça), 
Portugal joga com o Montenegro 
amanhã [7 de janeiro] às 16h46 e, 
no dia seguinte, defronta a Suíça às 
19h15. No domingo, a seleção por-
tuguesa irá jogar com a Ucrânia, às 
12h30.
Já no Men’s EHF Euro 2022 (Grupo 
B), a seleção de Portugal irá jogar 
contra a Islândia, no dia 14 de ja-
neiro, às 19h30. No dia 16, a equipa 
lusa defronta a Hungria, às 17 horas, 
e no dia 18 irá bater-se com os Países 
Baixos, às 19h30. Todos estes jogos 

do Euro serão transmitidos, em di-
reto, pela RTP2.

TIAGO SOUSA NA 
SELEÇÃO DE SUB-16

Entretanto, o jogador espinhense 
do FC Porto, Tiago Sousa, esteve 
no Torneio de Natal – Cidade de 
Fafe 2021 em representação da se-
leção nacional de sub-16 de andebol. 
Tiago Sousa apontou 13 golos, nos 
três jogos da equipa nacional co-
mandada por João Varejão.
A equipa de Portugal sagrou-se ven-
cedora da prova, batendo a equipa 
do FC Gaia por 28-22, a Seleção Ga-
lega por 25-32 e o AC Fafe, na final, 
por 22-34. ○ MP

A CORRIDA de São Silvestre 
em Espinho, agendada para 
o próximo dia 15 de janeiro, 
foi adiada. Em comunicado, o 
Município e o grupo Running 
Espinho, responsável pela 
organização do evento, apre-
sentam o aumento do número 
de casos ativos de COVID-19 
no concelho, bem como as 
previsões das autoridades de 
saúde para o continuo cres-
cimento das transmissões, 
como as razões principais que 
levaram ao reagendamento da 
prova
No esclarecimento, pode ainda 
ler-se que o novo adiamento é 
também provocado pela “ne-
cessidade de adotar uma pos-
tura preventiva e responsável 
na gestão de comportamentos 

sociais como ferramenta de 
combate à pandemia”.
Recorde-se que o evento es-
tava inicialmente agendado 
para 8 de janeiro, no entanto 
as medidas anunciadas pelo 
Governo sobre a semana de 
contenção levaram ao adia-
mento da prova
 para dia 15 do mesmo mês. 
As duas entidades responsá-
veis pela prova continuam 
em articulação a fim de rea-
gendar a corrida que encerra 
a temporada das corridas São 
Silvestre, iniciada a 4 de de-
zembro em Santa Maria da 
Feira e Caminha. Os percursos 
poderão também ser sujeitos a 
alterações se as entidades de 
segurança assim acharem ne-
cessário. ○ CF 

A EQUIPA de voleibol de seniores 
masculinos da Académica de Es-
pinho desloca-se, este sábado, a 
Lisboa, ao Pavilhão João Rocha, para 
defrontar o Sporting CP às 18 horas, 
em encontro a contar para a Série 
A da 1ª Divisão. Trata-se do jogo da 
quarta jornada da segunda fase da 
prova, que é liderada pelos açorianos 
da AJ Fonte do Bastardo.
Por sua vez, o SC Espinho irá jogar ao 
Castêlo da Maia, também no sábado, 
às 17 horas.
Os academistas ocupam o sexto lugar 
da tabela classificativa, com uma 
vitória, enquanto os tigres estão no 
sétimo lugar registando três derrotas. 
O Castêlo da Maia é o último classi-
ficado desta fase que irá apurar os 
quatro primeiros lugares para o play-
-off da luta pelo título de campeão 
nacional. ○

A Académica de Espinho 
desloca-se a S. João da Ma-
deira, no sábado às 21h30, 
para defrontar a AD Sanjoa-
nense B, em encontro da 12ª 
jornada do Campeonato Na-
cional da 2ª Divisão Norte de 
hóquei em patins.
Os academistas ocupam o oi-
tavo posto da tabela classifi-
cativa, quatro lugares acima 
do seu adversário que soma 
apenas duas vitórias em 11 
dos encontros disputados. Os 
espinhenses têm 15 pontos 
e estão a 11 do líder, a Juven-
tude Pacense. ○

