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Carla Pereira Menino, de 35 anos, leciona Tecnologias da Informação e Comunicação na Escola 
Portuguesa de São Tomé e Príncipe, mas pertence ao quadro da Secundária Manuel Laranjeira. p4, 5 e 6
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De Espinho a São Tomé 
para dar aulas e ser eleita 
a professora do ano

FOI CONSIDERADA professora do ano em 
2021, pela Casa das Ciências e acredita que 
o reconhecimento aconteceu graças ao 
trabalho que tem desenvolvido no país 
africano desde que se mudou, no meio da 
pandemia, juntamente com a família. A 
primeira presença em São Tomé e Prín-

cipe aconteceu em 2012. Foi quando Carla 
Menino se pôs à prova numa missão de vo-
luntariado que durou um ano, ao serviço 
da ONGD Leigos para o Desenvolvimento, 
chegando a receber o estatuto de agente 
da cooperação, por despacho do secretá-
rio de Estado dos Negócios Estrangeiros 

e da Cooperação. Apaixonada por aquele 
destino, decidiu regressar e é por lá que 
tem arregaçado as mangas e enfrentado 
diferentes desafios. Atualmente é embai-
xadora de “Africa Code Week” e coordena-
dora do clube de robótica e programação 
da escola onde trabalha. •

ENTREVISTA

“Quero chegar a um 
europeu ou mundial 
com a seleção
sénior”
Tino Sousa, 
treinador de 
guarda-redes 
de andebol 
p16 e 17

ECONOMIA LOCAL

“Autorizar a feira 
nos feriados 
deste ano seria 
uma forma de nos 
compensar”
Feirantes apostavam na 
primeira feira a 3 de janeiro, 
na expectativa da presença de 
emigrantes e de turistas. p7

ENSINO

Representantes 
da Câmara acusam 
Conselho Geral 
do AE Manuel 
Laranjeira 
de cometer 
irregularidades
Em causa eleição do presidente 
daquele órgão. p9

MÚSICA

André Meneses 
dá voz (e letra) a 
Todagente
“Um projeto com mensagem 
prioritária sobre os atos e a vida 
das pessoas.”  p22 e 23



feira 
semanal

visto daqui

1 – A feira de Espinho despontou quinzenalmente em 
1894, nos dias 1 e 16 de cada mês, mas com o crescimento 
da população, passou a ser semanal. Os emigrantes não 
a dispensam em agosto e nos outros meses de verão 
também receciona turistas nacionais e estrangeiros. 
A secular feira tem sido empurrada para o sul 
citadino e de terça a domingo converte-se em zona de 
estacionamento (ainda sem taxa de parqueamento).

2 – A feira de Espinho é uma das mais populares 
do país e, por isso, uma referência importante para 
Espinho. Dizia-se, e ainda se diz, que é um atrativo 
espaço aberto, onde se encontra quase tudo. É 
uma das maiores feiras tradicionais, podendo-se 
comprar diretamente produtos frescos aos pequenos 
agricultores. É um multicolorido de legumes, reforçado 
por vistosa “salada” de frutas, proporcionando intensos 
e suaves odores e despertando curiosidades e vontades 
de quem habitual ou ocasionalmente frequenta o 
centro comercial a céu aberto, ladeado pela avenida 24 
e a rua 22 balizado no topo norte por um espaço cultual 
edificado no formato de navio para fins multimeios. 
E no outro extremo restam as vistas para Silvalde e a 
recente periferia com hipermercados e rotundas.

A feira semanal também é oferta de tecidos, malas, 
artesanato e uma vasta diversidade de artigos e 
acessórios de moda e para o lar a preços apelativos. 
E ainda de vestuário e calçado, a preços muitas vezes 
regateados e fazendo jus à denominação de feira.

Entretanto, o olfato adensa ao gosto de cada um, 
ora com o mercado de peixe, ora com os produtos de 
fumeiro, pão e doçaria.

Todas as segundas-feiras, salvo impeditivos 
pandémicos dos últimos tempos, a azáfama é notória 
e a cidade adquire uma dinâmica peculiar com bancas 
e toldos, pregões de quem vende e reações de quem 
compra, numa interatividade desde a aurora do dia até 
ao pôr-do-sol. O frenesim só não é tão intenso quando 
chove ou o céu se pinta de cinzento sombrio.

3 – A feira foi alvo de uma ou outra requalificação e 
tem sido deslocalizada do quadrante nortenho até ao 
limite oposto da cidade. Por um lado, é fonte de receita 
municipal por inerência da atividade feirante e, por 
outro, é registo de encargos com fiscalização, limpeza 
e higienização. Há quem penda a balança para o saldo 
positivo e há quem anote o inverso. Uns destacam 
o historial, a tradição, a identidade e os valores 
socioculturais; outros denotam perda de importância 
ativa e de interesse social e patrimonial e até há quem 
seja indiferente.

Porém, a feira ainda está viva desde 1894 e por ela já 
passaram muitas gerações de espinhenses. E visitantes, 
muitos dos quais atraídos a Espinho pela feira.

A feira vai sendo arrastada

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Carla Menino vence o prémio de professora do 
ano em 2021 
Leciona Tecnologias da Informação e Comunicação e, apesar de 
pertencer à Secundária Manuel Laranjeira, está atualmente ao 
serviço da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe. 

4500 ESPINHO
7 | Feira semanal regressa à aparente normalidade
Feirantes sentem-se prejudicados e pedem medidas de 
compensação pela suspensão a 3 de janeiro.
8 | Ensino: escolas recomeçam segundo período ainda sem 
testagens
Pais acreditam nas novas medidas da DGS e que a normalidade 
regresse
8 | Covid-19: vacinadas mais de 15.500 pessoas no centro 
de vacinação
9 | Município põe em causa eleição do presidente do 
Conselho Geral da Escola Manuel Laranjeira
9 | Legislativas 2022: quatro mesas para o voto antecipado
Já são conhecidas as secções de voto e cadernos eleitorais 
deverão ser divulgados até ao final desta semana.

4500 FREGUESIAS
10 | Plano de atividades e orçamento para 2022 aprovados 
em Paramos
Terrenos da zona industrial, polo da Unidade de Saúde Familiar e 
defesa da costa e do lugar da praia também em destaque numa 
sessão em que a oposição aos Independentes discordou do 
regimento da assembleia de freguesia.

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Restauração obrigada a atualizar os preços em 2022 
após subida do custo das matérias-primas
Empresários do setor confessam que esta tendência de aumento 
não é de agora e tem vindo a ser notória desde outubro de 2021.

DEFESA-ATAQUE
15 | Futebol: “No nosso balneário o espírito é à Espinho”
Sérgio Ministro assegura que a equipa vai jogar para ganhar ao 
Gondomar.
16 e 17 | Entrevista: Tino Sousa, treinador de guarda-
redes da seleção nacional feminina de andebol
“Sempre soube que, de alguma forma, iria estar ligado ao 
desporto e ao andebol.”
18 | Futebol popular: Provas regressam a 29 e 30 de janeiro
18 | Atletismo: São Silvestre agendada para 5 de março
19 | Futsal: “Novasemente é um clube que está habituado 
a não ter jogos fáceis”

OFF
22 e 23 | Todagente é um projeto musical de três 
gerações
O espinhense André Meneses tem 36 anos; o mais novo é Marco 
Correia com 27, e Francisco Reis já fez 50. O grupo tem 
espetáculo reservado para o auditório autárquico da freguesia de 
Espinho, na noite de 5 de fevereiro.

Equipamentos
Foram retomadas, 
em 10 de janeiro, as 
atividades letivas da 
Piscina Municipal e 
igualmente reaberto o 
Balneário Marinho. E 

também foi reativada 
a operacionalidade 
pública do FACE – 

Museu Municipal de 
Espinho, da Biblioteca 

Municipal Marmelo e Silva 
e do Centro Multimeios.  
Mas o acesso tem mais 
normas. É que o vírus anda 
se propaga e mais vale 
prevenir do que remediar…

Factos e figuras da semana
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Equipas de apoio
O Call Center da Task 
Force Covid-19, da Proteção 
Civil de Espinho, tem nova 
unidade no quartel dos 
bombeiros. Destinada ao 
rastreamento de casos 
positivos no concelho 

e composta por 
funcionários municipais, 
desenvolve diligências 
com doentes positivos 

e respetivos contactos 
de risco. E permanece em 
funcionamento as equipas 
de agendamento do 
processo de vacinação e de 
operacionalização do centro 
de vacinação.

Restauração
A conjuntura pandémica 
tem afetado a restauração, 
como outras atividades, 
mas o aumento de 
preços de serviços e 
fornecimentos, no início 
do ano de 2022, a par do 

acréscimo dos custos 
correntes, acrescentou 
euros (e cêntimos) nas 
contas dos clientes ao 

almoço e ao jantar. Já 
não bastava à restauração 
o esforço (e a criatividade) 
para superar a crise 
gerada pela pandemia, 
e eis que se agravam os 
custos funcionais e, por 
conseguinte, as contas das 
mesas… 
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ENTREVISTA. Carla Pereira Menino, de 
35 anos, foi considerada professora 
do ano em 2021, pela Casa das 
Ciências. Natural de Argoncilhe, 
faz parte, há nove anos, da Escola 
Secundária Manuel Laranjeira, mas 
está, desde 2020, em mobilidade na 
Escola Portuguesa de São Tomé e 
Príncipe. 
Em 2012 pisou o país pela primeira 
vez ao desafiar-se para uma 
experiência de voluntariado ao 
serviço da ONGD Leigos para o 
Desenvolvimento. Apaixonada por 
este destino, decidiu regressar em 
2020 onde dá aulas de Tecnologias 
de Informação e Comunicação. 
Tem desenvolvido vários projetos, é 
embaixadora do ‘Africa Code Week’ e 
coordenadora do Clube de Robótica e 
Programação da escola onde leciona. 
Apesar de avaliar a permanência 
no país ano após ano, Carla Menino 
confidencia que é por lá que gostava 
de continuar. 

“São Tomé tem-me mostrado que há um 
mundo para além daquele que eu conhecia” 

destaque

CARLA PEREIRA MENINO 

LISANDRA VALQUARESMA 

Recebeu o prémio de professora do 
ano 2021 atribuído pela Casa das 
Ciências. O que representou esta 
distinção para si?
Desde logo foi uma honra, mas 
também uma grande surpresa. Estou 
muito contente por me terem reco-
nhecido competências no trabalho 
que desenvolvo, mas foi algo que não 
estava mesmo nada à espera. Não 
foi nada a que eu concorresse, sim-
plesmente telefonaram-me e comu-
nicaram-me que tinha havido um 
júri que se tinha reunido e que, por 
unanimidade, decidiu atribuir-me 
o prémio. Fiquei completamente 
incrédula. 
Quem é que está elegível para este 
prémio?
É atribuído a algum professor que, 
de alguma forma, está ligado à Casa 
das Ciências. No meu caso, a ligação 
existe desde 2014, pois faço parte da 
comissão técnico-logística, fiz parte 
dos encontros que eles organizavam 
e colaborava sempre na medida do 
possível.  
Na sua opinião a que se deveu a es-
colha deste prémio? 
Acredito que tenham sido as redes 
sociais as principais responsáveis, 
pois as atividades que são publi-
cadas devem ter tido um papel pre-
ponderante para o júri, na medida 

em que puderam conhecer o tra-
balho que tenho desenvolvido em 
São Tomé e Príncipe, no âmbito na 
literacia e inclusão digital, nomeada-
mente no projeto educativo e social 
‘Africa Code Week’.
Quem é a Carla Menino?
Tenho 35 anos, sou casada e tenho 
dois filhos, uma rapariga de seis 
anos e um rapaz de quatro. Sou pro-
fessora de informática há 21 anos 
e sempre gostei de fazer muitas 
coisas. No entanto, quando chegou 
a hora de escolher o que eu gostaria 
de ser profissionalmente achei que o 
futuro passaria por ser professora. E 
não me arrependo. 
Descrição, rigor e responsabilidade 
foram palavras usadas para a des-
crever na atribuição deste prémio. 
São características que lhe corres-
pondem facilmente?
Se fui descrita com essas palavras 
e por pessoas que muito considero, 
é porque é verdade. Se me revejo? 
Acho que sim e, além disso, é sempre 
bom ouvirmos falar bem de nós. 
Escolheu Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação para o seu 
futuro. Porquê?
No secundário, andei no Colégio dos 
Carvalhos e frequentei um curso 
técnico profissional de Informática 
de Gestão. Nessa altura, eu tinha um 
horário muito cheio, tinhas muitas 
disciplinas e muitas já na área téc-

nica da informática e programação. 
Na época, ainda nem existia o Word, 
mas nós tínhamos que saber es-
crever com comandos. Foi aí que me 
iniciei na área da informática.
Nunca pensou seguir outra área?
Eu gostava de várias coisas, mas 
tinha uma tendência mais ou menos 
natural para coisas com teclas. 
Quando havia aquelas disciplinas 
que nós podíamos escolher, elegia 
sempre práticas administrativas que 
era para escrever nos teclados das 
máquinas. Lembro-me que, quando 
era pequena, tinha uma revista com 
o desenho de um teclado e eu fazia 
de conta que estava a escrever. Há 
assim certas coisas que me lembro 
de ter uma certa apetência ou gosto 
e que me despertavam para a área 
tecnológica.
Foi aluna no Colégio dos Carvalhos 
e regressou mais tarde como pro-
fessora. Como foi essa experiência?
Foi engraçada. Era estranho porque 
eu conhecia os professores e tra-
tava-os por professores. Eles di-
ziam-me para os tratar pelo nome, 
mas eu não conseguia porque alguns 
tinham sido meus professores. Com 
o tempo consegue-se, mas fiquei 
sempre com essa ideia ou essa bar-
reira. Por muito que me dissessem 
que, naquele momento, era colega 
deles, eu ficava sempre a pensar que 
tinha sido meu professor e perma-
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necia sempre aquele respeito. 
Foi a primeira escola onde deu 
aulas? 
Sim. Eu gostava muito da escola, 
soube que uma colega minha tinha 
ido para lá dar aulas, mas que não se 
tinha conseguido adaptar e queria 
ir trabalhar para uma empresa. Sa-
bendo que ela ia sair, decidi falar 
com o diretor da escola dizendo 
que gostava de ocupar o lugar dela. 
Estive lá seis anos. Depois decidi 
concorrer ao ensino público. Apesar 
de ter concorrido com zero tempo 
de serviço, fiquei espantada quando 
saíram os resultados e fiquei efetiva 
no Porto. Pensei que, se calhar, era 
uma oportunidade de experimentar 
algo diferente. 
Gostou da experiencia de ensinar 
numa escola pública?
Sim, mas foi engraçado porque no 
Colégio dos Carvalhos eu estava ha-
bituada apenas a dar aulas, já que as 
outras funções eram assumidas pela 
direção. Quando cheguei ao ensino 
público era diferente, havia muitas 
funções, era diretor de turma, di-
retor de curso, diretor de instalações, 
havia muitas coisas diferentes. Tive 
que me adaptar, mas foi um ano em 
que cheguei e me foram atribuídas 
muitas responsabilidades. 
Em 2012 fez voluntariado em São 

Tomé e Príncipe. O que a motivou? 
Eu sempre gostei de participar em 
várias atividades e fazer várias 
coisas. Quando era mais nova dava 
catequese, dava explicações, traba-
lhava na caixa do supermercado, 
um bocadinho de tudo. Antes de 
conhecer o meu marido já tinha par-
ticipado numa formação dos Leigos 
para o Desenvolvimento [uma 
ONGD - Organização Não Gover-
namental para o Desenvolvimento, 
de cariz católico] só que depois não 
decidi avançar para o voluntariado 
porque achei que não era naquela 
altura que fazia sentido. Mais tarde, 
quando conheci o meu marido, fa-
lei-lhe que tinha feito a formação e 
que gostava de a repetir para partir 
em missão. Ele partilhava do mesmo 
sonho, também gostava de parti-
cipar numa missão de voluntariado 
e foi dessa forma que decidimos 
fazer a formação em conjunto.
Em que consiste essa formação?
Para o voluntariado dos Leigos para 
o Desenvolvimento há, previamente, 
uma formação dada por pessoas que 
já estiveram no terreno durante um 
ano. Serve para ajudar à decisão, ou 
seja, ajudar a pessoa a perceber se 
quer mesmo ir ou não. Além disso, 
serve também para ouvir opiniões de 
quem já esteve no terreno, para nos 

focarmos. É uma formação humana 
para nos conhecermos melhor a 
nós e na relação com os outros. É 
algo que eu recomendo a qualquer 
pessoa que esteja interessada, que 
tenha essa vontade de fazer volunta-
riado ou até mesmo para quem não 
parta em missão. É uma formação 
muito proveitosa, mesmo a nível 
pessoal.
Foi nessa formação que decidiu ir?
Nós damos o nosso sim, mas depois 
temos o outro lado que nos pode 
dizer que sim ou não. No entanto, 
acabamos por ser escolhidos. 
Foi a primeira vez em São Tomé e 
Príncipe? 
Sim, eu não conhecia o país. O que 
sabia vinha dos relatos de quem 
tinha estado em missão. Por acaso, 
era a missão que mais me apaixo-
nava, porque decorria num local 
mais recôndito, onde não havia ele-
tricidade, era mais longe da cidade e 
eu pensei que era para São Tomé que 
eu gostava mesmo de ir. E por acaso 
fui destacada para lá. Há projetos 
[disponíveis] e, conforme as carac-
terísticas das pessoas, fazem-se as 
colocações.
Quanto tempo durou essa 
experiência?
Um ano. Pedimos licença sem ven-
cimento. Éramos os dois efetivos na 

função pública e, na altura, já dava 
aulas em Espinho. 
Qual foi o primeiro impacto?
Foi o desconhecido. Houve o des-
construir de algumas ideias pré-con-
cebidas, mesmo depois de um ano de 
formação em que nós supostamente 
já iriamos preparados. O impacto 
junto da realidade é sempre dife-
rente. Mas esse ano de missão foi tão 
envolvente com a comunidade que 
ficámos sempre com vontade de 
voltar e é engraçado que não fomos 
só nós. Temos várias pessoas aqui 
no país que decidiram voltar e estão 
cá a viver depois da missão. Além 
disso, há outras também que estão a 
tentar regressar.
Isso acontece porque se trata de 
uma experiência marcante?
Sim. O povo daqui é muito aco-
lhedor. Na altura do voluntariado, 
não tínhamos filhos. E em São Tomé, 
não ter filhos é quase uma desgraça 
no seio familiar. Por isso, as pessoas 
da comunidade andavam sempre 
preocupados connosco e houve uma 
pessoa que até me queria pagar uma 
consulta. Iam apanhar folhas para 
se fazer chás que diziam que tinham 
várias curas e davam-nos. Mais 
tarde, nós já estávamos em Portugal 
e eles continuavam a mandar essas 
folhas pelas pessoas que vinham de 

