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“É urgente valorizar as freguesias e dar 
mais atenção aos lugares que ficaram 
esquecidos ao longo dos últimos anos”
“Temos a obrigação, que mais do que uma condicionante é uma responsabilidade, de reequilibrar a situação 
financeira”, regista Miguel Reis, em entrevista à Defesa de Espinho, assinalando 100 dias na presidência da 
Câmara Municipal. “E isso é algo que só será possível com um esforço muito grande repartido ao longo dos 
próximos dois ou três anos”. O autarca aponta, por enquanto, para um exercício de reorganização interna e 
planeamento do concelho. p4, 5, 6 e 7
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LEGISLATIVAS 2022

Políticos alinhados 
no “vouguinha” e 
“vistos” na feira 
semanal p9

(IN)SEGURANÇA

Muro junto à Praia 
dos Pescadores em 
perigo de cair 
Junta de Silvalde mostra-se preocupada e 
Câmara já tem orçamento para reparação, 
mas não tem dotação orçamental. p10

EVENTO

Espinho Surf 
Destination ainda 
sem agendamento 
Autarquia estuda situação pandémica e 
organização aguarda decisão. p8

1937-
2022

ARTE

“Não é fácil ser 
artista e muito 
menos mulher”
Isabel Penna dedica-se à mistura 
de várias técnicas como a pintura, 
a colagem e até o bordado. Dando 
asas à criatividade, a artista 
procura sempre abordar a 
temática do feminismo. p21

PESSOAS & NEGÓCIOS

Associação 
Comercial premeia 
35 clientes das 
lojas de Espinho 
Sorteio de Natal já é uma 
tradição, mas nem todos os 
comerciantes aderem. p11

Boaventura 
Moreira: tão 
sereno e cortês 
quão dinâmico
Ex-presidente da Junta de 
Freguesia de Anta e maestro 
de várias instituições, 
colaborou durante muitos 
anos com a Paróquia de 
Espinho e esteve à frente de 
vários coros. p10
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“Se fui aos treinos da 
seleção é porque 

não era assim 
tão mau”

José Pedro Matos, 
antigo guarda-

redes de hóquei 
em patins. 

p16 e 17



feira 
semanal

visto daqui

1 – “O meu ideal político é a democracia, para que todo 
o homem seja respeitado como indivíduo e nenhum 
venerado.” – Albert Einstein. Se a prática política fosse 
o espelho do conceito do “eterno” físico, talvez houvesse 
mais participação dos cidadãos nos atos eleitorais e 
os políticos seriam mais focados nas ações e menos 
tendentes para o palavreado… “Eu não me envergonho 
de corrigir os meus erros e mudar de opinião, porque 
não me envergonho de raciocinar e aprender.” – 
Alexandre Herculano. As palavras do escritor ainda hoje 
fazem sentido…

2 – Miguel Reis é o sétimo presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, desde que existem eleições 
autárquicas. O socialista foi eleito a 27 de setembro de 
2021 com 38,40% dos votos, enquanto o social-democrata 
Vicente Pinto obteve 35,24% do escrutínio, o que 
representou uma diferença de 438 votos. Na vitoriosa 
noite daquele domingo, e depois dos efusivos abraços 
e saudações de circunstância dos seus apoiantes, 
Miguel Reis seguiu para os Paços do Concelho onde 
foi felicitado pelo social-democrata Pinto Moreira, até 
então sexto presidente pós-25 de Abril. Miguel Reis 
subiu à varanda do edifício camarário, dando nota de 
que estava “muito motivado e preparado” para cumprir 
os compromissos que assumira com os espinhenses, 
no exercício de presidente da concelhia socialista e de 
vereador e, sobretudo, enquanto candidato à presidência 
da autarquia. 