As competições que estavam 
agendadas para o próximo 
fim de semana pela Asso-
ciação de Futebol Popular 
do Concelho de Espinho 
(AFPCE) foram suspensas. 
Em comunicado, aquela enti-
dade responsável pelos cam-
peonatos concelhios justifica 
a decisão com base nas "me-
didas excecionais emitidas 
pela Proteção Civil" do Mu-
nicípio e as "medidas gover-
namentais em vigor até 9 de 
janeiro".
Deste modo, a próxima 
competição, a segunda eli-
minatória (1/8 final) da Taça 
Cidade de Espinho, irá reali-
zar-se a 15 e 16 de janeiro e a 
nona jornada da Liga (1ª e 2ª 
Divisão) a 22 e 23 de janeiro. ○

O GD Ronda vai jogar a No-
gueira do Cravo, no Com-
plexo Minas Pintor, ante o 
Real Nogueirense, este sá-
bado, às 15 horas.
Este será um jogo importante 
para os guetinenses, uma 
vez que vêm de uma der-
rota caseira e têm o segundo 
lugar em risco, com quatro a 
equipas à distância de três 
ou menos pontos - uma das 
quais é o adversário do pró-
ximo fim de semana. ○

A equipa de futsal de seniores 
femininos do Novasemente 
Cavalinho irá dar o pontapé 
de saída para o novo ano este 
sábado, às 17 horas, no Pa-
vilhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas (Anta), 
defrontando a equipa do GCR 
Nun'Álvares, em encontro da 
15ª jornada do Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão.
O adversário das sementinhas 
é o líder da prova, com mais 
um ponto que o SL Benfica, 
tendo registado, apenas, uma 
derrota, a 31 de outubro de 
2021, ante as águias.
Recorde-se que, na primeira 
volta do campeonato, as an-
tenses foram ao pavilhão do 
Grupo Nun'Álvares, em Fafe, 
perder por 4-0, sofrendo um 
golo no início da primeira 
parte e os restantes no se-
gundo tempo, dois dos quais 
apontados pela ex-semen-
tinha, Cátia Morgado.○
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SPORTING CLUBE DE ESPINHO
CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pedro Nélson Gonçalves Sousa, Sócio nº 105, Presidente da Assembleia 
Geral do Sporting Clube de Espinho, nos termos do artigo 55o dos Estatutos 
do Clube, convoca os Associados para uma Reunião Extraordinária da 
Assembleia Geral, a realizar no dia 24 janeiro 2022, pelas 21.15 horas, 
no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho, Rua 23 - Espinho, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto único Discussão e aprovação do Relatório e Contas do exercício 
2020/2021.

Se à hora marcada para o início dos trabalhos não se encontrar presente a maioria absoluta dos sócios, 
a Assembleia Geral funcionará em segunda convocatória quinze minutos após, (21h30m) com os sócios 
presentes (Artigo 58º dos Estatutos do Clube).

Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios com as quotas em dia (cota12.2021) e satisfaçam 
os requisitos do Artigo 22º dos Estatutos do Clube.

Espinho, 3 janeiro 2022
Assembleia Geral | Presidente
Dr. Pedro Nelson Gonçalves Sousa
Sócio nº 105
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

QUEM NUNCA assistiu ao Concerto de Ano 
pela Filarmónica de Viena, que atire a primei-
ra pedra. É um clássico televisivo da quadra 
natalícia e nunca perde atualidade. Mas não 
é só na capital austríaca que a tradição de 
música clássica impera nesta época do ano, 
havendo também no nosso país uma série de 
espetáculos associados ao Dia de Reis ou ao 
Ano Novo. 
O Concerto de Ano Novo da Casa da Música é, 
talvez, o mais aproximado que temos a Viena, 
havendo este ano uma dupla apresentação 
da Orquestra Sinfónica do Porto, a primeira 
das quais na noite de sexta-feira, dia 7 (21h00, 
Sala Suggia). Liderada pelo maestro austría-
co, Leopold Hager, a orquestra apresenta um 
programa com vários êxitos da música que 
agitava os salões europeus do século XIX, com 
algumas das mais célebres valsas, galopes, 
polcas e aberturas. Johann Strauss II, Émile 
Waldteufel e Joseph Lanner são alguns dos 
compositores incluídos nesta proposta da 
formação da Casa da Música, prometendo – lá 
está – replicar a aura vienense e os salões de 