São Tomé para cá. Um tempo depois, 
quando souberam que já tínhamos 
filhos, ficaram felicíssimos.
Que tipo de atividades é que desen-
volveu durante o voluntariado?
Eram atividades com a comunidade. 
Estava na Escola Básica de Porto 
Alegre, na comunidade do Sul e, 
nessa altura, estive lá a ajudar a im-
plementar um centro de recursos, 
pois eles só tinham umas horas de 
eletricidade. Onde nós vivíamos, 
numa comunidade a mais ou menos 
meia hora a pé, não havia mesmo 
eletricidade. Em Porto Alegre, eles 
tinham cerca de duas horas de ele-
tricidade em que ligavam um ge-
rador para a comunidade. Durante 
o dia não havia energia e nós con-
seguimos, com algum apoio, usar 
baterias para carregar e assim con-
seguir trabalhar durante o dia nos 
computadores e usar uma fotoco-
piadora. Nessa altura, os professores 
começaram a fazer, pela primeira 
vez, testes escritos no computador e 
passaram a ter a hipótese de tirar fo-
tocópias. Eu estava lá a ajudar nessa 
implementação e a trabalhar com a 
direção. Havia outras valências, mas 
eu estava na escola.
Estar disponível para os outros é 
um modo de vida? 
Posso dizer que sim. Acho que é im-

Rua do Golf Nº 723 | 4500-605 Espinho T.: 224 967 765
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Acho que é 
importante nós 
conseguirmos 
humanizar com 
os outros e viver o 
que fazemos com 
espírito de missão” 

O constrangimento 
que existe em 
muitos países de 
África é mesmo a 
falta de energia 
elétrica que 
condiciona a 
maior parte das 
tecnologias”
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destaque

portante nós conseguirmos huma-
nizar com os outros e viver o que 
fazemos com espírito de missão. 
A Carla que partiu para São Tomé 
e a Carla que regressou a Por-
tugal são, certamente, pessoas 
diferentes…
Em relação a isso vou citar uma 
frase de um padre jesuíta que muito 
admiro e que a propósito dos Leigos 
para o Desenvolvimento disse o se-
guinte: ‘Não sei se os Leigos vão para 
desenvolver, mas que vêm mais de-
senvolvidos isso vêm’. Esta frase já 
diz tudo. Eu vejo a escola muito para 
além dos muros. Desde que comecei 
a andar na escola que percebo que 
os muros são cada vez mais altos. 
Quando andava no primeiro ciclo, 
praticamente não havia muros, pois 
nas escolas antigas eram baixinhos. 
Hoje em dia isso não acontece. Vejo a 
escola como um espaço sem muros, 
uma escola humanizada e ligada ao 
mundo. Esta experiência em São 
Tomé tem-me mostrado que há um 
mundo para além daquele que eu 
conhecia. 
Quando terminou o voluntariado 
regressou à Escola Manuel Laran-
jeira em Espinho. Sentia-se uma 
professora diferente?
Eu acho que há sempre alguma coisa 
que muda. Aliás, nós mudamos de 
ano para ano e mal de nós se con-
tinuamos a fazer tudo igual. Certa-
mente que as coisas foram mudando, 
mas não é algo que eu consiga iden-
tificar porque, para mim, é uma coisa 
gradual. Obviamente, se eu olhar 
para o início da minha carreira, sei 
que há muitas coisas que faço de 
forma diferente, mas nós vamos evo-
luindo e temos que nos adaptar.
Qual é a sua relação com a cidade de 
Espinho?
Eu nasci no Hospital de Espinho. 
A família paterna é de Espinho e, 
portanto, era raro o fim de semana 
que eu não ia a Espinho. Nas férias 
também era frequente ir para a 
praia, pois a minha avó alugava 
sempre uma barraca que deixava re-
servada de um ano para o outro. Foi 
a cidade onde me apaixonei, onde 
me casei e onde vivi nos últimos 
anos. Criei laços de amizade e tenho 
uma grande ligação a Espinho.
Em 2020 decidiu mudar-se para São 
Tomé. A que se deveu essa decisão?
Desde 2012 que eu e o meu marido 
estávamos a tentar regressar. Lem-
bramo-nos de fazer uma candi-
datura espontânea para a Escola 
Portuguesa de São Tomé e Príncipe, 
enviamos um email, mas responde-
ram-nos imediatamente a dizer que 
não havia vagas. Mais tarde, está-
vamos em plena pandemia, quando 
surgiu um inesperado telefonema 
a convidarem-nos para integrar a 
escola. Nós pensámos: ‘era mesmo 
isto que nós queríamos, mas agora 
há uma pandemia’. 
Apesar das contrariedades decidiu ir…
Sim e, na altura, chamaram-nos ma-

lucos, principalmente por termos 
filhos. No entanto, nós já conhe-
cíamos o país e tínhamos amigos 
no local. Desde 2012 que estávamos 
atentos ao que ia acontecendo no 
país e o risco foi mais ou menos bem 
calculado. Acho que se torna mais 
complicado para quem não conhece, 
do que para quem já passou pela 
experiência. 
Quando se mudou para o país já 
a pandemia estava instalada no 
mundo. Não teve receio em viver 
num país em que os cuidados de 
saúde podem não ser tão facil-
mente resolvidos? 
Sim, pode acontecer, mas não é 
algo que nós tenhamos que estar 
focados. O medo não nos pode pa-
ralisar porque se formos a pensar 
no que nos pode acontecer, então 
não fazemos nada. Se assim for, se 
calhar vamos impedir-nos de rea-
lizar alguns sonhos porque estamos 
com uma barreira que é o medo. Para 
já, está tudo bem. No contexto em 
que estamos não é muito diferente 
de estar em Portugal, obviamente se 
não acontecer nada de muito grave. 
Como é que a família se adaptou à 
vida num novo país?
Houve um período de adaptação 
ao país, à creche, aos hábitos e cos-
tumes, ao clima, mas aí é mais ou 
menos fácil nós adaptarmo-nos 
porque está sempre calor. Contudo, 
as crianças adaptam-se e surpreen-
dem-nos porque o conseguem fazer 
muito facilmente. Acho que aqui as 
crianças são mais felizes, têm mais 
liberdade, andam com pouca roupa, 
fazem muitas atividades ao ar livre. 
Penso que eles aqui são realmente 
felizes.
É uma infância diferente daquela 
que teriam cá…
Sim, têm oportunidades que em 
Portugal não teriam, como ver uma 
tartaruga a pôr os ovos, ir lançar as 
tartarugas pequeninas ao mar, ter 
muito contacto com a natureza… 

Na sua história em São Tomé e 
Príncipe já teve oportunidade de 
desenvolver vários projetos como 
o “Africa Code Week”. Em que con-
sistiu este trabalho? 
É um projeto que ainda se está a de-
senvolver. Eu sou a embaixadora do 
‘Africa Code Week’ aqui em São Tomé 
e Príncipe e é um projeto que tem 
como lema as oportunidades para 
todos com inclusão digital. É um pro-
jeto gigante de literacia digital em 
África que, em 2019, chegou a quase 
quatro milhões de jovens, quase 
metade raparigas, uma vez que este 
projeto tem a vertente de empoderar 
as mulheres. O ‘Africa Code Week’ 
mobilizou 39 mil professores em 37 
países e, neste momento, acho que já 
está em cerca de 50. 
É direcionado para jovens?
Tem duas vertentes principais: uma 
é o ‘África Code Challenge’ que é um 
concurso para jovens dos oito aos 16 
anos, em que eles programam um 
jogo e criam um vídeo com a ex-
plicação do conceito desse mesmo 
jogo. A segunda vertente consiste 
numa formação de formadores 
que eles chamam de TTT (Train the 
Trainer). Em 2021, ficámos no top 
cinco nos jogos que apresentamos 
a concurso e fizemos formação 
de formadores em que a escola se 
abriu à comunidade através do 
Clube de Robótica e Programação. 
Neste momento, temos um grupo 
de alunos voluntários, sobretudo 
raparigas, que fazem parte dos mo-
nitores destas nossas formações. 
Este projeto tem uma grande preo-
cupação com as raparigas porque, 
para além de lhes querer despertar 
o interesse pelas STEAM (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Ma-
temática), trabalha no sentido de 
resolver vários problemas comuns 
neste grupo que é muito vulnerável 
em África, como a gravidez precoce, 
o casamento prematuro ou normas 
sociais que as levam a abandonar a 

escola. Aqui empoderar as raparigas 
é mesmo uma coisa importante.
Está envolvida neste projeto desde 
quando? 
Desde que cheguei a São Tomé. 
Quando estava a dar aulas em Por-
tugal, participávamos sempre em 
atividades na Semana Europeia 
da Programação. Quando cheguei 
cá pensei que poderia haver uma 
coisa desse género, mas vocacio-
nada para África. Fui pesquisar 
e encontrei o ‘Africa Code Week’. 
Entrei em contacto com a organi-
zação e, como São Tomé ainda não 
fazia parte, eles estavam a tentar 
encontrar alguém que represen-
tasse o país. Acabaram por me con-
vidar para ser embaixadora e re-
presentar São Tomé neste projeto. 
Como é dar aulas de TIC em São 
Tomé e Príncipe? 
Tem sido uma experiência boa. No 
ponto de vista dos alunos temos 
a sorte de eles gostarem muito de 
ir à escola e de participar nas ati-
vidades. Têm grandes apetências 
pelas tecnologias, nomeadamente 
pela robótica. As nossas aulas co-
meçam às sete horas da manhã e, 
da parte da tarde, temos os clubes 
e os projetos. E posso dizer que 
à tarde temos a escola cheia de 
alunos. Temos só uma sala de in-
formática, mas nas horas de clube 
fica a rebentar pelas costuras. No 
geral, comparativamente, consigo 
ter melhores trabalhos aqui do que 
em Portugal. Os alunos são muito 
criativos, muito empenhados e 
muito consequentes. Além disso, 
também tenho a sorte da direção 
se preocupar com a qualidade 
das aprendizagens e dar-nos os 
meios que nós lhes solicitamos. 
Em termos de equipamento tenho 
mais meios ao dispor do que em 
Espinho, por exemplo. Obviamente 
que nós estamos numa bolha, esta 
não é a realidade do país todo, eu 
estou a falar da Escola Portuguesa 

de São Tomé e Príncipe, mas posso 
dizer que desde o ano passado tro-
caram os computadores duas vezes 
na sala de informática. 
A tecnologia assumiu um papel 
fundamental em São Tomé e Prín-
cipe neste tempo mais conturbado 
de pandemia?
Sim, foi a tecnologia que permitiu 
que os alunos continuassem a 
aprender e mantivessem uma re-
lação com a escola. 
A sua área, a informática, acabou 
por ser fundamental… 
Sim, tivemos que implementar 
um sistema para permitir as aulas 
online. 
Acredita que depois desta expe-
riência provocada pela Covid-19, 
a forma de aprendizagem vai ser 
alterada e estar sempre ligada à 
tecnologia? 
Acredito que se fizeram progressos 
notáveis nestes tempos. A necessi-
dade espoletou a utilização massiva 
da tecnologia. A maioria de nós tem 
um computador nas suas mãos que 
é um smartphone, mas a pandemia 
acelerou imenso esta transição di-
gital. O constrangimento que existe 
em muitos países de África é mesmo 
a falta de energia elétrica que con-
diciona a maior parte das tecnolo-
gias. Acredito que esta experiência 
do ensino à distância irá mudar a 
forma como se ensinará num futuro 
próximo. Acho que nada vai ser igual 
nas escolas e, se isso acontecer, então 
é porque não aprendemos nada com 
esta experiência. 
O objetivo é ficar em São Tomé e 
Príncipe? 
Nós vamos avaliando de ano a ano, 
porque esta mobilidade é sempre 
feita anualmente. Se me pergun-
tarem, hoje, se quero continuar cá, 
digo que sim, mas vamos avaliando. 
Se continuar como está, até agora, 
posso dizer que é para continuar 
porque gostava muito, mas logo se 
vê. Só o tempo o dirá.. ○

'PROFESSOR 
DO ANO'

‘Professor do Ano’ é a 
distinção atribuída anualmente 
pela Comissão Editorial da 
Casa das Ciências a um 
professor, em reconhecimento 
do seu mérito como 
docente do ensino básico 
ou secundário e da sua 
disponibilidade de partilhar 
a sua experiência com os 
colegas.
A propósito da missão de 
voluntariado que realizou, 
Carla Menino acabou por 
receber o estatuto de agente 
da cooperação, por despacho 
do secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação.
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MANUEL PROENÇA

OS FEIRANTES não con-
seguem avaliar os prejuízos 
que tiveram por não se ter 
realizado a feira semanal a 3 
de janeiro, mas dizem que o 
negócio, nesta primeira feira 
que realizaram em 2022 "está 
fraco". No entanto, asseguram 
que em outros anos, a primeira 
feira semanal de um novo ano 
era muito frequentada por 
estrangeiros e, sobretudo, 
pelos emigrantes que vinham 
passar o Natal e o novo ano 
ao nosso país. A suspensão da 
feira semanal foi uma medida 
"desproporcional e inexpli-
cável" e "sem cabimento", uma 
vez que "o espaço da feira, ao 
ar livre, é bem mais seguro do 
que o de um centro comercial", 
dizem alguns dos feirantes 
que viram este seu primeiro 
dia do negócio de 2022 em Es-
pinho muito afetado.

Joel Cruz, feirante há mais 
de três décadas, vende ferra-
gens e panelas. "Já vendo na 
feira desde o tempo dos meus 
pais. Saía daquela escola [Es-
cola Básica Espinho 2] e vinha 
para aqui ajudar os meus pais", 
recorda o feirante.

"Não consigo entender por 
que motivo não se realizou 
a feira, na passada semana", 
lamentou aquele feirante 

que mora em Espinho, não 
sabendo, contudo, quantificar 
o prejuízo que teve. "Não tra-
balhar constitui sempre um 
prejuízo para quem vive disto", 
disse o feirante.

Para piorar a situação, na 
passada segunda-feira, em 
Espinho, "o negócio esteve 
muito parado", muito longe 
daquilo que se verificava em 
outros anos.

Joel Cruz espera que a Câ-
mara Municipal tenha em 
consideração esta paragem e 
que, de alguma forma, possa 
vir a compensar os feirantes. 
"Não sei se irá fazer alguma 
coisa, mas acho que o deveria 
fazer de forma a nos com-
pensar pelos prejuízos que 
tivemos", conclui o feirante 
espinhense.

Fernanda e Jorge Leal são 
de Paredes e há 32 anos que 
vendem na feira semanal. 
"Na semana passada ainda 
estavam em Portugal muitos 
emigrantes. É uma altura 
em que trabalhamos muito 
bem. Por isso, o não se fazer 
a feira após a passagem 
do ano, acabou por nos 
causar imensos prejuízos", 
lamentou Fernanda, subli-
nhando que tem "todos os 
impostos em dia, assim como 
o pagamento das taxas. Foi 
uma decisão sem muito sen-

tido porque só o concelho de 
Espinho é que não autorizou 
que a feira se realizasse. Nós 
somos feirantes em outras 
feiras e em nenhuma outra 
aconteceu isto", deu conta 
Fernanda Leal reconhecendo 
que a mais recente feira "foi 
muito fraca porque muitas 
pessoas pensavam que 
também não se realizava 
esta semana".

O seu marido, Jorge Leal, 
acrescentou, ainda que "além 
dos impostos e das taxas que 
pagamos, ainda temos uma 
funcionária, a quem pagamos 
um ordenado. Por isso, temos 
de aproveitar todos os dias 
para faturarmos uma vez que 
os negócios não estão nada 
bem", explicou aquele feirante.

Segundo Fernanda Leal, na 
passada semana, "muitos dos 
clientes vieram à feira, mas 
não estavam informados da 
sua suspensão. Muitas pes-
soas que não são de Espinho 
vieram cá pois não sabiam 
que a feira tinha sido sus-
pensa pela autarquia".

A feirante de Paredes con-
sidera a feira semanal de 
Espinho "muito segura”, mas 
admite que “requere, natu-
ralmente, todos os cuidados, 
como em todas as outras 
feiras. Já estamos a passar 
pela pandemia há dois anos 

e, por isso, já sabemos muito 
bem como deveremos agir. 
Por outro lado, não tenho 
conhecimento de que haja 
algum surto de infeção nas 
feiras porque são espaços ao 
ar livre. Por isso, não havia 
qualquer justificação para 
se tomarem as medidas que 
foram tomadas, nomeada-
mente, a suspensão desta 
feira no passado dia 3", disse 
Fernanda Leal.

Jorge Leal espera que o 
Município de Espinho venha 
a compensar os feirantes 
como, por exemplo, "auto-
rizar que a feira se realize nos 
feriados que iremos ter este 
ano. Seria uma forma de nos 
compensar pelos prejuízos 
que tivemos".

Pedro Silva é do Porto 
e já é feirante em Espinho 
há cerca de uma década. "O 
presidente da Câmara e o 
seu coletivo decidiram fe-
char a feira, anunciando-o 
no portal do Município. Há 
colegas que já têm uma idade 
avançada e, por isso, não 
tiveram acesso a essa infor-
mação antecipadamente. No 
entanto, nós acabámos por 
lhes passar essa informação. 
Acho que não deveríamos ter 
sido tratados da forma como 
o fizeram", critica aquele fei-
rante portuense.

Segundo Pedro Silva, "a 
feira de Espinho é a mais 
cara do país e, no meu caso, 
até pago uma quantia signi-
ficativa atendendo ao espaço 
que tenho". O prejuízo, "de 
apenas um dia, foi significa-
tivo porque, desde logo, este 
é o nosso trabalho e, também, 
porque essa primeira feira 
do ano iria ser muito boa. 
Era a primeira feira do ano e 
numa altura em que as pes-
soas estavam em casa e que 
recebem os presentes, tendo 
alguma disponibilidade fi-
nanceira para gastar”, explica 
o feirante acrescentando que 
“esta semana as pessoas estão 
todas a trabalhar e já não 
vêm à nossa feira. Por outro 
lado, vi nas redes sociais que 
algumas pessoas vieram à 
feira, no passado dia 3 e que 
não sabiam que esta não se 
realizava! Fomos tratados 
como cidadãos de segunda", 
critica, ainda, este feirante 
esperando que o Município 
de Espinho "faça, agora, um 
miminho pela perda da feira".

Por fim, Pedro Silva ad-
mite que o negócio durante a 
passada segunda-feira "não 
foi bom, provavelmente pelo 
facto de muita gente estar em 
isolamento". ○

Duas semanas depois (suspensa a 3 de janeiro), a feira semanal 
regressou à aparente normalidade. Os comerciantes ainda estão com 
o olhar naquela que, à partida, seria uma feira para um bom negócio, 
logo após as festividades do novo ano. Na primeira feira do ano eram 
esperados os emigrantes e alguns turistas que, por norma, procuram 
fazer as compras na mais antiga e na maior feira de Portugal.

ECONOMIA LOCAL

4500 Espinho Clientes 
sentem que 
a feira fez falta

Maria Almei-
da vive em 
Espinho e é 
uma frequen-
tadora da fei-
ra semanal. 