Revelou que percecionara a vontade de mudança 
autárquica aquando do esboço da sua candidatura e que 
o resultado eleitoral logo lhe conferiu responsabilidade 
acrescida. Foi empossado a 15 de outubro, mas na tarde 
dessa sexta-feira logo constatou que era tão chegado o 
momento de agir e não reagir (em regime de oposição). 
Uma dúzia de anos, de três mandatos consecutivos do 
PSD, findara então. Vicente Pinto não logrou suceder 
a Pinto Moreira. Era apontada a promoção do vice-
presidente a presidente do executivo, mas para surpresa 
de muitos, ou como era perspetivado ou quase dado 
como adquirido por outros tantos, a tal “vontade de 
mudança” do eleitorado espinhense aconteceu como há 
12 anos, quando o PS de José Mota perdeu a (também 
longa) liderança municipal.

3 – Por enquanto, há cerca de quatro anos pela frente. 
Por um lado, para Miguel Reis e os seus pares fazerem 
valer os seus créditos (eleitorais, políticos e pessoais) 
e, por outro, para a avaliação dos munícipes. Resta 
confirmar se a estrutura concelhia do PS será de 
continuidade, ou por outras palavras afetas a Miguel 
Reis; e saber se a concelhia do PSD mantém os quadros 
e diretrizes, ou rompe com o passado recente. Talvez as 
eleições legislativas possam influenciar o futuro social-
democrata espinhense. O dia 30 de janeiro também 
poderá ser decisivo para as concelhias dos outros 
partidos com representação em Espinho.

Ciclos autárquicos, políticos e 
personalizados

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5, 6 e 7 | Entrevista: Miguel Reis, presidente da 
Câmara Municipal de Espinho
“Estamos a corrigir, acelerar e terminar os grandes dossiers que estão 
em aberto e que se têm vindo a arrastar há demasiado tempo; 
também auscultar e dialogar com os cidadãos e com as instituições 
do nosso território numa lógica de proximidade e abertura; e começar 
a planear o futuro e a delinear estratégias para dar cumprimento aos 
nossos compromissos com os espinhenses.” 

4500 ESPINHO
8 | Espinho Surf Destination: oitava edição continua sem 
marcação
Apesar da pandemia, autarquia revela estar em diálogo com 
entidades parceiras para “valorizar a marca” e “promover o 
concelho”.
9 | Legislativas 2022: Linha do Vouga é prioridade
Pedro Nuno Santos (PS), António Topa Gomes (PSD) e Carlos 
Guimarães Pinto (IL) em Espinho no arranque da campanha eleitoral.

4500 FREGUESIAS
10 | Silvalde: muro em frente à Praça do Mar em risco de 
ruir há mais de um ano
Reparação orçamentada em 30 mil euros mas “sem cabimentação”.
10 | Anta: faleceu Boaventura Moreira
Ex-presidente da Junta de Freguesia e maestro morreu aos 84 anos.

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Associação Comercial cumpre tradição e realiza 
sorteio natalício

OPINIÃO
13 | “Vinhos, livros e o nosso mar” – Luís Costa

DEFESA-ATAQUE
15 | “Peço aos adeptos daqui de Espinho que venham 
cada vez mais ao pavilhão”
José Cancela, jogador da equipa de hóquei em patins da 
Académica de Espinho faz o balanço da primeira volta do 
campeonato e antevê a próxima fase.
16 e 17 | Entrevista: José Pedro Matos, ex-guarda-redes 
de hóquei em patins da Académica de Espinho
“Não digo que pudesse ganhar muito dinheiro, mas andaria, 
certamente, numa boa equipa e bem pago.”
18 | Futebol: tigres surpreendem Gondomar com goleada
Jogo com o Salgueiros é no sábado, às 15 horas, em Ovar.
18 | Natação: A ambição de Rodrigo Rodrigues 
19 | Passa a Correr – Trilho do Rio Febros
O percurso estende-se por nove quilómetros e atravessa as 
freguesias de Avintes, Vilar de Andorinho e Oliveira do Douro.

OFF
21 | Isabel Penna dá arte a Espinho com trabalhos de 
pintura e bordado 
O feminismo é o principal tema da artista brasileira.
23 | Comércio local
Em época de saldos, aproveite e faça compras nas lojas da cidade.

Política na feira
A feira semanal de Espinho 
é uma referência habitual 
dos partidos aquando 
das campanhas eleitorais, 
sejam legislativas, 
autárquicas, europeias 

ou presidenciais. Há 
políticos que se sentem 
à-vontade nas feiras e 

outros que se esforçam 
para superar o impacto 

característico do ambiente 
feirante, as adversidades 
circunstanciais das negas 
ou da indiferença com 
quem se cruzam, mas, aqui 
e ali, motivados por um 
sorriso ou uma palavra de 
apoio ou de simpatia. 