baile da cidade. Os bilhetes normais são a 22€, 
mas há vários descontos possíveis, para senio-
res, clientes BPI ou estudantes. 
Se preferir uma opção mais modesta, mas não 
menos interessante, pode assistir a um outro 
Concerto de Ano Novo esta sexta-feira, mas 
em S. João da Madeira. A Casa da Criativida-
de recebe, às 21h30, o Coro da Casa da Música, 
com um repertório que inclui Olivier Messiaen, 
Brahms e Schubert. Bilhetes a partir de 5€.  

 
ALÉM DO SEGUNDO ATO da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música (18h00), este 
sábado há uma opção mais familiar e dirigida 
especialmente aos mais pequenos: “As mais 
belas canções da Disney”. O espetáculo terá lu-
gar no Teatro Sá da Bandeira – uma belíssima 
sala, mais conhecida pela sua ligação ao teatro 
de cariz popular (a “Revista à portuguesa”) – e 
promete transportar as crianças para o mun-
do fantástico da Disney, com as suas histórias 
intemporais de aventura, sonho, encanto e…
música. Não vão faltar, certamente, as melodias 
mais populares da produtora americana, como 

as composições oscarizadas da Bela e o Monstro 
ou do Rei Leão.
Uma sugestão familiar, para a qual tem vá-
rias opções, uma vez que o teatro musical terá 
dois horários de exibição (16h00 e 21h00), quer 
no sábado, quer no domingo. Os bilhetes são a 
12,50€. Apesar de não ser propriamente a onda 
mais natalícia, os apreciadores de Afro Pop têm 
sempre a possibilidade de ir ver os Calema ao 
Coliseu do Porto Ageas, para apresentação da 
sua Yellow Tour (21h30, bilhetes a partir de 25€). 

O DOMINGO traz novas opções de valsas 
e polcas inspiradas em Viena, com uma 
grande matiné no Coliseu do Porto: a Gala 
Strauss (18h00). A Strauss Festival Orchestra 
e o Strauss Festival Ballet Ensemble 
interpretam, neste espetáculo, títulos tão 
conhecidos do músico austríaco, como 
Napoleão, Festa das flores, Klipp Klapp, A 
valsa do imperador ou Champagne. Não 
faltará a valsa mais célebre de todas, o 
magnifico Danúbio Azul, nem a Marcha 
Radetzky que, ao compasso das palmas do 
público, fecha habitualmente o concerto. 
O programa é um sucesso mundial, tendo 
já sido visto por cerca de cinco milhões de 
espetadores, que não perdem a oportunidade 
de homenagear um génio imortal da música 
do século XIX. Os bilhetes não são meigos e 
começam nos 37€ por pessoa. 
Uma vez mais, há alternativas mais 
moderadas. Neste caso, em Oliveira de 
Azeméis, com o Concerto de Ano Novo e 
Reis pela Orquestra Filarmonia Das Beiras. 
Uma apresentação já tradicional desta 
formação, com as inevitáveis valsas de 
Viena. Sob a direção do maestro António 
Vassalo Lourenço, a filarmónica homenageia 
também a guitarra portuguesa, apresentando 
um reportório para este instrumento, com o 
guitarrista Paulo Soares, considerado um dos 
mais versáteis intérpretes do instrumento 
português. O concerto terá lugar n’O Cinema 
– antigo Cine-Teatro Caracas – às 17 horas, 
com bilhetes a 5€. ○ 

1. Paranormal
Não é valsa, mas dispõe bem. 
Joaquim Monchique dá início, 
esta sexta-feira, a vários fins de 
semana no Teatro Sá da Bandeira 
com o seu monólogo. 

2. Mercado do Bom Sucesso 
Se for assistir a alguns dos 
concertos na Casa da Música, 
aproveite para conhecer este 
espaço, que oferece inúmeras 
opções para petiscar. 

3. Parque do Rio Ul
Caso opte por assistir ao 
concerto em S. João da Madeira 
– e se o tempo ajudar – visite 
este magnífico parque urbano, 
desenhado por Sidónio Pardal. 