É ali que faz, habitualmente, 
as nuas compras. "Na passada 
semana vim apenas para com-
prar legumes", disse à Defesa 
de Espinho aquela cidadã, 
acrescentando que o facto de 
a feira não se ter realizado, 
"fez-nos falta, não só a mim, 
em particular, mas também 
aos próprios feirantes".
Maria Almeida compra "de 
tudo um pouco" e lembra 
que ainda é do tempo em que 
existia a feira no espaço onde, 
atualmente, está o tribunal. 
"Venho sempre a esta feira 
porque tenho disponibilidade, 
uma vez que já estou refor-
mada".
Na passada semana Maria 
Almeida foi fazer as suas 
habituais compras, mas nos 
produtos frescos e diz que viu 
lá "muito poucas pessoas".

Por sua vez, a 
antense Ma-
ria Fernanda 
sempre que 
pode vem à 
feira sema-

nal. "Por acaso na semana 
passada não vim cá, mas não 
sabia que não se tinha reali-
zado. Tinha muito que fazer 
em casa", disse aquela antense 
enquanto escolhia algumas 
peças de roupa. "Acredito que 
os feirantes tenham ficado 
prejudicados uma vez que 
é esta a sua vida", afirmou 
aquela cidadã. ○

Câmara Municipal 
disponível para 
encontrar solução 
compensatória

A Câmara Municipal já se 
mostrou disponível para en-
contrar forma de poder com-
pensar os feirantes pela não 
realização da feira semanal. 
Para já, assegura fonte ligada 
à presidência que "a isenção 
das taxas será automática", 
garantindo que o Município 
"estará disponível para, 
depois de ultrapassado o pico 
da pandemia, reunir com os 
feirantes para se ver de que 
forma poderão ser compen-
sados e ajudar a promover a 
feira. Foi uma disponibilida-
de que foi demonstrada pelo 
presidente ainda antes do 
dia em que a feira semanal 
não se realizou", sublinhou 
a fonte ligada ao gabinete do 
presidente da Câmara. ○

Feira com pouca 
clientela e a ressentir-se 
da última paragem

 Não sei se a 
Câmara irá fazer 
alguma coisa, mas 
acho que o deveria 
fazer de forma a 
nos compensar 
pelos prejuízos que 
tivemos"
Joel Cruz, feirante 
de Espinho

 Autorizar que a 
feira se realize nos 
feriados que iremos 
ter este ano seria 
uma forma de nos 
compensar pelos 
prejuízos que 
tivemos"
Jorge Leal, 
feirante de Paredes

 Muitos dos 
clientes vieram à 
feira, mas não 
estavam 
informados da sua 
suspensão. Muitas 
pessoas que não 
são de Espinho 
vieram cá pois não 
sabiam que a feira 
tinha sido 
suspensa pela 
autarquia"
Fernanda Leal, 
feirante de Paredes

 Vi nas redes 
sociais que 
algumas pessoas 
vieram à feira, no 
passado dia 3 e que 
não sabiam que 
esta não se 
realizava"
Pedro Silva, 
feirante do Porto
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MANUEL PROENÇA

OS PAIS ainda não têm 
muito bem a noção do im-
pacto que esta testagem 
poderá ter, sendo certo que 
as novas medidas implemen-
tadas pela DGS “vêm contri-
buir para a normalização da 
atividade escolar”, nomeada-
mente ao evitar-se que uma 
turma fique em isolamento 
profilático por infeção de um 
dos alunos. 

O Ministério da Educação 
anunciou que no regresso 
do segundo período letivo, 
será testado todo o pessoal 
docente e não docente, assim 
como os alunos dos estabele-
cimentos escolares.

Tal como em todos os 
outros períodos em que 
decorreu testagem nos es-
tabelecimentos de ensino, a 
realização de testes rápidos 
de antigénio ocorrerá, se-
gundo o governo, de "forma 
faseada, prevendo-se que 
o procedimento esteja con-
cluído durante as duas pri-
meiras semanas de retoma 
da atividade presencial".

De acordo com Dino Silva, 
presidente da Associação de 
Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Dr. Manuel 
Laranjeira, "embora não 
tenha dados em concreto, 
aparentemente o reinício 
das aulas, para este segundo 
período, regista alguma 
tranquilidade. Há, contudo, 
muitas famílias e alunos 
em isolamento, alguns in-
fetados com Covid-19", deu 
nota à Defesa de Espinho o 
encarregado de educação e 
responsável pela associação 
de pais. "Sabemos que há, 
também, professores e fun-
cionários em isolamento, 
o que tem criado algum 
constrangimento no início 
das aulas em algumas 
disciplinas".

Dino Silva considera que 
a realização de testagem 
à Covid-19 traz vantagens 
porque, "quanto mais testes 
se fizeram, mais se vai con-
seguir salvaguardar a co-
munidade escolar, evitando 
alguns surtos de infeção".

Por outro lado, as novas 
regras implementadas pela 
DGS, que evitam o isola-
mento de uma turma, "vêm 
ajudar a criar mais estabi-
lidade na escola”. Ter aulas 
online não é aquilo que pre-
conizamos para os nossos 

educandos e, por isso, esta 
medida de não isolar uma 
turma em virtude de apa-
recer um aluno infetado 
vem contribuir para que as 
aulas decorram com maior 
normalidade", afirma. Dino 
Silva entende que o facto 
de as crianças estarem vaci-
nadas, no recente processo 
de vacinação, "poderá con-
tribuir para que a situação 
na escola corra pelo melhor. 
Mas isto depende muito da-
quilo que cada encarregado 
de educação pretende para o 
seu filho ou educando".

Por sua vez, José Laran-
jeira, presidente da Asso-
ciação de Pais da Escola Bá-
sica de Espinho 2, integrada 
no Agrupamento de Escolas 
Dr. Manuel Gomes de Al-
meida, também não sabe 
quando serão feitos os testes 
na escola. "Sabemos que o 
reinício da escola foi dentro 
do normal e não tivemos 
conhecimento de grandes 
preocupações por parte dos 
pais e encarregados de edu-
cação relativamente a este 
regresso às aulas".

"Para já, aquilo que se 
sabe é que muitas crianças 
foram vacinadas, o que traz 

alguma tranquilidade à pró-
pria escola e estabilidade ao 
desenrolar das aulas", diz 
José Laranjeira.

Segundo este presidente 
da associação de pais, desta 
vez "não há turmas em isola-
mento, muito provavelmente 
em consequência das novas 
regras implementadas pela 
DGS”. “No entanto, ainda é 
cedo para chegarmos a con-
clusões quanto à vacinação. 
porque na nossa associação 
ainda não houve qualquer 
reunião após estas férias", 
sublinha.  ○

DESDE 17 de novembro de 2021 que o Centro 
de Vacinação Covid (CVC), na antiga Escola da 
Seara, administrou mais de 20 mil inocula-
ções, sendo cerca de 15500 da vacina contra a 
Covid-19 e as restantes contra a gripe. 

Paralelamente, desde 4 de janeiro foram 
vacinadas 1198 crianças com idades com-
preendidas entre os 5 e os 11 anos. Segundo 
Álvaro Monteiro, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, estes dados refletem 
"o esforço que o Município fez no sentido de 
honrar o seu compromisso com a população, 
dando importância a uma das suas principais 
prioridades, a Saúde".

Este vereador com o pelouro da Saúde consi-
dera que o seu executivo "esteve bem quando 
promoveu a reabertura do CVC Espinho em 
novembro de 2021, uma vez que isto veio a re-
velar uma grande capacidade de antecipação 
face ao estado de calamidade que acabou 
anunciado pelo Governo 10 dias depois.” 

Segundo Álvaro Monteiro, esta iniciativa 
do Município garantiu uma taxa de 85% de 
cobertura de reforço e de terceiras doses da 
vacina contra a Covid-19 na população de 
Espinho acima dos 65 anos. “Trata-se de uma 
taxa de cobertura de imunidade significativa 
na nossa população que não seria possível sem 
este esforço no nosso Centro de Vacinação", 
sublinhou o vice-presidente da Câmara, acres-
centando que "para além destes recursos, foi 
necessária a contratação de médicos e de en-
fermeiros, pagos pelo Município”. 

Desde 22 de novembro que 
se começou a assinalar um 
crescimento de casos positivos

Foram registados, desde então, 2278 positivos 
em Espinho, o que, segundo Álvaro Monteiro, 
"representa cerca de 8% da população. Destes 
casos, 1434 são deste ano e 844 são de 22 de 
novembro a 31 de dezembro”, dá ainda conta 
aquele vereador.

Neste sentido, o Município de Espinho re-
forçou o call center da Task Force Municipal 
contra a Covid-19. "No final de 2021 e na pri-
meira semana deste ano, a saúde pública estava 
com dificuldades no contacto com os casos 
positivos. A Proteção Civil, com o apoio de fun-
cionários municipais, realizou a atualização de 
todos os contactos de rastreamento, fazendo 
2112 chamadas telefónicas, contactando 817 
casos positivos e rastreados 698 contactos de 
risco", refere. Este reforço, disponibilizado à 
Unidade de Saúde Pública permitiu, segundo 
o autarca, recuperar atrasos que vinham a ser 
verificados.” ○ MP

Face ao novo parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a realização 
de um rastreio à Covid-19 aos trabalhadores da comunidade escolar, o 
Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE) promete operacionalizar a medida em conformidade 
com as indicações dadas pela autoridade nacional de saúde. 

ENSINO

4500 Espinho

Recomeço do segundo 
período com tranquilidade, 
mas sem testagem 

Cerca de 85% 
da população 
espinhense
com mais de 65 
anos tem a dose 
de reforço

 Quanto mais 
testes se fizeram, 
mais conseguimos 
salvaguardar a 
comunidade 
escolar, evitando 
alguns surtos de 
infeção"
Dino Silva, 
Associação de Pais 
da Escola Manuel 
Laranjeira

 Sabemos que o 
reinício da escola 
foi dentro do 
normal e não 
tivemos 
conhecimento de 
grandes 
preocupações por 
parte dos pais e 
encarregados de 
educação"
José Laranjeira, 
Associação de Pais 
da Escola Espinho 2
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COVID-19 ESPINHO / Situação epidemiológica
(Incidência Cumulativa por 100000 habitantes a 07/01/2022) Dados DGS

População: 29516  Incidência: 2117
Categoria: 960 - MÁX. Risco: Extrem. Elevado
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OS REPRESENTANTES 
da Câmara Municipal de Es-
pinho no Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira ausen-
taram-se da última reunião 
daquele órgão, realizada na 
passada segunda-feira, 10 de 
janeiro, e põem em dúvida a 
eleição do novo presidente. 
Elementos da autarquia 
alegam “irregularidades no 
processo”.

Segundo nota enviada 
pelo Município à Defesa de 
Espinho, os elementos da Câ-
mara Municipal que fazem 
parte daquele órgão da es-
cola abandonaram a referida 
reunião “por entenderem 
que têm sido cometidas vá-
rias irregularidades no pro-
cesso de eleição do novo pre-
sidente do Conselho Geral” 
e que “esta última reunião 
havia sido convocada sem 
cobertura legal, ferindo a 
legitimidade de todo o pro-
cesso e de futuras decisões”. 

Segundo a Câmara Mu-
nicipal, “o principal ponto 
de discórdia remete para a 

última reunião, realizada em 
dezembro, onde, já depois de 
encerrada a sessão, foi su-
jeita a votação dos presentes 
a eleição de um presidente 
interino do Conselho Geral, 
uma figura não prevista no 
regimento daquele órgão”. 

Os representantes do Mu-
nicípio de Espinho afirmam 
que “as dúvidas em torno 
deste processo já haviam 
sido suscitadas nessa altura, 
quando os representantes da 
Academia de Música de Es-
pinho, da CerciEspinho e do 
Grupo Solverde, entidades 
externas cooptadas pelo 
agrupamento para aquele 
órgão, também se haviam 
retirado da reunião”.

A Defesa de Espinho 
tentou contactar o Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira no sentido de 
obter um esclarecimento a 
estas acusações. Até à hora 
de fecho da edição não con-
seguimos obter qualquer 
resposta por parte de al-
guém ligado àquele órgão da 
escola. ○ MP

UM OPERÁRIO da cons-
trução civil de 42 anos, foi 
detido na segunda-feira,10 
de janeiro, ao final da tarde, 
pela PSP de Espinho, por 
suspeita da prática do crime 
de violência doméstica, 
contra a sua mulher, de 50 
anos, sem profissão.

Após denúncia efetuada 
pela vítima, a PSP com-
pareceu na residência de 
ambos, tendo verificado que, 
no local, já se encontrava 
uma ambulância dos Bom-
beiros Voluntários do Con-
celho de Espinho a assistir 

a vítima que se encontrava 
bastante nervosa.

Contactado o suspeito, 
e após uma “busca domici-
liária consentida”, a Polícia 
apreendeu duas armas 
brancas proibidas (uma ca-
tana e uma faca de abertura 
automática), bem como seis 
munições.

O detido, prestou termo 
de identidade e residência, e 
foi notificado para compa-
recer no Tribunal Judicial 
de Espinho, para conheci-
mento da possível medida de 
coação. ○ MP

Câmara Municipal 
põe em dúvida eleição
do novo presidente do 
Conselho Geral 

Detido por suspeita de 
violência doméstica

AGRUPAMENTO ESCOLAR

POLÍCIA

LEGISLATIVAS 2022

O MUNICÍPIO de Espinho já di-
vulgou o mapa definitivo das as-
sembleias de voto no concelho 
de Espinho, devendo os cadernos 
eleitorais estar disponíveis durante 
a presente semana. Em breve, as 
secções de voto poderão ser consul-
tadas on-line, no site www.recen-
seamento.mai.gov.pt ou através do 
envio de SMS para o nº 3838 com RE 
(espaço) Número de Identificação 
civil (espaço), Data de Nascimento 
no formato AAAAMMDD.
O concelho terá, ao todo, 41 secções 
de voto, sendo distribuídas por fre-
guesia. Em Anta e Guetim, a Escola 
Dr. Manuel Laranjeira acolhe as 
primeiras 11 secções (de 1 a 11); en-
quanto no Espaço do Cidadão no 
Complexo da Ponte de Anta estão 
as secções 12 e 13; e na Escola Básica 
de Guetim as secções 12 e 13. 
Na freguesia de Espinho, há 14 sec-
ções de voto e estarão todas insta-

ladas na Escola Básica Espinho 2, 
junto à Igreja Matriz, à semelhança 
do que aconteceu nas últimas elei-
ções presidenciais. 
Em Paramos, o Centro Escolar 
acolhe as quatro secções de voto 
daquela freguesia, enquanto Sil-
valde tem dois locais destinados ao 
escrutínio: no Centro Escolar estão 
as primeiras cinco secções (de 1 a 5) e 
na EB1 da Marinha estão as secções 
6, 7 e 8.  

QUATRO MESAS 
PARA VOTO ANTECIPADO 

No momento em muito se fala do 
voto antecipado, a autarquia já tem 
definidas quatro mesas para essa 
modalidade, mais duas do que nas 
Presidenciais de 2021. No entanto, o 
Município coloca a possibilidade de 
estender este modelo para seis mesas 
de voto, “em função do número de 

eleitores que pretendam exercer o 
seu direito de voto antecipadamente”, 
confirmou à Defesa de Espinho fonte 
ligada ao gabinete do presidente da 
Câmara.

Se pretender votar antecipada-
mente, poderá fazê-lo numa mesa 
de voto em mobilidade, por si esco-
lhida. O requerimento deverá ser 
feito entre os dias 16 e 20 de janeiro 
à Administração Eleitoral da Secre-
taria Geral do Ministério da Admi-
nistração Interna, por via postal ou 
por meio eletrónico (www.votoante-
cipado.mai.gov.pt/) com a seguinte 
informação: nome completo, data 
de nascimento, número de identifi-
cação civil, morada, município onde 
pretende exercer o direito de voto 
antecipado em mobilidade, contacto 
telefónico e, sempre que possível, en-
dereço de correio eletrónico.

No dia 23 de janeiro, o eleitor deve 
apresentar-se na mesa de voto por si 
escolhida e identificar-se mediante 
apresentação do seu documento de 
identificação civil, indicando a sua 
freguesia de inscrição no recensea-
mento eleitoral.

Depois de se identificar perante o 
presidente da mesa de voto, recebe 
um boletim de voto e dois envelopes 
(um azul e um branco). Após preen-
cher o boletim de voto e dobrá-lo em 
quatro, deverá introduzi-lo no enve-
lope branco e fechá-lo. Depois, deverá 
introduzir o envelope branco no en-
velope azul e fechá-lo.

O envelope azul é preenchido de 
forma legível e depois é selado com 
uma vinheta de segurança. O presi-
dente da mesa entrega ao eleitor o 
duplicado da vinheta aposta no enve-
lope azul, que serve de comprovativo 
do exercício do direito de voto. ○ MP

Secções de voto no 
concelho de Espinho

O BURGER KING, a segunda maior 
cadeia de restauração de hambúr-
gueres do mundo, abriu o seu pri-
meiro espaço comercial em Espinho, 
na Rua 43, o que permitiu, segundo a 
marca, “a criação de 25 postos de tra-
balho diretos".
O novo espaço de restauração da ci-
dade tem capacidade para um total 
de 92 clientes, 68 no interior do es-
tabelecimento e 24 na esplanada, 
e conta com mais de 300 metros 
quadrados de dimensão. De acordo 
com a marca, o restaurante apre-
senta “um espaço Play King para 
as crianças e oferece um sistema 
de refill de bebidas, quiosques de 
pre-order (pedido antecipado), wifi 
gratuito e inclui os serviços de take-
-away e drive thru".
A funcionar de segunda a domingo, 
o restaurante está aberto das 11 
horas até à meia noite, oferecendo 

a possibilidade de os clientes usu-
fruírem dos produtos até mais tarde, 
através do serviço de Drive Thru, re-
colha sem sair do veículo, disponível 
de segunda a quinta-feira até à uma 
da madrugada e até às duas de sexta 
a domingo. 
“Começamos o ano da melhor forma 
com a abertura do primeiro restau-
rante em Espinho, reforçando assim 

a nossa presença no distrito de Aveiro 
onde já contamos com nove espaços. 
Em 2022, pretendemos continuar o 
nosso plano de expansão de forma a 
estarmos cada vez mais próximos dos 
consumidores portugueses”, afirma 
Jorge Carvalho, Diretor Geral do 
Burger King em Portugal e Espanha.
O primeiro Burger King no distrito de 
Aveiro foi inaugurado em 2007.   ○ LV

Burger King abre a primeira loja de 
Espinho e cria 25 postos de trabalho
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RESTAURAÇÃO

Espaço tem 
capacidade para 
o total de 92 
clientes 
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4500 Freguesias

SINALIZAÇÃOPARAMOS
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LÚCIO ALBERRO 

NÃO SE TENDO registado 
qualquer documento em dis-
cussão antes da “ordem de 
trabalhos” e formalizada a ata 
da sessão anterior, por unani-
midade, no quarto dia de 2022, 
a aprovação do regimento da 
assembleia de freguesia para 
o mandato 2021-2025 foi viabi-
lizada maioritariamente. Por 
um lado, os sete elementos da 
lista dos Independentes de 
Paramos argumentaram que 
o regimento proposto tem 
sido aprovado em mandatos 
anteriores e, por esse motivo, 
deve ser mantido; por outro, 
os dois vogais eleitos pelo PSD 
defenderam a necessidade de 
algumas alterações.