Factos e figuras da semana
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Futebol tigre
O Sporting de Espinho 
logrou obter uma goleada 
“à moda antiga” no reduto 
do Gondomar. Marcou seis 
golos e apenas sofreu um. 
O futebol tigre voltou a 
mostrar a raça simbolizada 

no emblema e que 
noutros tempos 
guindou o clube aos 

mais altos patamares 
nacionais. A contundente 
vitória por 6-1 é um 
novo alento para o resto 
da época, sem grandes 
sobressaltos, ou seja, com 
um registo mais vitorioso.

Covid-19
O registo de testes 
positivos na despistagem 
epidemiológica 
tem aumentado no 
concelho de Espinho e 
com repercussões no 
internamento hospitalar. 

Os dados eram 
preocupantes até ao 
início da semana. 
Ainda não eram 

alarmantes, mas eram, 
de facto, preocupantes, 
e, alguns casos no limiar 
do internamento nos 
cuidados intensivos. Todo 
o cuidado ainda continua a 
ser pouco e o vírus ataca e 
contra-ataca…
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ENTREVISTA. A dois dias de um cento deles no exercício da presidência da 
Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis revela as avaliações e as ações 
do executivo socialista. No rescaldo do sucesso eleitoral de 27 de setembro 
de 2021 e ainda na antecâmara de ter sido empossado, Miguel Reis apontou 
algumas das suas prioridades até 2025, na expectativa de corresponder a 
uma estratégia de “colocar as pessoas em primeiro lugar” e fazer prevalecer 
Espinho na Área Metropolitana do Porto. Opinava então que “reparar 
buracos” era “fácil”, mas “difícil era conseguir mudar a vida das pessoas” 
e, por isso, disponibilizava-se para “um novo ciclo de desenvolvimento 
sustentável para o concelho”, com novas políticas e formas de participação.

“Está quase tudo 
por fazer e esse é um 
trabalho que terá de ser 
realizado ao longo dos 
próximos anos”
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MIGUEL REIS – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LÚCIO ALBERTO 

Com 100 dias de mandato, já con-
segue avaliar a situação da Câmara 
Municipal que “herdou”?
Sim, estes primeiros três meses de 
mandato têm sido pautados por um 
esforço muito grande de análise e 
avaliação. Estamos a trabalhar em si-
multâneo em cinco frentes distintas. 
Em primeiro, redesenhar, adaptar 
e capacitar a estrutura orgânica 
da Câmara Municipal para corres-
ponder às necessidades de Espinho 
e responder melhor em áreas como 
limpeza e manutenção do espaço 
público e jardins, iluminação ou es-
tacionamento abusivo; em segundo, 
analisar e sistematizar o que está 
por fazer nas mais variadas áreas de 
intervenção do município e deter-
minar prioridades, como programas 
de habitação e rendas acessíveis ou 
melhoria dos cuidados de saúde; em 
terceiro, corrigir, acelerar e terminar 
os grandes dossiers que estão em 
aberto e que se têm vindo a arrastar 
há demasiado tempo; também aus-
cultar e dialogar com os cidadãos e 
com as instituições do nosso terri-
tório numa lógica de proximidade 
e abertura; e começar a planear o 
futuro e a delinear estratégias para 
dar cumprimento aos nossos com-
promissos com os espinhenses. 