4. Strauss
Johann Strauss II é o mestre das 
valsas e das polcas. A obra do 
compositor austríaco é a alma dos 
concertos de Ano Novo. Veja um 
documentário sobre ele.  

Celebrar o 
Ano Novo 
como se 
fosse em 
Viena
Na semana dos Reis, 
despedimo-nos das festas 
natalícias e acolhemos o ano 
que chega. É também altura 
dos concertos de época, 
com muitas opções para ver 
no Grande Porto. Leve um 
autoteste por precaução…

P
U

B
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4
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CASINO ESPINHO

agenda
9 JAN
CONCERTO ORQUESTRA 
CAMERATA 
Capela de Santa Maria Maior
Horário: 17h00
Dirigida pelo violinista Roberto 
Valdés (Cuba), a Orquestra 
Camerata é uma orquestra de 
cordas que adotou o modelo de 
trabalho sem recurso a maestro 
titular, sendo constituída pelos 
alunos mais avançados da 
Academia de Música de Espinho. 
A Camerata visa proporcionar 
aos alunos um contacto 
significativo com o reportório 
para orquestra de cordas, desde 
o barroco ao contemporâneo, 
bem como possibilitar-lhes 
uma aprofundada experiência 
e aprendizagem relativamente 
às exigências técnico-artísticas 
específicas do trabalho neste 
tipo de formação. 

14 JAN
"CAR12", A GRANDE VIAGEM
Auditório de Espinho - 
Academia
Horário: 21h30
Espetáculo musico-teatral da 
autoria de Miguel Cardoso. 
"Car12", A Grande Viagem 
conjuga humor com música 
e teatro, viajando por 
instrumentos não convencionais 
especialmente construídos 
para produzirem sonoridades 
inesperadas e mágicas.

22 JAN
RUI REININHO
Auditório de 
Espinho - Academia
Horário: 21h30
Depois do famigerado 
Companhia das Índias (2008), 
o músico assume um percurso 
mais experimental com 20.000 
Éguas Submarinas, um disco 
editado em 2021 e que expõe 
Rui Reininho ao cume da sua 

O CASINO Espinho irá manter, du-
rante o mês de janeiro, os jantares 
espetáculo aos fins de semana com 
teatro de revista. Já durante a sema-
na, a protagonista será a gastronomia 
nacional, com momentos de música 
ao vivo. No primeiro caso, dia 15 
apresenta-se na sala espinhense “E 
tudo o morto levou”, uma comédia 
teatral protagonizada por Marina 
Mota. Já no dia 22, é a vez de Fernando 
Mendes subir ao palco, com “Insónia”, 
num espetáculo onde se brinca com 
coisas sérias. Por fim, no dia 29, Carlos 
Cunha e Erika Mota entram em cena 
com “Ai a minha filha”, uma comédia 
que promete muitos momentos de 
boa disposição. 
A comédia popular portuguesa 
continuará em fevereiro, com os 
espetáculos “Boeing Boeing” e ”Ding 
Dong”, nos dias 5 e 12, respetivamente.
Entretanto, todas as quartas-feiras de 
janeiro, o Casino Espinho irá trazer 
um destaque regional para o jantar, 
passando pelo Algarve, Chaves e 
Espinho. Entre segunda e sexta-feira, 
das 14 às 17 horas, durante todo o mês, 
o Joker Bar vai celebrar o Festival da 
Francesinha com cerveja e café. Já no 
Bingo e nos restantes Bares do Casino, 
o menu de janeiro inclui a bifana no 
pão com cerveja de pressão.
De salientar que todas as unidades 
do Grupo Solverde possuem o certi-
ficado “Clean & Safe” do Turismo de 
Portugal, cumprindo com todas as 
orientações de segurança e higiene 
da Direcção-Geral da Saúde (DGS), 
de modo assegurar o bem-estar dos 
seus clientes
Por fim, a Solverde dá nota de que a 
programação estará sujeita a altera-
ções de acordo com as orientações 
da DGS. ○

DESTAQUES

SÁBADOS | Jantares espetáculo 
40€ por pessoa

JANEIRO
Dia 15 "E tudo o morto levou"
Dia 22 Insónia, com Fernando 
Mendes
Dia 29 "Ai a minha filha"