O executivo propôs o plano 
de atividades e orçamento as-
sente no seu programa apre-
sentado aos paramenses e 
amplamente sufragado nas 
eleições autárquicas, mas o PSD 
elencou algumas dúvidas que 
foram esclarecidas pelo presi-
dente da Junta, Manuel Dias. 
O documento foi aprovado por 
maioria. O PSD apresentou 
uma longa declaração de voto, 
justificando a sua abstenção.

Entretanto, o mapa de pes-
soal também foi aprovado, 
mas com o registo dos votos 
contra do PSD, sendo, contudo, 
conferida unanimidade ao do-
cumento das aprovações pré-
vias e genéricas.

Os elementos afetos à 
maioria solicitaram alguns 
esclarecimentos no decurso 
da apreciação do relatório 
escrito de Manuel Dias, no-
meadamente no que con-
cerne ao funcionamento do 
polo da Unidade de Saúde 
Familiar e dos terrenos da 
zona industrial, e ainda rela-
tivamente ao lugar da praia e 
da defesa da costa.

O presidente da junta 
disse que continua preo-
cupado com o polo da USF, 
entendendo ser necessário 
um melhor serviço. Deu 
nota de que tem conversado 
com os respetivos responsá-
veis sobre o assunto, asse-
gurando que as diligências 

serão intensificadas até à 
cabal resolução.

Manuel Dias deu também 
nota de sinais positivos 
quanto aos terrenos da zona 
industrial, mas reconheceu 
que ainda “é muito cedo para 
se deitar foguetes”, embora 
se assuma como “um homem 
com esperança e fé”.

Sobre o POC – Plano da 
Orla Costeira, elaborado pela 
APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente, afirmou estar 
atento a alguns novos de-
senvolvimentos, esperando, 
“tal como está assumido”, 
que “nunca nada seja feito 
nas costas da autarquia ou 
dos moradores do lugar da 
praia.” ○

A assembleia de freguesia de Paramos aprovou o orçamento de cerca de 
265 mil euros para o ano de 2022, numa sessão em que foram abordados os 
dossiês dos terrenos da zona industrial, da Unidade de Saúde Familiar e da 
defesa da costa, especificamente no que diz respeito ao lugar da praia.

É BEM nas proximidades ao nó da auto-es-
trada A41 (CREP), na Rua das Cassufas, em 
Anta, que se encontra uma placa de sinalização 
coberta por vegetação na sua quase totalidade.
A sinalética encontra-se a 100 metros de uma 
rotunda e tem por objetivo indicar aos auto-
mobilistas as direções para chegar às princi-
pais ligações rodoviárias nas proximidades, de-
signadamente a já referida A41, mas também a 
A29 e a A1. O primeiro problema é que já quase 
nada é visível para os condutores, devido à 
vegetação que cresce a partir do terreno en-
costado à placa. O segundo problema é que 
as designações dos acessos já estão, há muito, 
ultrapassadas: o IC1 tem hoje a designação de 
A29, enquanto o IC24 é a A41 ou CREP - Cir-
cular Regional Exterior do Porto. 
O presidente da Junta da União de Freguesias 
de Anta e Guetim, Nuno Almeida, esclareceu 
que “a zona e a sinalização em causa é da res-
ponsabilidade da concessionária da autoes-
trada”. Contactada pela Defesa de Espinho, a 
concessionária fez saber que não tem respon-
sabilidade sobre a placa situada na Rua das 
Cassufas e atribui competências à Infraestru-
turas de Portugal, entidade cujo contacto foi 
impossível até ao fecho da edição. ○

Placa “invisível” 
em Anta

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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“É muito cedo para 
se deitar foguetes” 
nos terrenos da 
zona industrial
- Manuel Dias

DEFESA DE ESPINHO - 4680 - 13 JANEIRO 2022

BANDA MUSICAL S. TIAGO 
SILVALDE

 
 ASSEMBLEIA GERAL

Os Órgãos Sociais vêm por este meio informar que, 
devido ao número de casos COVID que se estão a 
verificar, a Assembleia Geral a realizar no dia 16 de 

janeiro fica adiada para o dia 06 de fevereiro às 09:30h.
O Presidente da Assembleia Geral

Hugo Viegas
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 Nunca nada 
seja feito nas 
costas da 
autarquia ou dos 
moradores do 
lugar da praia.”
Manuel Dias,
presidente da junta 
de Paramos

265 mil € 
Orçamento 
para 2022 
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Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

A abstenção nas eleições em Portugal tem aumentado de 
forma consistente nos diferentes atos eleitorais. Em 1975 de-
correram as primeiras eleições legislativas pós-25 de Abril. 
Com apenas 9% de abstenção, foi o ato eleitoral com uma par-
ticipação dos eleitores mais significativa. Em 1976, para as pre-
sidenciais, 25% dos eleitores ficou em casa e 35% nas eleições 
autárquicas. Números muito inferiores aos registados nos úl-
timos anos, onde nas presidenciais (2021) e nas europeias (2019) 
a taxa de abstenção ultrapassou os 60%.

O cenário torna-se ainda mais preocupante quando compa-
ramos Portugal com outros países. Portugal regista a sétima 
taxa de abstenção mais elevada da Europa em eleições legisla-
tivas, e a quarta entre os países da União Europeia. Na Europa 
Ocidental, apenas França e Suíça registam taxas de abstenção 
similares a Portugal. No entanto, este último (Suíça) tem uma 
das democracias mais avançadas do mundo (12.º lugar em 167 
países no Índice de Democracia da The Economist), na qual os 
suíços são chamados às urnas com regularidade, não só para 
eleições locais e nacionais, mas também para votarem fre-
quentemente em referendos (em 2021, os suíços votaram em 
dois referendos para aprovar políticas do governo no combate 
à COVID-19).

Apesar de ser um problema nacional, o abstencionismo não 
é homogéneo em todas as regiões. Nas principais áreas ur-
banas, as taxas de abstenção são tendencialmente mais baixas 
(próximas de 40%), com destaque para os distritos de Braga, 
Porto e Lisboa. A Região do Alto Alentejo apresenta também 
baixos níveis de abstenção, comparativamente com a média 
dos círculos nacionais (onde a abstenção foi de 45% nas legis-
lativas de 2019). Por outro lado, o Algarve, Açores e a região de 
Trás-os-Montes e Alto Douro têm as taxas de abstenção mais 
elevadas, acima de 50%. Nos círculos eleitorais no estrangeiro, 
apenas um em cada dez portugueses vota.

O abstencionismo é um sintoma de uma democracia doente. 
Perante os números apresentados, o Instituto +Liberdade 
lançou a campanha #NãoVotesNão (presente na televisão e 
redes sociais). Esta campanha pretende despertar a metade 
da população que não vota, através de uma mensagem clara: 
não irem votar não resolve os problemas de que se queixam 
na política, só os vinca ainda mais porque deixam a decisão de 
escolha dos destinos do país nas mãos de pessoas que, prova-
velmente, pensam de forma diametralmente oposta à vossa.

André Pinção Lucas / 10 de janeiro de 2021
w https://maisliberdade.pt/maisfactos

LISANDRA VALQUARESMA 

SEGUNDO CARLOS MELO, pro-
prietário do restaurante ‘Os Meli-
nhos’, na Rua 2, “o preço dos produ-
tos tem subido desde finais de 2021”, 
como consequência do aumento 
constante do preço dos combustí-
veis. De acordo com este empresário, 
a subida no início de um novo ano 
“acontece sempre”, mas acredita que 
desta vez se notou mais. “No mês 
de dezembro o preço da carne au-
mentou estupidamente, sobretudo 
o cabrito ou a vitela. O que também 
disparou foi o preço dos vinhos e dos 
peixes, como o linguado e o robalo. 
Posso dizer que há algumas maté-
rias-primas em que os preços têm 
subido aos poucos como os legumes, 
as frutas e até os mariscos. Agora é 
provável que algum destes produtos, 
depois desta fase, vejam o seu custo 
a baixar, mas a verdade é que subi-
ram como nunca”, alerta. 

Partilhando a mesma experiên-
cia, Carlos Ferreira, proprietário do 
restaurante ‘Baliza’, na Rua 8, não es-
conde que “houve uma oscilação dos 
preços em todas as áreas”. Quando 
questionado sobre o produto em que 
notou um maior aumento, o empre-
sário não hesita em falar da carne 
em geral e no frango em particular. 
“Desde o início da pandemia que te-
mos sentido uma oscilação no preço 
dos produtos e, infelizmente, numa 
tendência de subida. Tem havido 
uma subida gradual, já na casa dos 
30% para a maioria das matérias-pri-

mas que compramos”, refere.
Ao comando da ‘Graciosa’, restau-

rante na Rua 8, António Oliveira ex-
plica que as mudanças começaram 
no final de outubro e início de no-
vembro de 2021 com um aumento 
acentuado do preço do frango. Além 
disso, o café, as bebidas e as carnes 
também não escaparam. O carvão, 
matéria-prima bastante usada no 
espaço, viu, segundo o empresário, 
o seu custo subir ainda em agosto. 

Subida obriga a atualização 
dos preçários 

Muito se tem falado sobre a infla-
ção nos últimos tempos, especial-
mente devido ao impacto da pande-
mia na economia. Vários produtos 
e serviços vão sofrer mudanças ao 
longo de 2022 e no mundo da res-
tauração não será diferente.

Para fazer face à subida do cus-
to das matérias-primas usadas dia-
riamente nos diferentes espaços, 
os empresários não escondem que 
os preçários vão ter que ser rea-
justados. “Estas mudanças notam-
-se logo nos negócios. Nós não au-
mentamos logo os preços e vamos 
aguentando para o choque não ser 
assim tão grande, mas a breve prazo 
vamos ter que ir atualizando os pre-
ços. Os salários sobem, os descontos 
para a segurança social também e, 
no fundo, vai tudo por arrasto”, ex-
plica Carlos Melo.

Apesar das subidas já se fazerem 
notar há vários meses, António Oli-

veira confessa que esperou pela 
mudança do ano para ajustar os va-
lores. “Aumentamos pontualmente 
alguns preços em alguns produtos 
visto que tivemos aumentos por 
parte dos fornecedores. Temos que 
fazer um reajuste, mas isso não 
quer dizer que todos os anos o faça-
mos. Em 2022 isso aconteceu porque 
nos dois últimos meses de 2021 já se 
vinha a verificar que os fornecedo-
res estavam a aplicar um aumento 
de preços, ou seja, já era uma ten-
dência. No entanto, nós achamos 
que o fazer naquela altura do ano 
não era o ideal. Por isso, decidimos 
fazer um reajuste no início do ano 
por entendermos que era uma data 
mais justa”, explica o proprietário 
do Graciosa.

Da mesma forma, Carlos Ferrei-
ra afirma que esta atualização dos 
preços, depois do aumento dos for-
necedores, tem sido feita de forma 
gradual. “Nós vamos fazendo um 
esforço porque, felizmente, somos 
um restaurante com muitos anos e 
temos um cliente fidelizado que nos 
acompanha. Tentamos ao máximo 
protelar os preços, mas temos feito 
algumas subidas graduais em al-
guns produtos específicos, como, por 
exemplo, no cabrito ou no frango em 
que os preços subiram bastante.”

Para 2022, os empresários espe-
ram “tempos melhores” e, apesar 
de acreditarem na continuação da 
pandemia, anseiam que as medidas 
restritivas não voltem a causar tan-
to impacto no setor. ○

Tal como já é hábito, o ano novo chegou e ficou marcado pelo aumento generalizado 
dos preços para o consumidor em geral. No entanto, os empresários da restauração 
confessam que esta tendência de aumento não é de agora e tem vindo a ser notória 
no setor desde outubro de 2021. A carne, em especial o frango, a vitela e o cabrito, são 
produtos que agora pesam mais na carteira dos empresários da restauração. 

COMÉRCIO

pessoas & negócios

Restauração abre a carteira e paga ainda 
mais pelos alimentos em 2022 
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No restaurante 
'Os Melinhos' a 
subida do preço 
dos produtos 
começou a ser 
sentida ainda em 
2021 
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POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...CÂMARA DE LISBOA
QUER O REGRESSO DAS
MARCHAS POPULARES ESTE ANO.

OS BAILARICOS
JÁ COMEÇARAM.  TEMOS VISTO

ALGUNS NOS DEBATES ENTRE 
OS LÍDERES PARTIDÁRIOS

...

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

Cuidado com os 
ciclistas!

Têm razão os ciclistas, quando os 
condutores de veículos ligeiros e 
pesados e os motociclistas não 
respeitam a sua prioridade no atra-
vessamento das chamadas zonas 
de coexistência que foram criadas 
na cidade. Mas quem circula de 
bicicleta também deve ter cuidado 
com os peões nos mesmos locais.
E os condutores também devem ter 
o mesmo cuidado com os peões, 
porque das duas uma: ou não sa-
bem o Código da Estrada, ou não há 
a devida sinalização. E talvez não 
haja respeito por quem anda a pé!
A colocação de passadeiras não 
seria mais aconselhável? Talvez 
fosse um pouco mais seguro para 
os peões…

Maria José Barbosa - Espinho

Pequenas obras 
que se tornam 
grandes obras

A assembleia de Anta e Guetim 
aprovou uma recomendação para 
melhoramentos e mais segurança 
rodoviária e, sobretudo, pedonal, 
na Rua Professor Dias Afonso, em 
Anta, e na Rua dos Combatentes, 
em Guetim. Mas há mais ruas a 
precisarem de intervenção no me-
lhoramento do piso e na proteção 
dos peões, neste caso ao nível de 
passeios e passadeiras.
A Câmara Municipal de Espinho 
tem de se preocupar com esta 
situação. Por vezes, as pequenas 
obras tornam-se grandes obras, 
porque são importantes para a se-
gurança das pessoas.
E, se assim for, também se reco-
nhece que a política é feita para 
servir as pessoas, porque palavras, 
promessas e votações é o que há 
mais… Mãos à obra! 

Joaquim Santos - Anta

 CORREIO DO LEITOR 

opinião 
Arcelina Santiago

Já estamos em 2022? Como o tempo pas-
sa depressa! Ele é fugaz demais e lá estou 
eu outra vez em torno do tema que sempre 
me fascinou - o Tempo. 

Como marcar o tempo, esse tempo que 
não pára de avançar? Há duas formas: 
uma delas foi inventada por homens que 
amam a precisão dos números: os mate-
máticos, os astrónomos, os cientistas, os 
técnicos.  Esta necessidade de precisão 
levou a que inventassem ampulhetas, re-
lógios, cronómetros e os comuns calen-
dários. Todos os pedaços do tempo – se-
gundos, minutos, horas, dias e anos são 
marcados com números. A segunda forma 
de marcar os pedaços do tempo, o tempo 
de vida, é bem mais difícil e imprecisa. A 
metáfora que o escritor  Rubem Alves nos 
presenteou  no seu livro de pensamentos 
diz-nos: “(…) aqui o tempo não mais pode 
ser representado por números. O tempo 
aparece como um fruto que vai sendo co-
mido: é belo, é colorido, é perfumado. E, 
à medida que vai sendo comido, vai aca-
bando. Vem a tristeza. O tempo da vida se 
marca por alegrias e tristezas. Há inícios 
e há fins.”

Sim, aqui o tempo é como um fio onde va-
mos enfiando contas tal como um colar em 
construção com fim anunciado. Cada nova 
conta não pode substituir a anterior, ela fi-
cará destinada ao seu lugar, a seguir. E lá 
ficará para sempre, tal como a experiência 

vivida permanecerá na nossa memória. 
O tempo dessa memória, feliz ou infeliz, 
poderá ser lembrado, eternizado mas não 
voltará jamais. O tempo, nesta perspetiva, 
tem fim. Sim, porque eternidade não é um 
tempo sem fim, mas antes um tempo que 
sentimos ter valido a pena, que foi pleno e 
completo. De felicidade. Tudo tem de aca-
bar no seu tempo, o tempo sem fim seria 
algo insuportável e quase impensável.

Neste começo do ano novo é tempo de 
enfrentar o futuro de forma positiva. Te-
mos motivos para nos alegrar. Muitos de 
nós vivemos o isolamento na primeira pes-
soa e tivemos a estranha sensação que o 
tempo teimava em não correr, nem o do 
calendário, nem o da vida. Suspensos pe-
las circunstâncias. Mas estamos vivos e 
temos de continuar otimistas. Foram tem-
pos onde os avanços da Ciência deram 
respostas céleres e eficazes ao combate 
da pandemia. E, se a investigação foi mui-
to importante, temos também de reconhe-
cer que a adesão dos portugueses à va-
cinação foi excelente.  Demonstração de 
lucidez e confiança na ciência. Claro que 
há ainda os negacionistas e, se temos de 
respeitar as suas ideias fechadas, temos 
também de nos congratular por serem 
apenas um número pouco significativo.

Mas entre o tempo marcado pelo calendá-
rio, rigoroso e formal, cortado em doze fa-
tias e o tempo mágico formado por contas 
que preenchem o colar das nossas vidas, 
com experiências imensas, nada como 
começar este Novo Ano em poesia, com 
a formulação de votos que o poeta Carlos 
Drummond de Andrade aborda neste seu 
belo poema “O Tempo”:

“Quem teve a ideia de cortar o tempo 
em fatias, 
a que se deu o nome de ano,
foi um individuo genial.
Industrializou a esperança,
fazendo-a funcionar no limite da 
exaustão.
 
Doze meses dão para qualquer ser 
humano se cansar
e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação
e tudo começa outra vez, com outro 
número
e outra vontade de acreditar
que daqui para diante tudo vai ser 
diferente.
Para você, desejo o sonho realizado,
o amor esperado,
a esperança renovada.
Para você, desejo todas as cores 
desta vida,
todas as alegrias que puder sorrir,
todas as músicas que puder 
emocionar.
Para você, neste novo ano,
desejo que os amigos sejam mais 
cúmplices,
que sua família seja mais unida,
que sua vida seja mais bem vivida.
 
Gostaria de lhe desejar tantas 
coisas...
Mas nada seria suficiente...
Então desejo apenas que você 
tenha muitos desejos,
desejos grandes.
E que eles possam mover você a 
cada minuto
ao rumo da sua felicidade.” 