E, uma centena de dias após ter 
sido empossado, qual é o estado da 
autarquia?
Infelizmente está longe de ser a 
mensagem que gostaria de trans-
mitir aos espinhenses. Temos uma 
Câmara Municipal com muitas de-
bilidades e com muitos constrangi-
mentos. Por um lado, a situação fi-
nanceira do município é muito frágil 
e com graves problemas de susten-
tabilidade. Por outro, há muito tra-
balho que necessita de ser feito em 
termos de organização interna, de 
modernização administrativa e de 
capacitação de recursos para fazer 
face às necessidades do território 
e das pessoas. Há também um tra-
balho enorme que estamos a fazer 
em contrarrelógio para preparar 
adequadamente a autarquia para 
receber as competências do Governo 
nas áreas da educação, saúde e ação 
social, uma responsabilidade muito 
grande e para a qual a Câmara Mu-
nicipal não estava devidamente pre-
parada. Já tivemos oportunidade de 
reunir com outros municípios e com 
outras estruturas da administração 
pública para conhecer outras rea-
lidades e incorporar boas práticas. 
E temos hoje a noção clara de que 
a Câmara Municipal de Espinho, 
enquanto estrutura, tem um atraso 
significativo para recuperar. 
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Presume-se, portanto, que há 
muito para fazer?… No mandato 
em curso, ou, quiçá, nos seguintes 
mandatos?
Eu diria, muito sinceramente, que 
está quase tudo por fazer e esse é um 
trabalho que terá de ser realizado 
ao longo dos próximos anos. Este 
primeiro ano de mandato será, na-
turalmente, muito marcado por um 
exercício de reorganização interna e 
planeamento. Temos também a obri-
gação, que mais do que uma condi-
cionante é uma responsabilidade, 
de reequilibrar a situação financeira 
da Câmara Municipal. E isso é algo 
que só será possível com um esforço 
muito grande, repartido ao longo dos 
próximos dois ou três anos.
Mas condiciona ou invalida os com-
promissos eleitorais?
Isto não significa que os nossos com-
promissos não sejam para cumprir e, 
na verdade, já cumprimos algumas 
das propostas que constavam do 
nosso programa. Já abriu o consul-
tório de medicina oral; já reduzimos, 
ainda que ligeiramente, a taxa de 
IMI; as sessões da Assembleia Muni-
cipal já têm transmissão em direto; e 
a fatura da água não baixou, mas a 
Câmara Municipal incorporou e as-
sumiu o custo do aumento do preço 
da água para que os espinhenses 
não tenham uma despesa acrescida 
no seu orçamento familiar.
Já se faz assim “contas” a 100 dias…
Aliás, se olharmos para o Orçamento 
de 2022 vemos já plasmada uma mu-

dança no paradigma de gestão muni-
cipal com aumento das verbas para 
a educação; financiamento para a 
saúde e a arte xávega; reforço de in-
vestimento na habitação; e reforço 
de verbas em áreas como a gestão 
de resíduos sólidos, ambiente, cul-
tura ou desporto. Tudo isto sem es-
quecer que, quando tomámos posse, 
os cidadãos de Espinho estavam a 
ser vacinados contra a Covid-19 e 
contra a gripe sazonal em Vila Nova 
de Gaia. Desde então, reabrimos o 
centro de vacinação na antiga escola 
da Seara, integralmente financiado 
e suportado pelo município, onde 
já foram administradas mais de 20 
mil vacinas. Abrimos o call center 
para agendamento local e criámos 
uma equipa para rastreamento de 
contactos de risco que permitiu re-
cuperar os atrasos que se vinham a 
registar, duplicando a capacidade de 
testagem existente no concelho. Há 
ainda vários outros dossiês muito in-
teressantes que já temos em curso e 
que terão desenvolvimentos nos pró-
ximos tempos, como a reabilitação 
das praças de Espinho, com novas 
valências de integração urbana, 
como mobiliário urbano e rede 
Wi-Fi, e promoção da identidade de 
Espinho com praças temáticas que 
valorizem o nosso património e a 
nossa história.
O tempo cabe na vontade? Há 
tempo para tudo e mais alguma 
coisa? Já não se está em campanha 
eleitoral autárquica…
Naturalmente que não será possível 
concretizar tudo o que gostaríamos 
no primeiro mandato, mas assu-
mimos, com muita seriedade e muita 
convicção, uma gestão municipal as-
sente no planeamento, no rigor e na 
sustentabilidade. 
Afinal, quem é que tem razão no 
que concerne às contas da Câmara? 
O atual executivo socialista ou o 
PSD?
Tenho a convicção de que hoje os 
espinhenses conhecem e percebem 
a situação financeira do município 
e até que a maioria dos apoiantes do 
PSD não partilha da visão daqueles 