FEVEREIRO
Dia 5 Boeing Boeing
Dia 12 Ding Dong

JANTARES “Quartas da Solverde” 
40€ por pessoa

JANEIRO
Dia 5 ALGARVE 
- Sopa de peixe no abade 
com sabor de Portimão
- Lingueirão à moda de Monte Gordo
- Caldeirada do mar com seu molho de 
Vilamoura (robalo/sardinha/salmão/gamba/
mexilhão/sargo)
- Tarte de figo do Algarve

Dia 12 CHAVES
- Sopa Transmontana
- Tábua de enchidos flavienses 
com suas pataniscas
- Arroz de sarrabulho com seus 
rojões secos e redenho crocante
- Tartelete de formigos

Dia 19 ESPINHO
- Creme de marisco
- Duo de ceviche de camarão 
com misto do mar
- Corvina ao sal no Gueridon com 
sua batata de forno e esparregado no tacho
- Crepe de chocolate com sua menta

Dia 26 ALGARVE, CHAVES E ESPINHO
- Creme de marisco
- Tábua de enchidos flavienses com suas 
pataniscas
- Caldeirada do mar com seu molho de 
Vilamoura (robalo/sardinha/salmão/gamba/
mexilhão/sargo)
- Tarte de figo do Algarve

OS CASINOS do Grupo Solverde 
entregaram prémios no valor de 
mais de 60 milhões de euros no úl-
timo mês do ano de 2021. 
Segundo dados fornecidos pela 
Solverde SA, em dezembro, o Ca-
sino Espinho entregou mais de 34 
milhões de euros, enquanto os Ca-

sinos do Algarve – Monte Gordo, Vi-
lamoura e Praia da Rocha – conce-
deram mais de 20 milhões. O Casino 
Chaves atribuiu mais de cinco mi-
lhões de euros. No Bingo do Casino 
Espinho, de acordo com a empresa, 
foram ainda atribuídos mais de 45 
mil euros.  ○

Melhores espetáculos e 
sabores no início do novo ano

Casino Espinho entrega mais 
de 34 milhões de euros

22 JAN

INSÓNIA
CASINO ESPINHO
HORÁRIO: 22H30 (ADMISSÃO JANTAR: 20:00 ÀS 21:00)
Em “Insónia”, Fernando Mendes estará a solo e encarnará na pessoa de Custódio Reis, um vendedor de vinhos e 
licorosos, que vive com a corda no pescoço. Tanto financeiramente, como familiarmente. É o comum português 
de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos.

essência. No palco, junto a Rui 
Reininho, estarão Paulo Borges 
(sintetizadores), Alexandre 
Soares (guitarra elétrica), Julius 
Gabriel (saxofone e outros 
sopros) e Pedro Oliveira (bateria 
e percussões).

26 JAN
PROCESSO
Centro Multimeios 
Horário: 21h30
Depois da web-série, o 
espetáculo de stand up comedy 
de Diogo Batáguas chega aos 
palcos. O humorista viu-se 
envolvido em diversos processos 
judiciais, em que é processado 
por um famoso artista pop, 
por um juiz mediático e com 
várias outras ameaças à perna. 
No espetáculo, Diogo procura 
a sua defesa e mostra o seu 
ponto de vista sobre a situação 
em que se viu enredado. Quais 
as suas dificuldades, dúvidas, 
questões relativas à liberdade de 
expressão e diligências jurídicas, 
numa construção de monólogo 
humorístico, em que fará uma 
introspeção relativamente àquilo 
que foi a sua conduta. 

9 A 30 JAN
“ENTRE O TEMPO 
E A MEMÓRIA”
Centro Multimeios (Galeria)
Horário: A partir das 10h00 
(dias úteis, exceto segunda-
feira) e 15h00 – 22h00 (sábado 
e domingo)
A artista plástica Elizabeth Leite, 
natural de Caracas, apresenta 
no Centro Multimeios, a 
exposição de pintura “Entre o 
Tempo e a Memória”. Elizabeth 
Leite nasceu em Caracas, na 
Venezuela, a 21 de janeiro de 
1982 e reside em Oliveira de 
Azeméis desde 1989. Concluiu, 
em 2005, a Licenciatura em 
Pintura na ARCA|EUAC (Escola 
Universitária das Artes de 
Coimbra) e, em 2006, frequentou 
o Mestrado em Comunicação 
Estética na mesma instituição, 
tendo concluído a pós-graduação 
com 17 valores. Frequentou 

ainda o Mestrado em Ensino 
de Artes Visuais, ministrado 
entre a Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação e a 
Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto.