O calendário do 
tempo marca 2022
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O mais recente ‘World Economic Outlook’, 
publicado pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI), revela que a economia nacional tem sido 
uma das mais lentas entre as economias mais 
avançadas do muindo e da Zona Euro nos úl-
timos 20 anos.
Em 1999, a economia portuguesa posiciona-
va-se na 35.ª posição do ranking das econo-
mias mais ricas do mundo, medidas pelo pro-
duto interno bruto, per capita, em paridade de 
poder de compra, a preços constantes.
A riqueza gerada por habitante, em Portugal, 
era de 29.510 dólares, numa lista então lidera-
da pelos Emirados Árabes Unidos (94.256 dó-
lares) e pelo Luxemburgo na segunda posição 
(90.691 dólares).
Decorridos mais de 20 anos, o que se constata 
é que Portugal baixou 10 posições no ranking 
dos países mais ricos do mundo, ou dito de 
outra forma, Portugal está relativamente mais 
pobre, neste ranking medido pela criação de 
riqueza por habitante, em paridade de poder 
de compra a preços constantes. De acordo 
com os dados do FMI, Portugal será, em 2021, 
apenas a 45.ª economia mais rica do mundo!
Em 2021, a riqueza gerada por habitante, em 
Portugal terá sido de 33.440 dólares, numa 
lista agora liderada pelo Luxemburgo (115.823 
dólares), secundada pela Irlanda, antes 14.ª 
agora 2.ª (101.905 dólares).
A questão factual e preocupante, para Portu-
gal e para os portugueses, é que a economia 
nacional perdeu 10 posições, neste intervalo 
de tempo de 22 anos entre 1999 e 2021, no 
ranking dos países mais ricos do mundo, me-
dido pelo produto interno bruto, per capita, 
em paridade de poder de compra, a preços 
constantes.
Neste período, a economia portuguesa ultra-
passou a economia de quatro países: Aruba 
(29 agora 47), Bahamas (23 agora 48), Líbia (26 
agora 100) e Omã (34 agora 52).
Em sentido inverso, Portugal foi ultrapassado 
por 14 países (!), com especial ênfase para 
economias de países que se consideravam 
entre os mais pobres da Europa, incluindo San 
Marino (agora 11), Andorra (agora 21), Malta 
(37 agora 30), República Checa (42 agora 36), 
Eslovénia (41 agora 37), Lituânia (64 agora 39), 
Estónia (53 agora 41), Polónia (56 agora 42) e 
Hungria (45 agora 44); e por países de outras 
geografias como Macau (agora 9), Taiwan (40 
agora 15), Coreia do Sul (43 agora 29), Israel 
(38 agora 33) e Porto Rico (36 agora 43).
A questão alarmante é a quase total estag-
nação da economia nacional nestes 22 anos, 

entrecortada com anos de crescimentos re-
duzidos ou muito modestos, intercalada com 
períodos de crise, assistência internacional e 
mais recentemente a recessão provocada pela 
pandemia.
Entre as 45 economias que integram os países 
da Zona Euro, da União Europeia e as econo-
mias mais avançadas do mundo, de acordo 
com o FMI (e excluídos Macau, San Marino 
e Andorra), Portugal apresenta-se como uma 
das ‘economias mais lentas’ com um cresci-
mento médio anual de apenas 0,57% ao ano 
entre 1999 e 2021.
A economia portuguesa foi a 3.ª economia que 
menos cresceu, entre estas 45 economias, de 
1999 a 2021. Apenas com pior registo surgem 
a Itália, que regrediu 0,03% e a Grécia que 
cresceu apenas 0,15%.
Entre os países que registaram maior cresci-
mento médio anual, nestas últimas décadas, 
encontram-se os países bálticos que integram 
a Zona Euro: Lituânia (4,96%), Letónia (4,44%) 
e Estónia (3,98%), e os países do leste euro-
peu que integram a União Europeia: Roménia 
(4,47%), Bulgária (4,04%) e Polónia (3,63%).
À debilidade estrutural da economia nacional, 
a pandemia veio agravar as dificuldades de 
crescimento e convergência de Portugal com 
as economias mais avançadas.
Sendo certo que a pandemia atingiu inexo-
ravelmente todas as economias do mundo, 
é também certo que as economias foram im-
pactadas de forma diversa e em diferentes 
graus pela retracção pandémica.
De acordo com o FMI, a retracção económica 
nas economias mais avançadas do mundo, 
em 2020, foi de 4,5%, e apenas duas econo-
mias registaram crescimento na criação de ri-
queza anual por habitante: Irlanda (4,94%) e 
Taiwan (3,31%).
Também neste particular Portugal foi seria-
mente afectado pela retracção económica, 
com uma quebra na riqueza produzida por 
habitante de 8,65%, quase o dobro da que-
bra verificada na média das economias mais 
avançadas do mundo.
Em 2020, a quebra de 8,65% na criação de 
riqueza, por habitante, em Portugal, foi mesmo 
uma das mais acentuadas, representando o 
sexto pior registo entre os 45 países das eco-
nomias mais avançadas, sendo apenas cinco 
os países que registaram quebras mais acen-
tuadas que Portugal: Reino Unido (10,23%), 
Espanha (10,83%), Malta (12,04%), Andorra 
(12,50%) e Macau (56,53%).
Também preocupante o ritmo que a retoma 
e a recuperação económica e social possam 
levar, para alcançar, pelos menos, os níveis 
pré-pandémicos.
Os dados do FMI mostram, de uma forma 
generalizada, que as economias mais avan-
çadas apresentaram crescimentos de 2020 
para 2021, o que face à retracção ocorrida em 
2020, e apenas pelo efeito de retoma de activi-

dades económicas, seria expectável. 
Sucede que estes crescimentos não permi-
tem ainda alcançar os níveis de actividade e 
a criação de riqueza anual por habitante nos 
anos pré-pandémicos. Ou melhor dito, não 
de forma generalizada e idêntica em todas as 
economias.
Se de uma forma global, as economias mais 
avançadas do mundo poderão apresentar um 
crescimento anual em 2021 de 5,2%, face à 
retracção ocorrida em 2020 de 4,5%, as pro-
jecções para as diferentes economias mos-
tram dados dispares de retoma, face à retrac-
ção que as mesmas experimentaram.
No caso de Portugal, as projecções do Fundo 
Monetário Internacional, para 2021, apontam 
para um crescimento da criação de riqueza, 
por habitante, de 4,63%, o valor anual mais 
elevado dos últimos vinte anos, contudo, mui-

to aquém da retracção ocorrida em 2020, no 
valor de 8,65%, e abaixo da média de cresci-
mento das economias mais avançadas, que se 
prevê venham a crescer 5,2%.
As projecções evidenciam um panorama de 
exigência que colocam Portugal face à quase 
inevitabilidade de manutenção de crescimento 
muito lento e de quase estagnação, o que a 
prazo significará o retrocesso e o afastamento 
da economia nacional face às economias mais 
avançadas, nu processo de empobrecimento 
relativo face a outros países e economias, in-
cluindo um conjunto de países que, partindo 
de posições menos favoráveis, apresentam 
hoje níveis de riqueza superiores a Portugal, e 
maior resiliência e capacidade de recuperação.

Consultor
Escrito em desacordo ortográfico. 

Portugal (menos 
rico) a ficar para 
trás há mais de 
20 anos

opinião 
Tito Miguel Pereira
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✝ António Gomes da Silva Caneira
AGRADECIMENTO

Conjunto Habitacional da Ponte D’ Anta

Sua esposa, filhos, noras, genro, 
netos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as 
pessoas que participaram no 
funeral e na missa de 7.º dia 
do seu entre querido, ou que  
de qualquer outra forma lhes 
manifestaram o seu pesar.
  
Maria Cidália Gomes de Oliveira e Sá 
Caneira – esposa
Nuno Miguel Gomes da Silva – filho
Sérgio Cláudio Gomes da Silva – filho
Sónia Patrícia Gomes da Silva – Filha

Anta, 13 de janeiro de 2022

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telf. 256 752 774 – Tlm. 914 096 243

✝ Noémia Ferreira Gomes
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, filhos, nora, genro, 
netos, bisnetos e restante família 
vem comunicar às pessoas de 
suas relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do seu 
ente querido, dia 15, sábado, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho. Desde já agradecem 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.

Agostinho Martins 
(Tipografia Gráfica de Espinho)
Agostinho Ferreira Martins
Maria Edite Ferreira Martins
Teresa Ferreira Martins
Maria Celeste Ferreira Martins
Maria Estrela Ferreira Martins

Espinho, 13 de janeiro de 2022 

✝ António Lopes Campos e Matos (Tonecas)
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, genro, 
netos e restante família vêm 
comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do seu 
ente querido, dia 19, quarta-feira, 
pelas 19 horas na Igreja Matriz 
de Espinho. Desde já agradecem 
a todos quantos participem na 
Eucaristia. 

Manuela Félix
Nuno Miguel Félix Campos e Matos
Luís Filipe Félix Campos e Matos
Pedro Rui Félix Campos e Matos
Ricardo Jorge Félix Campos e Matos
Renata Félix Campos e Matos

Espinho, 13  de Janeiro de 2022

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

✝ Maria Alves Moreira de Sousa
5.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Será celebrada missa, por alma 
da saudosa extinta sábado, dia 
15, pelas 16.30 horas na Igreja 
Paroquial de Silvalde.
 
A família
 
Silvalde, 13 de janeiro de 2022

✝ Mariana Correia De Oliveira Ormonde
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Recordada com muita saudade, 
seus pais e irmã comunicam a 
todas as pessoas de suas relações 
e amizade que será celebrada 
missa por sua alma no próximo dia 
15, sábado, pelas 19:00 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradecem a todos 
quantos participem na Eucaristia. 

Espinho, 13 de janeiro 2022

Virgílio Ormonde 
Maria Adélia Ormonde 
Maria Alexandra Ormonde

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

✝ ANTÓNIO PINHAL GOMES DA SILVA
 [MASSAS] 17/01/2022

Na passagem do 18.º aniversário do seu 
falecimento sua família recorda-o com profunda 
saudade.

✝ José Alves da Silva
MISSA DE 6.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

A família vem, por este meio, comu-
nicar às pessoas de suas relações 
e amizade que será celebrada mis-
sa por alma do seu ente querido, 
dia 18, terça-feira, às 19 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradece a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 13 de janeiro de 2021
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✝ Maria Celeste Loureiro da Silva Matos
AGRADECIMENTO

Rua António da Silva Alves / Anta - Espinho

“Antiga Funcionária do Posto Médico - Espinho”

Seu marido, filhos 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

Porque todo aquele que descansa 
no jardim da paz,
Deixa eternamente saudades 
dentro do coração 

Anta, 13 de Janeiro de 2022

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

✝ Maria de Sá e Castro
MISSA DE 1º. ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua sobrinha e restante família 
vem, por este meio, comunicar 
às pessoas de suas relações e 
amizade, que será celebrada missa, 
por alma do seu ente querido, dia 
15, sábado às 17,30 horas na 
Igreja Paroquial de Guetim.
Agradecem, desde já,  a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Guetim, 13 de janeiro de 2022

✝ Maria José da Costa Pereira
AGRADECIMENTO

Rua Professor Dias Afonso / Anta - Espinho

Seu marido, filhos, genro, noras, 
netos, bisnetos 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

Porque todo aquele que descansa 
no jardim da paz,
Deixa eternamente saudades 
dentro do coração 

Anta, 13 de Janeiro de 2022

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

✝ Dr. Ricardo de Souza Pinto Romeira
MISSA DE 30.º DIA

(Cardiologista) Paramos

Sua irmã Guilhermina e restante 
família vêm comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que 
será celebrada missa, por alma 
do seu ente querido dia 20, 
quinta feira, pelas 18 horas na 
Capela de Nª. Sª. da Guia. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia

Paramos, 13 de janeiro de 2022

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

✝ Ilídio Carlos da Costa Ramalho
AGRADECIMENTO

Sua mulher, filhos, irmãos e restante família vêm 
agradecer às pessoas que se dignaram a tomar parte 
no funeral do seu ente querido e nas missas de 7.º 
dia ou que de outro modo manifestaram pesar.

Helena Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos 
Leonor Dourado e Alvelos da Costa Ramalho 
Diogo Dourado e Alvelos da Costa Ramalho 
Natália Sofia da Costa Ramalho 
Fernando Miguel da Costa Ramalho

Espinho, 13 de janeiro de 2022

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

CONSULTE AS 
CONDIÇÕES 
+351 227 341 525



ANTEVISÃO DE MINISTRO AO GONDOMAR-SC ESPINHO

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA 

O MÉDIO Sérgio Ministro 
afirma que a equipa con-
tinua “com a ambição de 
sempre, ou seja, a conquista 
dos três pontos” e assegura 
que durante a semana o 
grupo irá “continuar a tra-
balhar para vencer em Gon-
domar. A nossa postura não 
poderá ser outra, senão ter a 
ambição de vencer todos os 
jogos”, sublinha o jogador dos 
alvinegros.

Sérgio Ministro não es-
conde que o SC Espinho 
“poderá encontrar mais ou 
menos dificuldades por parte 
do adversário, mas acredito 
que, substancialmente, tudo 
irá depender de nós e da 
forma como jogarmos. Temos 
muito respeito pelo nosso ad-
versário, mas nós é que pode-
remos tornar as coisas mais 
fáceis ou mais difíceis”, diz o 
atleta dos tigres.

Sérgio Ministro tem cons-
ciência de que “o Gondomar 
SC é um adversário que tem 
qualidade. No entanto, tenho 
sentido que, até aqui, ainda 
não houve uma equipa que 
tivesse sido melhor do que a 
nossa. Por isso, o nosso posi-
cionamento na tabela classi-
ficativa não espelha aquilo 
que é o verdadeiro valor e a 
qualidade da nossa equipa”.

Segundo Sérgio Ministro o 
SC Espinho tem “uma equipa 
jovem e que está em cons-
trução. Tem havido alguns 
ajustes no plantel, mas acre-
ditamos que poderemos vir a 
estar muito melhor daqui em 
diante”.

O jogador dos alvinegros 
reconhece que o início de 
época “foi um bocado atribu-
lado” e que há pouco tempo, 
chegou uma nova equipa 
técnica. “São ideias novas 
que têm de se enraizar. Por 
outro lado, vieram novos ele-
mentos para o plantel e que 
foram uma mais-valia. E isto 
leva, naturalmente, algum 
tempo para se poderem ob-
servar os resultados. Sinto 
que, com o passar do tempo, 
os processos estão a produzir 
efeito”, sublinha o médio es-
pinhense, acrescentando que 
“temos trabalhado imenso e 
com uma dedicação muito 
grande. Por exemplo, durante 
este período festivo fizemos 
uma pausa muito curta nos 
trabalhos e aproveitámos 
todos os bocadinhos para 
trabalhar ainda mais. Houve 
equipas que tiveram alguns 
dias de folga, mas nós apro-
veitámos esses bocadinhos 
para nos prepararmos ainda 
melhor. Tivemos um tra-
balho duro e dedicado du-

rante estas últimas semanas”, 
dá conta aquele atleta.

Ministro recorda o jogo 
de domingo, com o Castro 
Daire, onde “ficou espelhada 
a força com que regressámos 
ao campeonato. Na minha 
opinião, fizemos mais do 
que o suficiente para con-
quistarmos os três pontos. 
Isto significa que nós acredi-
tamos naquilo que estamos a 
fazer e temos demonstrado, 
em campo, que somos ca-
pazes de fazer melhor”.

O carismático jogador dos 
tigres faz questão de enal-
tecer os adeptos, que “são ex-
traordinários e têm-nos dado 
uma força tremenda. Nós, 
os jogadores mais velhos e 
que já passámos pelo clube 
noutras alturas, sabemos 
que são os nossos adeptos 
que marcam a diferença em 
relação a outros clubes. Por 
isso, alguns dos meus co-
legas que vieram para o SC 
Espinho pela primeira vez, 
ficam surpreendidos porque 
não encontraram noutros 
clubes a força que estes 
adeptos têm”.

Sérgio Ministro reconhece 
que o SC Espinho já fez jogos 
em que a prestação não foi 
a melhor, mas “os adeptos 
estiveram sempre do nosso 
lado. Recordo-me do jogo em 
Leça onde estiveram imensos 
adeptos nossos, o que foi ver-
dadeiramente fantástico. 
Mas isto aconteceu noutros 
campos! Por isso, não é por 
falta de apoio que não temos 
conseguido mais vitórias.

Temos tentado dar o nosso 
melhor e estamos a tentar 
corrigir aquilo que não temos 
feito tão bem”, assegura o jo-
gador da equipa espinhense.

Ministro acredita que “se o 
SC Espinho estivesse a jogar 
no concelho ou que se esti-
vesse numa melhor posição 
na tabela classificativa, te-
ríamos muitos mais adeptos 
nos nossos jogos. No entanto, 
cabe-nos a nós, com as vitó-
rias, fazer com que os espi-
nhenses venham ao estádio 
para nos apoiar em todos os 
jogos”.

AO SOFRER um golo 
praticamente no início 
da partida, os tigres 
acabaram por sentir grandes 
dificuldades ante o Castro 
Daire. O empate acabou 
por ser o mal menor, numa 
partida bem conseguida 
pelos espinhenses, onde 
lhes faltou uma pontinha 
de sorte para alcançarem os 
três pontos.
Os tigres procuraram 
responder à desvantagem 
e só depois da meia hora 
acabaram por alcançar o 
empate, por Kenedy Có.
No segundo tempo os 
alvinegros estiveram bem 
melhor e conseguiram criar 
algumas oportunidades de 
golo. Faltou-lhes a pontaria. 

O SC Espinho vai jogar a Gondomar, no domingo, 
às 15 horas. Um encontro aguardado com grande 
expetativa e que tem sido preparado, com afinco, 
ao longo da semana. A exibição ante o Castro Daire 
deixa boas indicações e os espinhenses prometem 
lutar pelos três pontos.

Futebol Popular. 
Jogos oficiais só 
no final do mês. 
Provas novamente adiadas 
por clubes e direção da 
AFPCE para evitar focos 
de contágio. p18

Futsal.  
“A Novasemente é 
um clube que está 
habituado a não 
ter jogos fáceis”. 
Miguel Oliveira, treinador das 
sementinhas. p19

Atletismo.

Nova data para 
a São Silvestre 
espinhense. 
Organização escolhe dia 5 de março 
e reabre período de inscrições. p18

Entrevista. 
“Desde sempre encarei 
o andebol com muita 
responsabilidade”. 
Tino Sousa, treinador de 
guarda-redes da seleção 
nacional feminina. p16 e 17

“Ainda não houve uma 
equipa que tivesse sido 
melhor do que a nossa”

Sem a 
pontinha 
de sorte

SC ESPINHO CASTRO DAIRE

1 1
JORNADA 14.  09/01/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva Elísio Pais

Sandro Fonseca Pedro Vieira
Palancha Luís Pedro
Edu Silva Raphael Almeida 47

24 Guilherme Campos Raymond                     61

© João Ricardo Paulo Oliveira
72 Ministro Fred Lopes

76                  Iko Caetano Pedro Marado             84

33 58  Kenedy Có Diogo Braz 84

Betinho Tiago Veiga                    4

35 58  Rúben Saldanha Marcel Ribeiro © 11

Pedro Barroso T Vasco Almeida
Miguel Borges Tomás Correia
Lucas Camelo Edu Leal                       61

58 Dani Rui Cardoso 4 82

Nakedi Luís Paiva             84

58 Chidera Rui Társio
76  Renteria Tiago Almeida 84

Malecas
1-1 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por Marcel Ribeiro (2); 1-1, por Kenedy Có (33)

ÁRBITRO: Ricardo Martins (AF Braga)
ÁRBITROS AUXILIARES: José Matos e Pedro Costa

PRÓXIMA JORNADA (16 janeiro)
Ferreira de Aves 15h00 Alvarenga
Valadares Gaia 15h00 União 1919
SC Salgueiros 15h00 CD Gouveia

Gondomar SC 15h00 SC Espinho
Castro Daire 15h00 Leça FC

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C)

©
 B
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O jogador dos tigres pede 
paciência. “Vamos dar tempo 
ao tempo porque tenho a 
certeza de que as coisas vão 
melhorar. No nosso balneário 
o espírito é à Espinho. Nós, 
os jogadores que temos mais 
tempo no clube, tentamos 
passar essa mensagem aos 
novos elementos. Contamos 
histórias e lembramos os 
momentos extraordinários 
que vivemos neste clube e 
apresentamos, muitas vezes, 

os vídeos com os nossos fan-
tásticos adeptos. Todos fa-
zemos parte da família tigre e 
sabemos que temos de fazer 
muito com pouco. Isto faz 
parte do ADN do clube”, con-
clui o médio dos tigres.