que estão mais preocupados com 
guerrilhas partidárias do que com os 
interesses de Espinho. Os dados que 
apresentámos são factuais e estão 
vertidos nos documentos previsio-
nais da Câmara Municipal para o 
ano de 2022.
Pode especificar?
No ReCaFe, para pagar apenas o 
que está contratualizado, faltam 545 
mil euros; para o estádio municipal, 
uma obra em curso, faltam 3,26 mi-
lhões de euros; para a requalificação 
urbana na rua 6 e na parte pedonal 
da rua 19, duas obras que encon-
trámos com concursos terminados, 
mas por adjudicar por ausência de 
verbas, faltam 1,34 milhões de euros. 
Na área da habitação, para a candi-
datura ao Programa 1.º Direito que 
já estava contratualizada, faltam os 
950 mil euros da comparticipação do 
município que são precisos para con-
seguir as restantes verbas de finan-
ciamento comunitário. Na Escola 
Sá Couto faltam mais 120 mil euros 
para acabar a obra que está atrasada. 

As contas pecam então por 
carência…
Só aqui temos um buraco de pratica-
mente 6,5 milhões de euros em falta 
para pagar obras que já estão em 
curso, com concursos terminados 

ou com candidaturas lançadas. Se 
a isto juntarmos o que falta para 
pagar as candidaturas submetidas 
ao Cheque Bebé ou a ausência de 
verbas para compromissos assu-
midos como o Cheque Educação ou 
o apoio a eventos como o Cinanima, 
o FEST ou o FIME, facilmente perce-
bemos a dimensão do buraco finan-
ceiro que encontrámos na Câmara 
Municipal. Já para não falar nos 
vários empréstimos contraídos pelo 
anterior executivo num valor total 
superior a 11 milhões de euros que 
só começarão a ser pagos durante o 
nosso mandato e nas pretensões dos 
empreiteiros das obras do ReCaFe, 
do estádio municipal e da Escola Sá 
Couto a reclamar um adicional de 8 
a 10 milhões de euros para terminar 
as obras em curso.
A cidade esteve e ainda está em 
obras. Já com ou ainda sem inter-
venção do atual executivo cama-
rário? Já andou a vê-las…
Esteve, está e queremos que deixe de 
estar o mais rapidamente possível. 
Estamos a trabalhar com muita 
dedicação na resolução dessas em-
preitadas, mas são dossiês com uma 
complexidade elevada e que, muito 
provavelmente, poderão vir a ter 
outros contornos. Aquilo que fomos 
ouvindo por parte de quem está nas 
empreitadas é que as obras foram 
sujeitas a um estado de abandono, 
com falta de acompanhamento, de 
liderança e de decisão. A verdade 
é que a zona central do concelho, 
nomeadamente a do ReCaFe, está 
em constante transformação desde 
2004, o que significa que um jovem 
espinhense de 18 anos nunca co-
nheceu a sua cidade sem estar em 
obras. Por isso, Espinho e os espi-
nhenses precisam de estabilidade 
no quadro urbano e de normalidade 
na sua vida quotidiana e na relação 
com o território, com os espaços pú-
blicos e com os equipamentos muni-
cipais. É tempo de devolver Espinho 
aos espinhenses.
A rua 33 vai ter de novo outra 
configuração?
Sim. Estamos a fazer um estudo 

para a rua 33. Não podemos retirar 
uma das ciclovias, porque se trata 
de obras financiadas. Ou seja, se 
retirarmos uma delas temos de 
devolver os fundos comunitários. 
Naturalmente que, neste contexto 
difícil em que estamos, seria irres-
ponsável da nossa parte fazê-lo. 
Mas estamos a avaliar soluções que 
possam contribuir para a resolução 
ou para mitigar aquela solução que 
foi ali implementada e que não re-
colhe concordância dos moradores, 
dos comerciantes e dos prestadores 
de serviços daquela zona. É preciso 
criar ali algumas infraestruturas no 
sentido de se resolver alguns pro-
blemas. Estamos a estudar soluções 
que permitam a criação de lugares 
de estacionamento e eventualmente 
intervir sobre os sentidos de circu-
lação de trânsito. 