28 JAN
PEDRO BURNMESTER
Auditório de 
Espinho - Academia
Horário: 21h30
Recital de piano que aborda duas 
obras fundamentais da música 
oitocentista. Dos Prelúdios de 
Chopin, anunciadores de uma 
abordagem livre e expressiva, 
ao sinfonismo de Beethoven 
transformado numa obra para 
piano a quatro mãos.

15 JAN
E TUDO O MORTO LEVOU
Casino Espinho
Horário: 22h30 (Admissão 
jantar: 20:00 às 21:00)
Comédia teatral protagonizada 
por Marina Mota, que decorre 
durante um velório, no largo de 
um bairro na periferia de Lisboa. 
Quando tudo leva a crer que se 
trata de mais um velório como 
tantos outros, eis que o insólito 
acontece: Isabel, a recém-viúva, 
é confrontada com o marido, 
que lhe aparece à frente com um 
ramo de flores. 

29 JAN
AI A MINHA FILHA
Casino Espinho
Horário: 22h30 (Admissão 
jantar: 20:00 às 21:00)
Jacinto é um cinquentão a quem 
a vida sempre que correu de 
feição, até ao momento em que 
a sua mulher o apanhou, em 
flagrante, a traí-la. Detentor de 
uma grande lábia e uma líbido 
ainda maior, Jacinto sempre 
teve as mulheres todas a seus 
pés. Mas a partir desse dia, tudo 
mudou...A viver com a sua filha 
desde então, Jacinto fará tudo 
para voltar a viver um (ou mais) 
grande amor. E, para isso, tentará 
de tudo. 
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PÁGI-
NA  
SOLTA

NOVO ANO é sinónimo de tentar 
mudar hábitos e uma das mais 
comuns resoluções de ano novo é 
começar a ler mais. Para o ajudar a 
cumprir uma das suas metas para 
2022, a Defesa de Espinho deixa-lhe 
sete sugestões de livros para que 
possa já começar a preencher a sua 
estante e para que não lhe falte 
variedade nas suas leituras deste 
novo ano.

TÍTULO
Contributos para a História 
da Natação em Espinho
AUTOR
Adriano Almeida
ONDE: Livraria Bertrand
PREÇO: € 18

CAROLINA FIGUEIREDO

O ESPINHENSE Adriano Almei-
da, nascido em 1949, e licenciado 
em Educação Física pelo Institu-
to Superior de Educação Física da 
Universidade do Porto, traz neste 
livro uma coleção de factos sobre a 
natação na cidade e da contribuição 
desta para a evolução do desporto a 
nível nacional. A sugestão literária 
faz menção ainda à Piscina Solário 
Atlântico que em muito ajudou a 
natação espinhense, começando 
desde logo pela fotografia da capa 
do livro que remonta aos tempos 
em que era permitido saltar da úl-
tima plataforma para as águas do 
tanque maior e dos verdadeiros 
espetáculos que tal acontecimento 
proporcionava. ○

Fundo 
Local 

○ Ficção ○ Não ficção

URSITO TITO – 
NO PARQUE DOS 
DINOSSAUROS
AUTOR: Benji Davies
ONDE: Livraria Bertrand
PREÇO: € 7,90

Uma sugestão para os mais 
pequeninos e para aqueles 
que dão os primeiros passos 
na leitura. Neste livro podem 
acompanhar a exploração 
do Ursito Tito, desta vez no 
parque dos dinossauros, 
onde muitas aventuras o 
aguardam. ○

O SEGREDO 
AUTOR: Rhonda Byrne
ONDE: Livraria Bertrand
PREÇO: € 15,90

Este livro de autoajuda pretende 
chamar a atenção do leitor para 
a Lei da Atração, uma das leis 
que regem o Universo. Através 
desta lei, tão válida quanto 
as restantes da física, pode 
entender como atrair até si 
tudo aquilo que deseja, através 
de conselhos dos maiores 
especialistas da área. ○