EQUILÍBRIO MARCA 
HISTÓRICO ENTRE OS 
CLUBES

Tigres e gondomarenses 
já se encontraram 23 vezes, 

sendo a maioria (11) em jogos 
do Campeonato de Portugal, 
dois na Taça de Portugal 
e outros dois na II Liga. A 
equipa de Gondomar leva a 
vantagem de nove vitórias 
contra as oito alcançadas 
pelos alvinegros. Regista-
ram-se seis empates.

Em jogos do Campeonato 
de Portugal, os espinhenses 
venceram cinco dos onze en-
contros onde se registaram 
dois empates. 

©
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CAROLINA FIGUEIREDO 

O bichinho pelo desporto surgiu 
muito cedo na sua vida?
Sim, desde sempre. Muito por causa 
do meu pai que sempre praticou 
bastante desporto. Jogava voleibol 
na seleção da polícia na altura, mas 
praticou basquete e futebol também, 
e eu sempre acompanhei.
Ser de Espinho, uma cidade de 
grandes desportistas, teve im-
pacto na sua entrada no mundo do 
desporto?
Não necessariamente. Até porque 
eu vivi em Grijó até aos 6 anos. Só  
acabei por sentir essa mística da ci-
dade de Espinho mais tarde.
O andebol foi o primeiro amor ou 
houve outra modalidade que o 
cativasse?
Na realidade, a minha primeira es-
colha foi o basquete, por culpa do 
meu pai. Mas, como não havia em 
Espinho, eu optei pelo andebol que, 
na altura, foi o mais parecido que 
apareceu.
O que o fez escolher o andebol?
Eu tinha alguns colegas de turma 
que praticavam a modalidade, e 
acabei por ser influenciado por eles. 
Fui experimentar e acabei por ficar.
Como é que foi parar a 
guarda-redes?
Com 14 anos, tive uma lesão grave 
no joelho e tive que ficar parado 
uma época. Mas como sempre fui 
muito ativo e já tinha as rotinas de ir 
treinar ao fim do dia, não conseguia 

ficar em casa sem fazer nada, então 
ia assistir a todos os treinos. À me-
dida que fui recuperando, e já con-
seguia ter alguma estabilidade no 
joelho, ia brincando outra vez com a 
bola e ajudava os meus treinadores 
no que podia. Como no final dos 
treinos os meus colegas gostavam 
de ir marcar uns livres de 7 metros, 
eu ia para a baliza. Quando voltei 
a treinar, o meu treinador pergun-
tou-me se eu não queria começar na 
baliza. Posso dizer que aquela lesão 
foi a melhor coisa que me aconteceu.
Quando é que percebeu que o an-
debol era mais do que uma ativi-
dade e o começou a encarar com 
mais responsabilidade?
Acho que desde sempre encarei o an-
debol com muita responsabilidade. 
Desde cedo, percebi que a minha 
vida profissional passaria pelo des-
porto e pelo andebol.
Começou no SC Espinho por uma 
questão de proximidade ou havia 
algo no clube que chamava a 
atenção? Ou essa “mística” de jogar 
nos tigres só surgiu mais tarde?
Eu só senti essa “mística” depois de 
entrar no clube. Na altura, fui ex-
perimentar o andebol porque tinha 
uns colegas de turma que já jogavam 
e os treinos eram muito perto de 

casa. Começou por ser uma questão 
de proximidade, mas rapidamente a 
“mística” apareceu.
Como foi o resto do seu percurso 
enquanto jogador?
Estive no SC Espinho até aos ju-
niores, passei pelo Futebol Clube do 
Porto durante uma época e ainda 
fiz mais três épocas no Clube Des-
portivo Feirense. Depois tive outra 
lesão no joelho e acabei por deixar 
de jogar e dedicar-me só ao treino. 
Alguns anos mais tarde, ainda voltei 
a jogar por curtos períodos, no Clube 
Desportivo e Cultural de São Paio de 
Oleiros e por fim no SC Espinho, mas 
nunca consegui conciliar com a vida 
enquanto treinador, que era a minha 
grande prioridade na altura.
Regressou ao SC Espinho antes de 
se retirar enquanto jogador. Como 
viu a situação que forçou o clube 
a terminar com a equipa sénior de 
andebol?
Com alguma tristeza, confesso. O SC 
Espinho foi o clube que me formou 
e, enquanto fui atleta de formação, vi 
vários jogadores seniores de grande 
qualidade a jogar. E essas eram as 
minhas referências na altura e era 
também uma das razões que me 
fazia gostar tanto de andebol.
Praticou também andebol de praia. 

Como começou essa aventura?
Não sei dizer em que ano começou, 
mas foi com a minha equipa de ju-
venis/juniores do SC Espinho. Nós 
adorávamos andebol e em Espinho 
havia sempre muitas etapas de an-
debol de praia e torneios como o 
‘60 horas’. Tudo isso acabou por ser 
mais uma razão para continuarmos 
a treinar todos juntos no verão.
Na sua camisola d’ “Os Tigres” tem 
escrito “A Criança”. Porquê?
Esse é o nickname que eu utilizava 
e ainda utilizo nos jogos de compu-
tador. Surgiu porque um conhecido 
do andebol chamava ao Cristiano 
Ronaldo, na altura, “A Criança” e eu 

achei piada. E então comecei a uti-
lizar esse nick.
A passagem de jogador a treinador 
surgiu naturalmente?
Não. Acabou por ser forçada pela 
lesão no joelho.
Mas, enquanto era jogador, já pen-
sava em continuar ligado ao des-
porto mesmo depois de se retirar?
Sim. Eu sempre acreditei que a 
minha vida profissional passaria 
pelo desporto. Nunca pensei muito 
mais além de ser jogador, porque na 
altura não contava com a lesão. Mas 
sempre soube que, de alguma forma, 
iria estar ligado ao desporto e ao 
andebol.
Começou como treinador na Aca-
démica de Espinho (AA Espinho) e 
virou-se para o treino específico de 
guarda-redes. Porquê essa vontade 
de continuar ligado às balizas?
Eu comecei na Académica como trei-
nador de guarda-redes, pelo meio 
é que ainda treinei uma equipa de 
juvenis, mas desde o início que es-
tive ligado ao treino específico de 
guarda-redes.
Quando deixei de jogar, um dos 
meus melhores amigos era treinador 
de futebol e chamou-me para ser 
adjunto dele. E, além dessa função, 
como não havia treinador de guar-
da-redes, comecei a dar treinos aos 
guarda-redes. E foi aí que comecei a 
ganhar o gosto. Passado um ano, fui 
convidado para treinar guarda-redes 
na AA Espinho.
Como recebeu o convite para 
treinar as guarda-redes da seleção 
nacional?
O primeiro convite surgiu pela Ana 
Seabra, que era treinadora no es-
calão de sub-18. Eu dava uns treinos 
na seleção regional de Aveiro, ela ia 
ver os treinos e penso que acabou 
por gostar do meu trabalho e fazer o 
convite. E, mais tarde, surgiu o con-
vite por parte da Vera Lopes, diretora 
técnica nacional, para ser o coorde-
nador do treino de guarda-redes da 
seleção nacional feminina.
Qual foi o melhor momento da sua 
carreira?
Enquanto jogador, não sei escolher 
um grande momento. Mas, en-
quanto treinador, penso que foram 
estes últimos dois anos em que fi-
nalmente consigo ser profissional 
do treino de guarda-redes, tendo em 
conta que é uma especialidade ainda 
pouco comum em Portugal.
Há algum treinador que o tenha 
marcado?
Sem dúvida, o Ricardo Tavares e a 

defesa-ataque

TINO SOUSA
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Quando voltei 
a treinar, o meu 
treinador perguntou-
me se eu não queria 
começar na baliza. 
Posso dizer que 
aquela lesão foi a 
melhor coisa que me 
aconteceu”

ENTREVISTA. Tiago 
Sousa, mais conhecido 
por Tino no mundo 
do andebol, deu os 
primeiros passos na 
modalidade no SC 
Espinho. Hoje vinga 
na seleção nacional 
feminina como treinador 
de guarda-redes.

Em conversa com a 
Defesa, o espinhense 
recordou o percurso 
enquanto jogador e 
confidenciou os sonhos 
e objetivos que ainda 
estão por concretizar. 

“Quero ver guarda-redes que começaram 
comigo a chegarem a um nível de topo”
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sua equipa técnica - Tiago Pais e José 
Miguel. Não quero ser injusto com 
ninguém, por acreditar ter apren-
dido algo com todos os treinadores 
que me acompanharam, mas essa 
equipa técnica foi, sem dúvida, a 
que me marcou mais e a que me fez 
pensar no treino de forma diferente.
E uma equipa?
Não consigo selecionar só uma. A 
primeira foi a minha equipa de for-
mação do SC Espinho, porque para 
além de treinarmos e jogarmos, fora 
de campo andávamos sempre todos 
juntos e éramos como irmãos. E a 
d’ Os Tigres, de andebol de praia, 
porque apesar de eu ser o mais velho, 
voltei a sentir o espírito que sentia 
na minha equipa do SC Espinho. 
Aquela união e irmandade dentro e 
fora de campo, porque apesar de eu 
já não jogar nem pavilhão nem praia, 
continuámos grandes amigos e a 
conviver.
Estudou Educação Física e Des-
porto no ISMAI. Foi o andebol que 
o levou para esse caminho?
Também. Como já referi, sempre 
soube que a minha vida profissional 
ia passar pelo desporto e tirar o 
curso de Educação Física e Desporto 
sempre foi um dos meus objetivos.
De que forma o seu curso o ajuda 
no trabalho que faz enquanto trei-
nador de guarda-redes?
O curso deu-me ferramentas para 
poder desempenhar o meu papel 
de treinador com mais qualidade, 
essencialmente na pedagogia do 
treino, na anatomia e na fisiologia 
do atleta.
Como surgiu a ideia de criar a sua 

própria escola de guarda-redes?
Havia, e ainda há, uma grande la-
cuna no treino de guarda-redes a 
nível nacional. E com a criação da es-
cola, quis chegar a mais atletas além 
daqueles que acompanhava, bem 
como mostrar o meu trabalho.
Como vê a evolução do andebol, 
mais especificamente no treino de 
guarda-redes?
Hoje em dia, felizmente, já existem 
mais treinadores dedicados ao treino 
específico de guarda-redes, apesar 
de ainda sermos muito poucos, mas 
penso que estamos no bom caminho. 
Os clubes já sentem a necessidade de 
investir nessa especificidade.
Acha que ainda há mais que possa 
ser feito?
Claro, ainda há muito a fazer pelo 
treino de guarda-redes. O próximo 
passo, na minha opinião, passa por 
dar formação a quem quer investir 
nessa área. E, consequentemente, 
uma melhor remuneração.
Quais são os seus objetivos e so-
nhos que ainda estão por concre-
tizar no mundo do andebol?
Tantos. Quero chegar a um cam-
peonato europeu ou mundial com 
a seleção sénior, quero fazer parte 
de um clube que esteja a participar 
na ‘Champions’. Quero ver guarda-
-redes que começaram comigo na 
base a chegarem a jogar a um nível 
de topo. Esses são os [objetivos] prin-
cipais, mas tenho muitos.  ○

"A Criança" é o nome que Tino Sousa usa no 
andebol de praia devido a uma brincadeira 
entre amigos.

Tino Sousa teve direito a um "cromo" seu na 
caderneta do SC Espinho.
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Os jogadores do SCE 
eram as minhas 
referências na altura 
e eram também uma 
das razões que me fazia 
gostar tanto de andebol”

Hoje em dia, felizmente, 
já existem mais 
treinadores dedicados 
ao treino específico de 
guarda-redes, apesar 
de ainda sermos muito 
poucos, mas penso 
que estamos no bom 
caminho.”

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

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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HISTÓRICO 
CLUBES 
(JOGADOR)
2001/2002-
2006/2007 
– SC Espinho

2007/2008 
– FC Porto

2008/2009-
2009/2010 
– CD Feirense,
CDC S. Paio de 
Oleiros

2015/2016 
– SC Espinho,
EFE Os Tigres 
(Andebol de Praia)

HISTÓRICO 
CLUBES 
(TREINADOR)
AA Espinho
SC Espinho
AA Avanca

2018 - Seleção 
Nacional do Bahrein, 
Boavista FC

2019 – Presente 
Almeida Garrett,
Seleção Nacional 
Portuguesa Feminina
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AS COMPETIÇÕES de futebol po-
pular no concelho de Espinho só de-
verão regressar a 29 e 30 de janeiro. 
A decisão foi tomada pelos clubes, 
em reunião realizada na segunda-
-feira. Com esta medida, clubes e 
direção da Associação de Futebol 
Popular do Concelho de Espinho 
(AFPCE) pretendem evitar que o 
futebol popular “seja mais um foco 

de contágio”, sendo, por outro lado, 
“um agente ativo na contenção da 
Covid-19”.
A decisão da AFPCE foi tomada com 
base “no atual contexto pandémico” 
e na “regulamentação emanada 
pelos órgãos competentes”, após ter 
“ouvido os seus associados”.
Num comunicado, a AFPCE dá nota 
de que “as anteriores normas apli-

cáveis às competições continuam 
em vigor, sendo obrigatória a apre-
sentação em formato físico do cer-
tificado de vacinação completo nas 
instalações da AFPCE até ao fecho 
do expediente no dia 27 de janeiro 
ou o comprovativo de realização 
de teste com resultado negativo, 
48 horas antes da prova, enviado 
por email até às 23h59 do dia 28 de 
janeiro”.
Recorde-se que a tabela classificativa 
da 1.ª Divisão é liderada pelos Leões 
Bairristas, com 22 pontos, seguido do 
Cantinho da Ramboia e dos Águias 
de Paramos, ambos com 18 pontos.
Na 2.ª Divisão, o líder é a Juventude 
da Estrada, com 14 pontos, mais oito 
do que o Desportivo da Ponte de 
Anta que está no segundo lugar.
As competições deverão recomeçar 
no último fim de semana do mês 
com a realização da segunda elimi-
natória da Taça Cidade de Espinho 
com os seguintes jogos: Magos de 
Anta-Leões Bairristas, AD Guetim-
-Desportivo da Ponte de Anta, Rio 
Largo Morgados de Paramos, Asso-
ciação de Esmojães-GD Outeiros, 
GD Regresso-Cantinho da Ramboia, 
Estrelas da Ponte de Anta-Novase-
mente, Águias de Paramos-Juven-
tude da Estrada e Estrelas Verme-
lhas-Quinta de Paramos. ○

O SC ESPINHO ocupa o 94º 
lugar na lista dos 250 clubes 
com mais praticantes fede-
rados e que é liderada pelo SL 

Benfica, com um total de 741 
atletas, distribuídos pelo fu-
tebol e pelo futsal, masculino 
e feminino.
Os tigres têm inscritos 273 
atletas, um dos quais do sexo 
feminino.
No total, estão inscritos na 
Federação Portuguesa de Fu-
tebol 181.495 praticantes de 
futebol e de futsal. ○

FUTEBOL DISTRITAL

FUTEBOL POPULAR

FUTEBOL JOVEM

ATLETISMO

Competições adiadas 
para o final do mês

Tigres em 94º 
no ranking com 
mais atletas na 
FPF

São Silvestre remarcada 
para 5 de março

A EQUIPA de futebol do GD 
Ronda foi a Nogueira do Cravo 
vencer o Real Nogueirense, em jogo 
da 11ª jornada do Campeonato Dis-
trital da 2ª Divisão. Os guetinenses 
marcaram o golo no decorrer da 
segunda parte, por Luís Pereira. 
Uma vitória no novo ano, numa 
deslocação que se antevia bastante 
difícil perante a única equipa que 
até agora bateu o pé ao líder do 
campeonato.
No Complexo Minas do Pintor, a 
dupla de ataque Luciano Silva e 
Luís Pereira desenharam o esboço 
na primeira parte e finalizaram a 
pintura perfeita na etapa comple-

mentar com o golo da vitória.
Com algumas mexidas no 11 por 
razões várias, a equipa de Guetim 
apostou na pressão alta e rapidez 
nas transições para ultrapassar a 
boa organização do seu adversário. 
E foi dessa forma que, por duas 
ocasiões, Luciano Silva ganhou 
na velocidade e no drible aos seus 
opositores, assistindo Luís Pereira, 
mas este não conseguiu finalizar 
com êxito.
Após o descanso, o domínio dos 
"amarelos" acentuou-se e foi com 
naturalidade que o golo surgiu 
quase a meio da segunda parte em 
mais uma combinação da dupla de 

avançados, Luciano na assistência 
e Luís isolado a faturar para o golo 
do triunfo.
Vitória justa e importante que 
mantém o GD Ronda nos lugares 
cimeiros da classificação antes de 
folgar na próxima jornada.
A equipa liderada por Carlos Ca-
marinha ocupa o segundo lugar 
do campeonato, com os mesmos 
pontos (22) que o líder, o Relâmpago 
Nogueirense, mas este com menos 
dois jogos.
O próximo fim de semana será de 
folga para os guetinenses que re-
cebem o Beira Vouga no dia 23, em 
Cassufas. ○ MP

A CORRIDA de São Silvestre, 
adiada na semana passada 
devido ao aumento de casos 
ativos de Covid-19 em Es-
pinho, foi remarcada para 5 
de março.
As inscrições foram reabertas 
na segunda-feira e, segundo 
a organização, os atletas que 
não possam participar nesta 
nova data, vêm a sua inscrição 
transitar “automaticamente 
para a 8.ª Edição da São Sil-

vestre de Espinho, a realizar a 
6 de janeiro de 2023”. Para esta 
alteração, os participantes 
deverão solicitar o pedido 
através do seguinte email 
ssespinho22@gmail.com.
O evento desportivo, organi-
zado pelo Running Espinho 
e pela Câmara Municipal, 
terá “12 pontos de animação 
ao longo do percurso, São Sil-
vestre Kids e toda a festa pro-
gramada”. ○
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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
13 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

sexta
14 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

sábado
15 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

domingo
16 Farmácia Teixeira 227 346 388

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

segunda
17 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

terça
18 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

quarta
19 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho
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GD Ronda 
vence Real 
Nogueirense
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FUTSAL VOLEIBOL

“O objetivo é sempre tentar 
fazer mais e melhor para estar 
nas decisões”

Académica de Espinho 
vence Sporting CP 
na negra

Mochos 
entram em 
2022 a perder

CAROLINA FIGUEIREDO 

A EQUIPA FEMININA DE FUTSAL 
do Novasemente Grupo Desportivo 
escapa às derrotas, mas não es-
capou à Covid-19. Vários elementos 
do plantel foram infetados com o 
novo coronavírus, o que não per-
mitiu seguir o plano de treinos ne-
cessários à preparação do encontro 
frente ao FC Vermoim, inicialmente 
marcado para o passado domingo, 8 
de janeiro. 
O adiamento da partida levou à re-
calendarização do encontro para o 
próximo dia 18 de janeiro, colocando 
a equipa numa sobrecarga de jogos, 
já que dois dias antes, a 16 de janeiro, 
viajam até ao reduto do Leões Porto 
Salvo. 