E o elevador?!
Eventualmente uma das nossas 
prioridades é retirar o elevador ao 
fundo da rua 33. Naturalmente que 
tudo isto demora algum tempo, mas 
temos que respeitar procedimentos 
administrativos que não podemos 
ultrapassar.
Não é prioritário solucionar a zona 
pedonal da rua 19? 
É emergente fazer uma intervenção 
na zona pedonal da rua 19. Não é só 
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Estamos agora a 
tentar criar um plano 
de continuidade 
do ReCaFe nos 
terrenos da IP – 
Infraestruturas de 
Portugal, em frente ao 
edifício Progresso, e 
utilizar essa zona para 
novas centralidades 
e novas formas de 
viver, costurando a 
parte poente com a 
nascente e a parte 
norte com a sul.”

Existem profundas 
divergências com o 
empreiteiro da obra 
do ReCaFe. Já vamos 
na sétima proposta 
de alterações em 
termos de trabalho 
extra. Existem 
alguns problemas 
que têm de ser 
ultrapassados, porque 
acarretam grandes 
responsabilidades.”

O grande problema 
de Espinho tem 
sido a ausência 
de planeamento. 
Foram tomadas 
decisões a la carte 
e nunca numa 
estratégia baseada 
e definida.”
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destaque

uma questão de modernização, ou 
de uma proposta para nova configu-
ração em termos arquitetónicos e ur-
banísticos, mas tem de ser feita uma 
intervenção a nível de infraestru-
turas. Estamos a planear em termos 
estratégicos. Defendemos que a so-
lução seja feita de uma forma parti-
cipada com os espinhenses, os mo-
radores e os comerciantes. Vamos 
avançar com um concurso de ideias 
para a zona pedonal da rua 19. As 
obras têm que avançar porque as 
infraestruturas estão muito, muito, 
muito degradadas e têm de ser 
substituídas.
As marcas âncora são solução 
para a revitalização das dinâmicas 
sociais e do comércio tradicional 
da zona pedonal da rua 19 e áreas 
envolventes?
Nós precisamos de todos. É evidente 
que o município de Espinho tem de 
voltar a ser atrativo para investi-
dores, lojas e marcas âncora e inves-
timentos estratégicos. Mas isso só 
irá acontecer quando os promotores 
e os empresários sentirem que, efe-
tivamente, estão reunidas as condi-
ções para poderem investir no nosso 
município. E é isso que estamos a 
fazer, determinando e concluindo 
o nosso plano estratégico. Com os 
dados factuais que tínhamos e os 
que agora dispomos, estamos a pla-
near Espinho para que essas marcas 
âncora possam aqui investir e de 
uma forma mais acelerada.
Entretanto, foi visitar o novo 
quartel dos bombeiros, enquanto 
presidente da Câmara. Hoje tem 
uma opinião e uma postura dife-
rentes ou mais atualizadas rela-
tivamente ao seu exercício de ve-
reador nos mandatos autárquicos 
anteriores?