HERANÇA
AUTOR: Vigdis Hjorth
ONDE: Livraria Bertrand
PREÇO: € 18,80

Herança é um romance lírico 
sobre trauma e memória, 
sobrevivência e força. Conta 
a história de uma herança 
que desencadeia a revelação 
de segredos familiares há 
muito calados, num livro 
que foi vencedor do Prémio 
da Crítica e do Prémio dos 
Livreiros Noruegueses. ○

HÁBITOS ATÓMICOS
AUTOR: James Clear
ONDE: Livraria Bertrand
PREÇO: € 16,90

O novo ano já aqui está e, para 
muitos, é sinónimo de novos 
hábitos. Esta sugestão literária 
dá-lhe as melhores dicas e os 
melhores métodos para o fazer, 
através de pequenos (atómicos) 
gestos que vão acabar por lhe 
trazer grandes resultados. ○

ALMOÇO DE DOMINGO
AUTOR: José Luís Peixoto
ONDE: Livraria Bertrand
PREÇO: € 17,70

No novo romance de José 
Luís Peixoto, acompanhamos 
a biografia de um homem 
famoso – que o leitor vai 
acabar por identificar -, entre 
1931 e 2021, paralelamente 
à história do país durante 
esses mesmos anos. Um 
romance sobre a vida e 
a morte, sobre o amor de 
uma família reunida no seu 
almoço de domingo. ○

RARET - A GUERRA FRIA 
COMBATIDA A PARTIR DA 
CHARNECA RIBATEJANA
AUTOR: Vitor Madail Herdeiro
ONDE: Livraria Bertrand
PREÇO: € 14,90

Os factos por trás da audiência 
do embaixador dos Estados 
Unidos da América a Oliveira 
Salazar. O convite feito a 
Portugal para colaborar no 
impedimento da expansão do 
comunismo e a RARET são os 
temas principais da obra. ○
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LÚCIO ALBERTO   

NA NOITE de 22 de janeiro, Rui Rei-
ninho estará de regresso a Espinho, 
para apresentar a sua mais recente 
criação musical: “20.000 Éguas Sub-
marinas”. Depois de “Companhia das 
Índias” (2008), o rosto dos GNR assu-
me um caminho mais experimental 
neste regresso a solo, num álbum 
produzido por Paulo Borges e que 
apresenta o músico portuense no 
cume da sua essência criativa. 
Reininho irá subir ao palco na com-
panhia de Paulo Borges (sintetiza-
dores), Alexandre Soares (guitarra 
elétrica), Julius Gabriel (saxofone e 
outros sopros) e Pedro Oliveira (ba-
teria e percussões). De acordo com 
a sinopse deste novo disco, o músico 

tem "tanto de próprio como de não 
comum, seja entre os vivos, como 
entre as lembranças dos mortos que 
nos marcaram", tendo embarcado 
com Paulo Borges numa viagem de 
dois anos, que os levou "pelos con-
fins dos mares já dantes navegados, 
a passo, trote, galope, mariposa e 
voo, como escape de corais profun-
dos, mas não tão fundos quanto o 
exercício de libertação já revelado". 
O concerto tem início às 21h30, com 
bilhetes normais a 10 euros. 
Por seu turno, Pedro Burmester en-
saia para o palco espinhense um ali-
ciante programa de música clássica, 
com Chopin na primeira parte - "24 
Prelúdios" - e Beethoven na segunda, 
neste caso em dueto com Pedro Bor-
ges - "Sinfonia n. 5 op. 67".

O recital do aclamado pianista por-
tuense "aborda duas obras funda-
mentais da música oitocentista”: do 
intimismo virtuosístico de Chopin, 
anunciadores de uma abordagem 
livre e expressiva; ao sinfonismo 
de Beethoven transformado numa 
obra para piano a quatro mãos. O 
serão promete, assim, um percurso 
pelo classicismo vienense e pelo ro-
mantismo parisiense “com raízes na 
Polónia guiado pelas teclas". A orga-
nização recorda que o piano é um 
instrumento emblemático do século 
XIX e que a transformação dos há-
bitos e a inovação tecnológica o es-
tabeleceram como o foco de muitas 
apresentações musicais. ○