À Defesa de Espinho, Miguel Oli-
veira, treinador das “sementinhas” 
reconhece que o calendário fica 
mais apertado. “Iremos ter mais 
jogos do que o esperado no mês de 
janeiro e, com isso, teremos uma so-
brecarga, mas as atletas têm dado 
uma excelente resposta e contamos 
estar preparados para essa mesma 

sobrecarga”.
O responsável por orientar as 

jogadoras relembra que “o Novase-
mente é um clube que está habi-
tuado a não ter jogos fáceis” e reco-
nhece que os próximos encontros 
vão ser “complicados”.

O primeiro é frente aos Leões 
de Porto Salvo, com a deslocação a 
Lisboa. “É sempre um dia muito can-
sativo, pois temos de ir de manhã 
cedo, numa viagem de três horas, e 
conseguir estar fisicamente frescos 
é sempre um desafio”, explica o téc-
nico. Contudo, sabe que “a equipa já 
demonstrou que quer sempre mais, 
respeitando todos os adversários”.

E o seguinte é o FC Vermoim. 
Miguel Oliveira antevê uma “des-
locação sempre difícil, frente a um 
adversário que não vende barato os 
jogos em casa”, mas garante que as 
“sementinhas” vão “procurar trazer 
a vitória dos dois jogos”.

Vindo de uma série de cinco vi-
tórias consecutivas, o grupo tem 
como grande objetivo “estar sempre 
presente nas decisões”. “Conse-
guimos obter o primeiro objetivo da 

época, que é estar presente na Final 
Four da Taça da Liga, onde estarão 
presentes os quatro primeiros clas-
sificados do campeonato no final 
da primeira volta - Benfica, Nun'Al-
vares, Sporting e Novasemente”, 
conta o treinador.

Miguel Oliveira conclui, acres-
centando que “o objetivo é sempre 
tentar fazer mais e melhor para que 
consigamos estar nas decisões”. 
“Depois de estar, é fazer o máximo 
para que as coisas corram bem”. ○

A EQUIPA DE VOLEIBOL 
de seniores masculinos da 
Académica de Espinho foi 
a Lisboa vencer o Sporting 
CP em jogo da segunda fase 
(Série A) do Campeonato Na-
cional da 1ª Divisão. Os aca-
demistas bateram os leões, 
no Pavilhão João Rocha, por 
2-3 (30-28, 22-25, 23-25, 25-19 
e 11-15), num jogo intenso e 
muito disputado.

Os espinhenses foram 
ao pavilhão do adversário 
para conquistar a vitória. 
Isso ficou claro, desde logo, 
sobretudo com o resultado 
no primeiro set, onde a luta 
foi intensa e o parcial dispu-
tado nas vantagens até aos 
30 pontos, com os locais a le-
varem a melhor.

Nos dois parciais seguintes, 
os academistas mantiveram 
o seu nível e não vacilaram, 
alcançando a vitória. No en-
tanto, no quarto set os leões 
'puxaram dos galões' e esti-
veram sempre em vantagem, 
conseguindo uma significa-
tiva margem de 25-19.

Já na 'negra', os acade-
mistas voltaram ao seu me-
lhor nível, não dando grandes 

hipóteses ao adversário.
Por sua vez, o SC Espinho 

foi ao Castêlo da Maia con-
quistar uma vitória pela 
margem máxima (22-25, 21-25 
e 17-25). Os tigres superiori-
zaram-se, desde logo, ao seu 
adversário e conseguiram 
manter a consistência ofen-
siva e defensiva ao longo de 
toda a partida.

Neste momento, a classi-
ficação é liderada pelo SL 
Benfica e os Mochos ocupam 
o quinto lugar, com cinco 
pontos, tantos quantos o 
quarto classificado, o Lei-
xões. Os tigres estão no sexto 
lugar, com cinco pontos.

No sábado, a equipa da 
Académica de Espinho des-
loca-se ao Castêlo da Maia 
para defrontar, às 17 horas, 
o conjunto local. O SC Es-
pinho recebe o Esmoriz, às 
16 horas, na Nave Desportiva 
Municipal.

No lado feminino, as aca-
demistas recebem o AR Ca-
nidelo, domingo, pelas 18 
horas, em jogo a contar para 
a 13.ª jornada da Série B do 
campeonato regional da III 
divisão de voleibol. ○

A ASSOCIAÇÃO Académica de Es-
pinho saiu derrotada do encontro 
com a equipa B da AD Sanjoanense. 
Os mochos perderam por 5-3 no jogo 
referente à 12.ª jornada do campeo-
nato nacional da II divisão – Zona 
Norte, com os tentos academistas a 

serem marcados por José Cancela, e 
Ricardo Ramos “ Piolho” (2).

A próxima jornada leva os mo-
chos a abrirem as portas do Pavi-
lhão Arq. Jerónimo Reis à equipa 
B do FC Porto, no sábado, pelas 
18h30. ○
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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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BESPECIALISTAS NA INSTALAÇÃO 

DE TODO O TIPO DE VIDROS. 
ORIENTADOS PARA O CLIENTE, 
EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO. 
CONSIGO DESDE 1960.

, ZONA INDUSTRIAL DE ESPINHO  O TEL./FAX 227 340 480
m VIDRARIA-FERREIRA@HOTMAIL.COM

As “sementinhas” viram 
o arranque do novo ano 
adiado devido a casos 
de COVID-19 no plantel. 
Assim, o calendário 
aperta-se, com encontros 
a 16 e 18 de janeiro, 
frente aos Leões Porto 
Salvo e ao FC Vermoim, 
respetivamente.

Em antevisão às duas 
partidas, o treinador 
Miguel Oliveira garante 
que “a equipa está 
habituada a não ter jogos 
fáceis” e que o objetivo 
continua a ser “estar 
presente nas decisões”.

HÓQUEI EM PATINS 

4.º lugar
 I Divisão feminina de futsal

26 pontos 
Menos oito do que o terceiro 
classificado, Sporting CP, 
e a 15 do líder SL Benfica.
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

A MONTANHA MAIS ALTA de Portugal 
continental é um dos destinos de eleição em 
qualquer estação do ano, mas ganha especial 
destaque no inverno, já que é o único local no 
país onde é possível praticar diversas modali-
dades na neve como o esqui, o snowboard ou 
até andar de trenó. 
Para este primeiro roteiro de fim de semana 
em terras de muito frio, sugerimos, como ponto 
central, a cidade de Seia. Por se situar no sudoes-
te da Serra da Estrela, Seia acaba por represen-
tar uma porta de entrada na mais imponente 
montanha portuguesa e, por isso, um excelente 
ponto de partida para começar a descoberta.

UMA VEZ que se trata de uma zona com mui-
to para conhecer, o melhor é sair de Espinho 
já na sexta-feira e pernoitar num dos hotéis 
da cidade. A melhor forma de começar a des-
coberta por Seia é fazer uma caminhada pelo 
seu centro histórico. Nele vai encontrar o 
Centro Interpretativo de Seia, sediado na em-
blemática Casa Solar dos Botelhos, e é aí que 
pode conhecer a história da região em toda 
a sua plenitude. De seguida, já que se encon-
tra mesmo ao lado, não deixe de espreitar a 
Igreja da Misericórdia, datada de 1571, fruto da 
necessidade dos pobres e da caridade de mui-
tos. Mesmo em frente, contemple a Fonte das 
Quatro Bicas, um fontanário de 1825.
Aproveitando que está numa zona muito co-
nhecida, também, pela sua gastronomia, sen-
te-se à mesa de um dos vários restaurantes de 

Seia para provar as suas iguarias. O cabrito 
serrano é um dos pratos mais procurados, 
mas não deixe de experimentar o pão de cen-
teio ou o queijo de Seia.
Depois do almoço e se precisa de alguma ati-
vidade que vá alegrar os mais novos, leve-os 
a visitar o Museu do Brinquedo. Outra opção 
passa por uma ida ao Museu do Pão, inaugu-
rado em 2002 e que representa uma das maio-
res atrações de Seia.  

INICIE O SEU SEGUNDO dia na Serra da 
Estrela com uma viagem até ao Sabugueiro. 
Apesar de ser uma aldeia do município de 
Seia, esta terra, vista por muitos como apenas 
um lugar de passagem, esconde, também, mo-
tivos de interesse. Está localizada entre mon-

tes e montanhas e é, por tradição, uma zona 
muito característica pelos seus agricultores, 
os rebanhos de cabras e as suas colheitas.
Apesar de nos encontrarmos em pleno inver-
no, não deixe de conhecer a praia fluvial do 
Sabugueiro. As águas frias e límpidas típicas 
da Serra da Estrela banham esta praia que, 
em tempos mais quentes, proporcionam ba-
nhos refrescantes, mas que dão igualmente 
mote à prática da pesca desportiva. Ainda que 
não possa mergulhar, aproveite o ar puro e 
sinta a verdadeira ligação com a natureza. 
De regresso ao centro de Seia, não deixe o 
dia terminar sem conhecer o Santuário de 
Nossa Senhora do Desterro e conhecer a sua 
história. Segundo a tradição popular, o apa-
recimento das imagens da Virgem (no local 
do Senhor do Calvário), de São José (no local 
de Nossa Senhora do Desterro) e do Menino 
Jesus (na atual capela de Nossa Senhora das 
Dores) originaram a construção deste santuá-
rio mariano constituído por dez capelas edifi-
cadas entre os séculos XVII e XIX.

A SERRA DA ESTRELA, apesar da sua 
enormidade, consegue captar mais atenções 
quando se trata de ascender à Torre. Por isso, 
não regresse a Espinho sem subir ao ponto 
mais alto de toda a região e, se a meteorologia 
permitir, deslumbrar-se com as paisagens. 
É nesta zona que vai encontrar as famosas 
pistas de esqui ou outras tantas atividades 
para se divertir. Antes da descida, não deixe 
escapar a oportunidade de visitar as lojas 
tradicionais com a venda de vários produtos 
típicos e saboreie a tradicional e deliciosa 
sandes de presento e queijo da Serra da 
Estrela. ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

1. Produtos tradicionais 
Comprar um produto típico é 
trazer para casa um bocadinho da 
região visitada. Por isso, escolha 
as mais bonitas e traga para casa 
as tradicionais meias de lã ou 
peças em burel.

2. Percursos pedestres
As várias localidades da Serra da 
Estrela oferecem longos e bonitos 
percursos. Se gosta de caminhar, 
aventure-se e, pelo caminho, 
aprecie as diversas paisagens.
 
3. Museu Natural da 
Eletricidade de Seia
Oferece uma viagem na história 
da eletricidade explicando o 
desenvolvimento tecnológico e 
industrial na produção de energia 
elétrica durante o século XX.

4. Mata do Desterro
Esta área florestal com cerca de 
136 hectares é uma excelente 
opção para quem aprecia o 
contacto com a natureza. Com 
uma flora diversa, esta zona 
repleta de castanheiros e bétulas 
oferece a hipótese de uma 
caminhada pelos passadiços.

Serra da Estrela I: De Espinho a Seia com 
paisagens de cortar a respiração 
Na Serra da Estrela já caíram 
os primeiros flocos de neve de 
2022, fazendo com que muitos 
portugueses partam à procura 
de diversão, mas também de 
descanso. Para o ajudar nesta 
viagem, sugerimos um roteiro 
– o primeiro de três – para que 
não deixe nada por visitar nem 
saborear. 
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PROGRAMAÇÃO

TEATRO DE RUA

CONCERTOS

agenda

13 a 19 JAN
Cinema do Multimeios
3ª, 4ª (16:00), 5ª (21:30), 6ª 
(16:00, 21:30), Dom (21:30)
MATRIX RESSURECTIONS
Reposição do filme realizado 
por Lana Wachowski e com os 
atores Keanu Reeves, Carrie-
Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen 
II, Neil Patrick Harris e Jada 
Pinkett Smith. Categoria: ficção 
científica. Duração: 148 minutos. 
Da visionária realizadora Lana 
Wachowski chega o aguardado 
4.º filme da inovadora série que 
redefiniu o género. O novo filme 
reúne os protagonistas originais 
Keanu Reeves e Carrie-Anne 
Moss que retornam aos seus 
icónicos papéis, Neo e Trinity.

13 a 30 JAN
Centro Multimeios (galeria)
Horário: 10-18 horas de 3.ª e 4.ª; 
10-18 e 21-22 horas de 5.ª e 6.ª; 
15-19 e 20-21 horas de sánados, 
domingos e feriados
ENTRE O TEMPO E A MEMÓRIA
Exposição de pintura de 
Elizabeth Leite.

13 a 31 JAN
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
EXPOSIÇÕES PERMANENTES
Coleção da antiga fábrica de 
conservas Brandão Gomes, 
exposição do Teatro e Marionetas 
de Mandrágora e mostra da 
Companhia Boca de Cão.

14 a 29 JAN
Casino Espinho
MÚSICA AO VIVO
Os jantares do Restaurante 
Baccará ganham ainda mais 
sabor acompanhados de música 
ao vivo, com Tozé Azevedo (dias 
14 15), André Sarbib (dias 19, 21 
e 22) e Diana Basto e Fabrízio 
Rinaldi (dias 26, 28 e 29).

15, 16, 22, 23, 29 e 30 JAN
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30 aos sábados e 
16h30 aos domingos
VIAGEM PELOS PLANETAS
Sessão ao vivo. Duração: 40 
minutos. Classificação: maiores 
de 4 anos. O sistema solar é 
constituído pelo sol e por um 
conjunto de mundos que se 
encontram e movem sob a 
sua influência. De entre esses 
muitos mundos – como cometas, 
asteroides ou as luas – destacam-
se os planetas.

15, 22 e 29 JAN
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
SOL, A NOSSA ESTRELA 
O sol já brilha no nosso mundo 
há quatro mil e quinhentos 
milhões de anos. A luz que hoje 
aquece a nossa pele foi sentida 
por todas as pessoas que já 
viveram.
É a nossa estrela mais próxima 
e a central energética do nosso 
planeta, a fonte da energia que 
impulsiona os nossos ventos, o 
nosso clima e toda a vida.
A passagem do seu disco de 
fogo pelo céu – dia após dia, mês 
após mês – foi para incontáveis 

É NO PALCO do António Lamoso que a com-
panhia feirense Décadas de Sonho integra o 
programa cultural da Festa das Fogaceiras, com 
o espetáculo multidisciplinar “S. Sebastião – O 
Piedoso”, nos dias 14 e 15 de janeiro, às 21h30, e 
no dia 16, às 16 horas.
Manda a tradição que na noite de 20 de janeiro 
haja teatro-revista no Cineteatro António La-
moso, pelo grupo de teatro amador do Orfeão 
da Feira. Este ano, a proposta é “Ensaio Geral”, 
espetáculo que junta a sátira e a comédia num 
momento singular, agendado para as 21h30.
O mês de janeiro no espaço cultural de Santa 
Maria da Feira reserva ainda um workshop de 
dança pelo Grau Zero da Companhia (BCN), dia 
22, às 10 horas, e a experiência de palco “À4HÁ” 
pelo trio de indie rock, Blu Flamingo, dia 26, às 
22 horas. ○

DECORREM até 31 de janeiro as votações 
online para a sexta edição de Iberian Festival 
Awards, que conta, na categoria Best Non-Music 
Festival com a nomeação do Imaginarius – Fes-
tival Internacional de Teatro de Rua de Santa 
Maria da Feira.
Nesta categoria são 33 os nomeados entre 
eventos portugueses e espanhóis. A gala dos 
Iberian Festival Awards está já marcada para 
o dia 26 de março, em Lisboa. ○

DIOGO PIÇARRA abre a programação de feve-
reiro do Cineteatro António Lamoso com dois 
grandes concertos integrados na tour nacional 
“Vem Cantar Comigo”, ambos agendados para 
o dia 5, um às 17 e outro às 22 horas.
Dois concertos a solo, num cenário surpreen-
dente, que marcam a retoma do serviço de ba-
bysitting no cineteatro da Feira, com atividades 
ajustadas ao conceito de cada espetáculo. ○

Teatro, dança e 
música integram 
Festa das 
Fogaceiras

Imaginarius em 
votação online 
para prémio 

Diogo Piçarra atua 
em duplicado
no cineteatro da Feira

14 JAN

“CAR12, A 
GRANDE VIAGEM”
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30

O espetáculo da autoria de Miguel Cardoso, com produção da Associação Cultural e Recreativa 
de Tondela, conjuga humor com música e teatro, viajando por instrumentos não convencionais 
especialmente construídos para produzirem sonoridades inesperadas e mágicas. Duração: 60 
minutos. Classificação: maiores de 6 anos.

civilizações passadas a única 
maneira de marcar o tempo.
Não se deixe enganar pela 
terminologia; como típica estrela 
anã amarela, o sol consome 
600 milhões de toneladas de 
hidrogénio a cada segundo e 
é 500 vezes mais massivo que 
todos os planetas juntos.
Projeção Imersiva a 360º. 
Classificação: maiores de 6 anos.
Duração: 45 minutos.

16, 23 e 30 JAN
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 

MUNDOS EXTRA-SOLARES
Durante milhares de anos, a 
humanidade pensou que a Terra 
fosse o centro do Universo. 
Graças à nossa curiosidade, 
imaginação e necessidade de 
explorar, sabemos agora que 
planetas como a Terra não 
são nada de especial no nosso 
cosmos. O sol é apenas uma 
estrela normal entre centenas 
de milhares de milhões de 
estrelas na nossa galáxia, a 
via láctea. Com os telescópios 
mais potentes do mundo, 
somos capazes de explorar cada 
vez mais do universo. O que 

encontramos até ao momento, 
superou todas as expectativas 
dos cientistas, bem como dos 
autores de ficção científica.  
A maioria das estrelas têm 
planetas – afinal são mais 
comuns do que se pensava. Uma 
enorme diversidade de mundos 
está lá em cima, “à espera de ser 
descoberta!”
Projeção imersiva a 360º. 
Classificação: maiores de 6 anos. 
Duração: 45 minutos.

19 JAN
Casino Espinho
Horário: 20 horas
SABORES SOLVERDE
Jantar: creme de marisco, duo 
de ceviche de camarão com 
misto do mar, corvina ao sal no 
Gueridon com batata de forno e 
esparregado no tacho e crepe de 
chocolate com sua menta.

22 JAN
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
RUI REININHO
Assumindo um percurso mais 
experimental com “20.000 Éguas 
Submarinas”, um disco editado 
em 2021, o vocalista dos GNR 
junta no palco Paulo Borges 
(sintetizadores), Alexandre 
Soares (guitarra elétrica), Julius 
Gabriel (saxofone e outros 
sopros) e Pedro Oliveira (bateria 
e percussões).