Essa questão é um reflexo perfeito 
do estado de desinformação e into-
xicação da opinião pública que se 
viveu em Espinho ao longo dos úl-
timos anos. Sempre defendi o novo 
quartel dos bombeiros, nunca votei 
contra esse investimento e hoje o 
município pode orgulhar-se de ter 
ao serviço da comunidade um equi-
pamento daquela natureza, que foi 
pago a 85% pelo POSEUR (Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos). O 
que existiu foi uma intervenção 
do Partido Socialista para garantir 
que os edifícios dos antigos quar-
téis dos bombeiros se manteriam 
na esfera do património municipal 
para evitar que fossem alienados 
em lógicas mais preocupadas com 
a especulação imobiliária do que o 
interesse municipal. E ainda bem 
que o fizemos porque, como oportu-
namente será tornado público, esses 
edifícios terão um papel muito im-
portante para o futuro do município. 
E o estádio municipal?! A obra já 
está no terreno… 
Sim, a obra já está no terreno, está 
em curso e a nossa vontade é que 
assim continue. Temos estado a 
acompanhar de perto a empreitada, 
a resolver problemas muito graves e 
a procurar garantir que a obra não 
seja interrompida novamente. Os 
projetos de especialidade, nomea-
damente o estrutural, está a ser to-
talmente revisto para que haja um 
reforço das estruturas do estádio 
uma vez que, com o projeto inicial 
que encontrámos em curso, os ali-
cerces não suportariam o peso das 
bancadas. Para além disso, a questão 
do redireccionamento das águas que 
passam no terreno ainda não estava 
definida e a empreitada em curso 
também não contempla sistema de 
iluminação para o estádio.
Afigura-se uma tarefa complexa…  
Tudo isto implica um grande esforço 
de coordenação e reestruturação, 
para além de que estes erros terão 
um impacto muito grande nas fi-
nanças da autarquia e, consequen-
temente, na vida dos espinhenses. É 
um dossiê muito complexo, que nos 
reduz a liberdade de opções políticas, 
e que terá também uma abordagem 
própria no momento oportuno. 
Discórdia e celeuma no passado, fu-
tebol em casa emprestada em Ovar 
no presente e estádio no futuro?
Não misturo futebol com política 
nem uso paixões clubísticas para 
tirar dividendos eleitorais. Encaro o 
novo estádio apenas como uma in-
fraestrutura desportiva, financiada 
a 100% pela Câmara Municipal. E é 
apenas nessa lógica de gestão dos re-
cursos públicos que analiso e debato 
o assunto. 
O futuro também está reservado 
para a reativação do serviço de ur-
gência no Hospital de Espinho, ou o 
diagnóstico impõe outras “prescri-
ções” e premências?

O debate em torno da urgência no 
Hospital de Espinho é uma falsa 
questão. Espinho nunca teve uma 
urgência hospitalar na verdadeira 
aceção da palavra. Há três tipos de 
urgências hospitalares: o primeiro 
nível é o Serviço de Urgência Básica, 
depois Serviço de Urgência Médi-
co-Cirúrgica e o mais abrangente o 
Serviço de Urgência Polivalente. Es-
pinho tinha um Serviço de Urgência 
Básica, que tanto pode funcionar 
num hospital como num centro de 
saúde, com uma equipa de dois mé-
dicos e dois enfermeiros. É uma ur-
gência não cirúrgica e apenas com 
equipamento para poder estabilizar 
um doente traumatizado antes de 
enviá-lo para uma urgência poliva-
lente. O grande problema que ori-
ginou o encerramento desta unidade 
foi a falta de médicos, que muitas 
vezes fez com que essa urgência fun-
cionasse apenas com enfermeiros.
Então de que é que padece a dita 
Unidade 3 do Centro Hospitalar de 
Gaia/Espinho? Não obstante a re-
comendação aprovada em sede da 
Assembleia da República para a ati-
vação de um serviço de urgência…
Concordamos, isso sim, que aquele 
equipamento hospitalar tem de ser 
valorizado e colocado ao serviço da 
nossa população. Para o Hospital 
de Espinho queremos trazer con-
sultas de especialidade e interna-
mentos, para que quem precise de 
uma consulta de oftalmologia ou 
de um internamento de medicina 
possa ter um serviço de proximidade 
e não tenha de se deslocar a Gaia, 

Mais uma passagem superior 
pedonal na linha em Silvalde e 
coworking ajustado à saúde e à 
comunidade