“Aprendi a gostar de 
alfaiataria e não é 
por acaso que ainda 
estou aqui com 77 
anos.”  
Domingos Salgueiro, 
alfaiate p4 e 5 

"Nós meninas já 
provámos que 
conseguimos jogar 
bem mais bonito do 
que alguns rapazes”   
 
Cátia Balona, jogadora, 
p14 e 15

"Temos uma 
dedicação muito 
grande com o 
trabalho, no sentido 
de defendermos o 
clube e as gentes de 
Espinho” 
 
Pedro Barroso, 
treinador SC Espinho  p13

MÚSICA

O espetáculo musico-teatral 
“Car12, A Grande Viagem”, criado 
pela ACERT – Associação Cultural 
e Recreativa de Tondela, resultan-
te da conceção e interpretação de 
Miguel Cardoso e André Cardos 
e da encenação de José Rui 
Martins, abre o cartaz do primeiro 
trimestre de 2022 no Auditório 
de Espinho – Academia (dia 14, 
21h30). Um dueto (interpretado 
por Luís Martins) “em viagem 
num veículo surpreendente”, 
conjugando humor com música e 
teatro, viajando por instrumentos 
não convencionais especialmente 
construídos para produzirem so-
noridades inesperadas e mágicas.

O pianista João Paulo Esteves da 
Silva, Mário Laginha Trio “Janga-
da” e "Camerata Nov’Arte", com 
direção musical de Luís Carvalho, 
figuram na programação de 4, 11 
e 12 de fevereiro, respetivamente, 
do Auditório de Espinho, no mês 
que ainda reserva Eric Lu ao piano 
e Nuno Coelho, assim como Ma-
riana Zwarg – Sexteto Universal 
“Nascentes” e Fred. Da agenda de 
março, consta José de Eça (tenor) 
e Luís Costa (piano), Orquestra 
de Jazz de Espinho com João 
Barradas (acordeão), Daniel Dias 
e Paulo Perfeito (direção musical), 
Sensible Soccers – “Manoel” 
e Aline Frazão – “Uma Música 
Angolana”. ○

Rui Reininho traz
“20.000 éguas 
submarinas” 
em Espinho

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 6 13°
7°

SEX • 7 13°
8°

SÁB • 8 14°
4°

DOM • 9 13°
9°

SEG • 10 14°
8°

TER • 11
14°
6°

QUA • 12 14°
7°

QUI • 13 13°
6°

Fonte: www.ipma.pt

Rui Reininho e 
Pedro Burmester 
regressam a 
Espinho, na segunda 
quinzena de 
janeiro, em eventos 
que reforçam 
a qualidade e 
diversidade da 
programação 
do auditório da 
Academia de Música. 

RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 

Assinatura anual do jornal Defesa de Espinho, por €30
Envie os seus dados pessoais para: 
comercial@defesadeespinho.pt ou ligue 227 341 525 / 967 368 404 

faladura

©
 D

R

TELEVISÃO

A MTV DANCE Academy, 
academia de dança espinhen-
se do SC Espinho, dirigida por 
Patrícia Calado, teve opor-
tunidade de abrilhantar as 
manhãs televisivas através 
da participação no programa 
Praça da Alegria da RTP. As 
apresentações tiveram o seu 
início ainda antes do Natal, a 
17 de dezembro, com a partici-
pação das classes de Iniciadas 
e Intermédias, culminando 
no dia 30 de dezembro, com as 
mais novinhas da Academia, 
a Classe das Babies (dos 3 aos 
5 anos), e as mais experientes, 
a Classe das Avançadas. 
A escola de dança espinhen-
se mostrou aos portugueses 
quatro coreografias idealiza-
das por diferentes professo-
res da academia, englobando 
dois estilos distintos de dança 
diariamente trabalhados nes-
ta escola: “commercial dance” 
e contemporâneo. 
As dez bailarinas Babies tive-
ram ainda a oportunidade de 
participar num passatempo 
da RTP sobre pinhatas, onde 
foram recheadas de doces.
O programa terminou com 
todas as MTV Dancers a 
acompanhar o cantor Toy 
nma belíssima coreografia.○

MTV Dance na 
Praça da Alegria
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