22 JAN
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para 
jantar das 20 às 21 horas)
FERNANDO MENDES – 
“INSÓNIA”
Teatro revista: o ator e humorista 
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.

15 JAN

MARINA MOTA 
– “E TUDO O MORTO LEVOU”

Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para jantar das 20 às 21 horas) 

Comédia teatral 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.
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“Ser Feliz”, “Eu 
já não sei” e “Ela 
conhece-me tão 
bem” são os três 
singles já editados 
pelo grupo. “Se eu 
já não sei? Não, não 
sei”, constata André 
Meneses. “Gostava de 
saber, mas nunca sei. 
Vou andando…”.

Os trabalhos estão 
disponíveis em 
videoclipe no Youtube, 
Instagram e Facebook 
e em diversas 
plataformas digitais. 

“Estamos em todas, 
é só pesquisar no 
Google!”
“A música já me levou 
a muitos sítios. A 
música já me levou a 
Barcelona, no último 
andar do Hilton, 
onde estive a cantar 
numa festa brutal, e 
espero que volte a ser 
convidado".

“Eu acredito que a 
música ainda me 
leve à Ásia. Talvez 
a Macau, à China 
e a Singapura. E a 
Portugal!”

LÚCIO ALBERTO 

“A definição de Todagente vem do 
facto de priorizarmos as nossas men-
sagens e de as pormos de uma forma 
simples para todos”, salienta André 
Meneses, o espinhense do trio que 
ousa impor-se no quadro nacional 
da música diferenciadora e contem-
porânea. “Mais do que ser nosso é 
passar o projeto para toda a gente. 
E quem dera que seja para toda a 
gente, porque seria bom sinal!”
Mas porquê Todagente? A pergunta 
também se impõe e a resposta é, de 
facto, lógica e, por isso, elucidativa. 
“Queríamos que este projeto tivesse 
uma mensagem prioritária sobre os 
atos e a vida das pessoas.”
E nessa simplicidade que Todagente 
nasce de um projeto de três gerações: 

Marco Correia tem 27 anos, André 
Meneses conta com 36 e Francisco 
Reis já fez 50. “Isto permite passar 
a experiência de cada um de nós. O 
Francisco tem mais experiência, mas 
eu e o Marco estamos a vivenciar 
experiências e ele também vivencia 
connosco. O que passo, já passou, e o 
importante é o que estamos a viver 
e a sentir agora. Todagente significa 
que é um projeto de todos e que as 
mensagens são interpretativas e 
interpretadas.”
André Meneses é de Espinho, Fran-
cisco Reis vive em S. João da Madeira 
e Marco Correia reside em Matosi-
nhos. “Houve uma festa no Doo Bop, 
na praia da Baía, em que eu levei 
funk e o Francisco Reis também”, 
recorda o espinhense, relatando os 
primórdios de Toda a Gente. “Foi um 
encontro cheio de energia e ficamos 
amigos desde então. Começamos a 
compor, eu com a minha tendência 
hip-hop e ele com a sua vertente 
instrumental com o saxofone. En-
tendemos que o resultado não era 
acústico, nem hip-hop, mas era uma 
fusão. Percebemos depois que pre-
cisávamos de uma voz de veludo, 
como se diz na gíria. Eu sou vocalista 
urbano e ele é saxofonista e cantor lí-
rico e, por isso, precisávamos de uma 
voz melódica e comercial e, por isso, 
contactamos o Marco Correia. Mal 
pensamos no assunto, soubemos 
logo que ia ser ele.”
A primeira banda de André Meneses 
era espinhense. “Eu e os outros ele-
mentos seguimos caminhos dife-

rentes. Fiz espetáculos em casinos".
Todavia, não se afigura fácil encetar 
uma carreira a solo e a conjuntura 
não tem sido abonada nem sequer 
tão apelativa quanto seria suposto. 
“Não há suporte na cultura”, la-
menta André. “O apoio à cultura é 
um dos princípios básicos da demo-
cracia, mas infelizmente na prática 
não é assim.”
“Pus a minha vida muito organizada 
empresarialmente, e era esse o foco 
para que a base estivesse bem só-
lida”, prossegue sem querer perder 
tempo com o passado, privilegiando 
o presente e apostando no futuro. 
“Tem valido a aposta no projeto 
Todagente.”

Francisco e Marco completam o trio 

Francisco Reis “é um grande saxofo-
nista” e fez parte do projeto dos Ban-
demónio com Pedro Abrunhosa. Es-
teve também ligado à RTP, durante 
muitos anos. Marco Correia toca gui-
tarra “e parte tudo!”, enfatiza André 
Meneses. “Está numa ascensão tre-
menda! A voz dele é muito diferente 
do habitual".
“Eu proporciono a parte urbana do 
grupo e que é mais referente ao meu 
projeto musical anterior”, compara 
André Meneses. “É a parte com que 
mais me identifico, porque eu venho 
da raiz do hip-hop, do soul, e crio 
algo com a fusão dessas vertentes 
para que seja feliz ao fazê-lo. Eu não 
penso mais na identidade, penso so-
bretudo no projeto e como é que a 

coisa vai soar para poder transmitir 
mensagens simples. E este é o nosso 
objetivo máximo com o projeto 
Todagente".
André Meneses gosta de estar e de se 
dar com toda a gente, “mas só canto” 
não arriscando tocar muito guitarra. 
“Eu não sei se encanto, mas passo 
mensagens e isso é fundamental. É 
aquilo que mais valorizo. É impor-
tante o que transmitimos aos outros 
e de que forma podemos influenciar 
diretamente a vida das pessoas".
Por outro lado, André assume-se 
produtor e “compositor da base dos 
nossos temas”. Pedro Saraiva, “que 
tem um estúdio brutal no Porto, 
muito ‘know-how’ e é considerado 
um dos melhores em Portugal a 
fazer mistura”, dá o toque final na 
produção. “O tema vai para ele com 
a base das vozes e ele dá corpo e ro-
bustez ao trabalho, assegurando boa 
qualidade sonora.”
A base musical de Toada a Gente 
é “world music”. A sustentação é 
pop, porque “obviamente temos um 
objetivo comercial” com o projeto 
artístico “só podemos passar a men-
sagem se a passarmos a muitas pes-
soas e temos tido o apoio de grandes 
instituições e agências. Um beijinho 
nosso para a Didi Batalha e o nosso 
muito obrigado para a força que a 
Sony Music nos tem dado, enquanto 
distribuidora digital. E também a 
José Garcês, que é o nosso ‘manager’ 
e que já impulsionou tantas bandas 
incríveis em Portugal".
Entretanto, o percurso musical de 

MÚSICA. 
“Editamos três singles e 
temos 11 preparados para 
sair”, dá nota o espinhense 
André Meneses (compositor 
e vocalista), elemento e 
impulsionador do grupo 
Todagente, também 
corporizado por Francisco 
Reis (saxofonista) e Marco 
Correia (guitarrista e 
vocalista). 

“Todagente vem das 
nossas mensagens e 
de as pormos de forma 
simples para todos”
– André Meneses
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PROGRAMAÇÃO

André Meneses começou quando 
tinha 14 anos. Era baixista de uma 
banda rock de garagem, em Espinho. 
“A minha voz é muita propícia para 
rock, embora não seja o estilo mu-
sical que mais canto. Gosto de cantar 
rock, mas guardo isso mais para o 
chuveiro!”
“Os dois grandes sonhos que tenho 
enquanto realização profissional e 
pessoal estão-se a concretizar, mas 
quanto a amanhã só Deus sabe”, diz 
olhando para o céu de uma manhã 
nublada e episodicamente de chu-
viscos. “Ou a Deus pertence, como se 
costuma dizer, mas o caminho faz-se 
caminhando.”
“O projeto de Todagente está a 
correr bem”, reforça com orgulho e 
entusiasmo. O mais recente registo 
coletivo foi na festa Natal dos Hospi-
tais, na RTP. “Trata-se de uma causa 
super digna e achamos que deviam 
existir mais causas como essas.”
“Tenho um projeto que pretende 
agregar vários artistas nacionais e 
internacionais e fazer uma agência 
onde todos se possam expressar e ser 
um canal de vendas para todos”, re-
vela, olhando com fé redobrada para 
o amplo e elevado espaço em que 
apostou empresarialmente na zona 
industrial de Silvalde. “Tive uma ex-
periência jazzística nos casinos de 
Espinho e Chaves, com o meu amigo 
Max Oliveira. Mas não pude aceitar 
o convite para atuar nos casinos da 
Solverde no Algarve, porque a minha 
empresa estava numa fase de cresci-
mento. Talvez daqui a dois anos, se o 
desafio se mantiver, mas por agora 
tenho que montar e desenvolver o 
empreendimento na zona industrial 
de Silvalde".

Criativo e empreendedor, assim se 
pode sumariar o co-fundador de To-
dagente. “Eu escrevo muita coisa que 
não sai para fora, porque é da minha 
vida pessoal e uma forma terapêu-
tica de eu resolver certos problemas 
que às vezes são difíceis de ultra-
passar. Sou de extremos. Gostava 
de não ser, para conseguir manter 
equilíbrio na minha vida, mas efeti-
vamente sou de extremos e não me 
fico pelo meio… Também me dá mo-
tivação, porque não consigo entrar 
numa rotina aficionada. Sou diretor 
criativo da minha empresa ando por 
aí a espalhar o negócio e não crio 
rotinas".
E a sua vida até nem tem sido ro-
tineira, nem enfadonha. “Montei 
um estúdio, há 10 anos, num apar-
tamento, precisamente em casa da 
minha avó, na rua 33. Muita gente 
foi contra isso, mas graças a Deus 
tive o apoio da minha avó e da 
minha mãe. De facto, não é normal 
começar um negócio num aparta-
mento e, ainda por cima, dirigido 
para a música. Montar um estúdio 
num apartamento com régie, etc., é 
algo estranho. Mas foi assim que me 
fiz à vida!”
E foi assim que André Meneses cons-
truiu o primeiro estúdio, porque o 
seu negócio incidia na música, mas 
meio ano depois já envolvia vídeo, 
fotografia e design. E agora integra 
(artisticamente) Todagente, com 
Francisco Reis e Marco Correia. ○

A CRIATIVIDADE artística de André Mene-
ses é fértil e nas suas composições prima por 
passar mensagens do que se sente, daquilo 
que reflete e do que possa interessa à causa 
comum. Convidado a deixar uma mensagem 
para os leitores da Defesa de Espinho, não se 
faz rogado e num ápice lembra-se da  “prin-
cipal mensagem de todas” e que é a do  pri-
meiro single do grupo Toda a Gente:

“Façam o que fizerem, sejam felizes. Façam 
o que fizerem e estejam com quem estive-
rem, tomem sempre a opção daquilo que vos 
faça ser feliz e não do que os outros acham 
que deveria ser a vossa felicidade".

O espetáculo que estava marcado para o au-
ditório da Junta de Freguesia de Espinho, a 
17 de dezembro, "com grande parte da bilhe-
teira vendida”, foi adiado para 5 de fevereiro 
(21h30), no âmbito das recomendações da 
DGS, devido ao quadro pandémico que se 
agravara no fim de 2021.

Entretanto, “toda a gente, mas toda gente 
mesmo, vai estar na Junta de Espinho”, no 
primeiro sábado de fevereiro, “a assistir ao 
concerto do nosso grupo”. 

"Façam o que fizerem, 
sejam felizes"
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ARTESANATO

“STAND UP COMEDY”

FOI AGENDADO para 15 e 16 de janeiro, respeti-
vamente às 21h30 e 16h30, no auditório do Centro 
Multimeios, o espetáculo solidário da Escola de 
Bailado e Artes Adriana Domingues, revertendo 
a receita da bilheteira para a Cerciespinho.
Este evento solidário oferece uma multitude 
de expressões artísticas, como ballet clássico, 
ballet de adultos, dança contemporânea, danças 
orientais, danças de salão, jazz e hip-hop. ○

A SEGUNDA edição de “Forjar e Bulir”, com 
sessões de artesanato ao vivo promovidas pela 
Loja Interativa do Turismo, encerra no sábado 
de 15 de janeiro, com uma aula pela Oficina das 
Artes Laura Bártolo.
A sessão está marcada para as 15h30, na loja do 
Mercado Municipal com entrada pela rua 25, 
com a presença dos artesãos que participaram 
semanalmente no evento desde 27 de novembro. 
A segunda edição de “Forjar e Bulir”, da Divisão 
Municipal de Turismo, e que conta com o apoio 
da Junta de Freguesia de Espinho, foi até agora 
dinamizada pelos artesãos Sandra Duarte 
(vidro), Ana Reis (cerâmica), Susana Nunes 
(joalharia), Palmira Lopes (acessórios de vestuá-
rio com materiais recicláveis), Cristina Pereira 
(bijuteria em crochet), Maria Sousa (algibeiras, 
crochet e bonecos de tecido), Albertina Sá Couto 
(azulejos bordados), Celeste Guedes (confeção 
em feltro), Sílvia Pais (costura criativa com 
rede), Herculano Alves e Alexandre Marinheiro 
(madeiras). A animação esteve a cargo da "Be 
all you want to be” (academia musical), Paulo 
Resende, Francisco Azevedo, Tó Vasconcelos e 
Irene Vieira. ○

O GRANDE auditório do Europarque recebe o 
espetáculo de stand up comedy de “4 Amigos” a 
14 de janeiro, pelas 21 horas. O grupo do Brasil 
tinha digressão marcada para Portugal em 2021, 
mas foi adiada devido à pandemia. 
Agora, é em Santa Maria da Feira que “4 Ami-
gos” começam a viagem pelo nosso país. Dihh, 
Thiago, Afonso e Márcio são amigos de longa 
data, e da necessidade de criar um grupo para 
um espetáculo de teatro, surgiu o maior grupo 
de stand-up do Brasil.○

Escola de Bailado 
e Artes Adriana 
Domingues apoia 
Cerciespinho

Oficina de artes 
no fecho do 
“Forjar e Bulir” 

“4 Amigos” viajam 
do Brasil para o 
Europarque
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LISANDRA VALQUARESMA   

COM A ENTRADA no ano novo e tendo em 
consideração a semana de contenção após as 
festividades, Espinho esteve sujeito a medidas 
excecionais de proteção civil para combater a 
propagação da Covid-19 nos primeiros dias de 
janeiro, regras que vigoraram até dia 9. 

Após essa data, as medidas sofreram al-
gumas alterações, quer em Espinho, quer no 
país. O certificado digital ganha agora relevo e 
é dele que vai precisar para entrar em alguns 
locais de Espinho, especialmente nos espaços 
culturais. 

Depois da interrupção forçada na época 
festiva e nos primeiros dias do ano, o Centro 
Multimeios reabriu na passada terça-feira, dia 
11, e exige a apresentação do documento que 
atesta o esquema vacinal completo há, pelos 
menos, 14 dias. Da mesma forma, o Auditório 
de Espinho – Academia também está a pedir 
a apresentação do certificado a todos os seus 

visitantes, desde segunda-feira, 10 de janeiro. 
Para quem não possui o certificado digital, 

tem ainda a possibilidade de entrar nestes 
estabelecimentos, realizando um teste à Co-
vid-19. Por isso, pode optar por um PCR, rea-
lizado até 72 horas antes da entrada no local, 
pode escolher um teste antigénio, realizado 
até 48 horas ou um autoteste, feito no local 
que pretende visitar, sempre com supervisão 
e verificação de um responsável.

Segundo o Centro Multimeios de Espinho, 
as crianças até aos 12 anos estão dispensadas 
da apresentação do certificado digital.

Tendo em conta as últimas medidas deci-
didas em Conselho de Ministros, o documen-
to é igualmente obrigatório para o acesso a 
restaurantes, estabelecimentos turísticos e 
alojamento local, eventos com lugares marca-
dos e ginásios.

Com o fim dos dias de contenção, as aulas 
recomeçaram e com isso veio a necessidade 
de testar professores e funcionários nas duas 

primeiras semanas após o regresso. Foi ain-
da decretado o fim do isolamento de turmas 
após deteção de um caso positivo. Em Espi-
nho, a Piscina Municipal e o Balneário Mari-
nho retomaram as atividades na segunda-fei-
ra e as aulas decorrem normalmente.

No que diz respeito à obrigatoriedade de 
se apresentar um teste negativo, essa medida 
permanece na entrada dos lares, por isso, se 
pretende visitar um familiar ou conhecido 
nos vários centros do concelho, saiba que não 
o conseguirá fazer sem um resultado negati-
vo à Covid-19 na entrada do lar. Além disso, o 
teste é indispensável ainda na visita a doentes 
internados, no acesso a grandes eventos sem 
lugares marcados e em recintos desportivos. 

Se pretende fazer compras nas lojas de Es-
pinho, tenha em atenção os limites relativos 
à ocupação dos estabelecimentos comerciais, 
pois há a ocupação máxima indicativa de 
uma pessoa por cada cinco metros quadrados 
de área. ○

A Câmara decide 
executar plano de 
urbanização

Tinha acabado de iniciar o ano de 
1981 quando a Câmara Municipal 
decidiu abrir um concurso que 
possibilitava a execução do Plano 
de Urbanização do Concelho 
(Plano Diretor) e que permitia o 
ordenamento urbanístico na cidade 
e nas freguesias. 
Anteriormente, a autarquia já 
“decidira estender um pouco mais o 
Plano de Urbanização, mas a falta 
de um que cobrisse todo o concelho 
dificultava a aprovação de muitos 
projetos de obras”. 

foto com memória 15 de janeiro de 1981

CULTURA ACIDENTE

O TETO do gabinete dos re-
cursos humanos da Câmara 
Municipal de Espinho ruiu, 
parcialmente, cerca das 8h30 
na manhã da passada terça-
-feira, 11 de janeiro. 
Ao que a Defesa de Espinho 
conseguiu apurar, no local 
estavam duas funcionárias 
que tinham acabado de ligar 
o computador para mais um 
dia de trabalho. Ao ouvirem 
uns estalidos vindos do teto, 
repararam que se formavam 
fendas e decidiram, por se-
gurança, abandonar o local. 
Minutos depois, parte do teto 
caiu, acabando por destruir o 
material que se encontrava 
em cima das secretárias.
Apesar do susto, ninguém fi-
cou ferido. As causas do inci-
dente vão agora ser investiga-
das pela Câmara Municipal. ○ 

Após medidas 
excecionais, espaços 
culturais de Espinho 
reabrem e exigem 
certificado digital

Teto ruiu 
na Câmara 
Municipal, mas 
funcionárias 
saem ilesas 

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 13 16°
7°

SEX • 14 14°
5°

SÁB • 15 13°
6°

DOM • 16 14°
7°

SEG • 17 14°
6°

TER • 18
13°
6°

QUA • 19 13°
6°

QUI • 20 14°
6°

Fonte: www.ipma.pt

Espinho esteve sujeito a medidas 
excecionais de proteção civil. Adotadas 
no âmbito do reforço de controlo da 
pandemia, após as festividades, essas 
restrições terminaram no passado 
domingo, 9 de janeiro, mas outras 
entraram em vigor.

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 
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