“CONSEGUIMOS que, na zona da passagem inferior rodo-
viária, a construir junto à linha de Silvalde, se fizesse também 
uma passagem superior pedonal”, revela Miguel Reis. “Para 
que não haja uma só uma passagem superior pedonal como 
estava previsto, mas duas, fez-se um acordo com a IP – In-
fraestruturas de Portugal: nós fazemos o projeto e eles criam 
a infraestrutura.” 
O AUTARCA dá ainda nota de que “será criado um gran-
de corredor de mobilidade ligeira, proporcionando uma nova 
centralidade que vai fazer crescer Espinho para sul” e uma 
passagem superior junto ao FACE “para costurar a parte nas-
cente com a parte poente”.
O PRESIDENTE da Câmara Municipal reforça o propósito 
de reabrir a extensão de saúde da Marinha, como gizou no 
decurso da campanha autárquica. “O nosso objetivo é criar 
um centro cívico com vários serviços associados à extensão 
de saúde da Marinha, incluindo a componente da saúde oral, 
como já se fez na Unidade de Saúde Familiar de Espinho.”
O EXECUTIVO socialista presidido por Miguel Reis também 
pretende uma unidade de saúde mental na Marinha. “Esta-
mos igualmente a elaborar e a preparar o enquadramento 
social em termos de formação, por exemplo, de cabeleireiro, 
estética e imagem. Queremos um centro de investigação e 
acolhimento para a comunidade desfavorecida em termos de 
robóticas, etc.”. 
MIGUEL REIS e os seus pares do executivo municipal esbo-
çam a requalificação na zona da Marinha, criando infraestru-
turas e serviços, inclusive um posto dos CTT.
SÃO DADOS NOVOS que pressupõem a reestruturação do 
projeto que estava traçado para a desativada escola primária 
e que tardava em abrir as portas enquanto centro coworking.
“Vamos reajustar esse projeto, transformando-o num equipa-
mento disponível para a população. E não sendo assim um 
corpo estranho que as pessoas não percebem muito bem o 
que é e para que serve. Por isso, estará ao serviço da popu-
lação, com um foco muito especial na área da saúde e na 
resolução dos problemas que a comunidade enfrenta, man-
tendo uma componente tecnológica de formação, ação e de-
senvolvimento, mediante a ocupação devidamente separada 
de espaços”. ○

Estamos a 
preparar uma 
nova centralidade 
em Paramos, 
requalificando o adro 
da igreja, criando uma 
zona habitacional, de 
comércio e serviços 
e, finalmente, 
concretizar a zona 
industrial.”

Vamos assegurar um 
corredor ambiental, 
de mobilidade 
pedonal e ciclável, e 
paralelo à linha do 
comboio, ligando-o a 
Silvalde.”
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Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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e temos também a ambição de lá 
poder reabrir a unidade de cuidados 
continuados. Esse é um trabalho 
que temos vindo a desenvolver, em 
simultâneo com a necessidade de re-
forçar a rede de cuidados primários 
através da requalificação dos nossos 
centros de saúde e da melhoria no 
atendimento. Já reunimos com a 
ministra da Saúde, com o secretário 
de Estado da Saúde e a ARS Norte 
para debater esses assuntos, sem es-
quecer a reabertura da extensão de 
saúde da Marinha, que é para nós 
uma necessidade absoluta. 
O Mercado Municipal tem futuro 
assegurado com a instalação dos 
serviços da Segurança Social e do 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional?
Sim. Ainda na semana passada tive 
a oportunidade de visitar as fu-
turas instalações com o diretor da 
Segurança Social de Aveiro. Temos 
a expectativa de poder abrir muito 
em breve os novos balcões de aten-
dimento ao público da Segurança 
Social e do IEFP. Queremos que 
aquele seja um espaço ao serviço 
da população e estamos a estudar a 
possibilidade de aproveitar as linhas 
de financiamento abertas no PRR 
(Plano de Recuperação e Resiliência) 
para valorizar aquele equipamento 
com outras valências que seriam de 
grande utilidade para os cidadãos. 
Para além disso, é necessário fazer 
um esforço de reinvenção do pró-
prio equipamento, levando para lá 
cultura, gastronomia e outras ativi-
dades que valorizem o nosso Mer-
cado Municipal. 
E a secular feira? A tradição é ine-
gável, mas os conceitos e as vicissi-
tudes da atualidade são pertinên-
cias a avaliar?
A feira de Espinho é uma marca 
identitária do nosso concelho e um 
polo de atração que deve e merece 
ser preservado. Estamos disponíveis 
para investir na feira de Espinho e 
valorizar o espaço e o evento, mas 
sempre numa lógica de integração 
nas dinâmicas do nosso concelho e 
procurando evitar que seja apenas 
um espaço de utilização e passagem 
para quem vem de fora aproveitar 
e depois não respeita aquilo que 
são os interesses de Espinho e dos 
espinhenses. 
O comércio (dito tradicional) ainda 
é uma bandeira do PS na Câmara 
como foi defendido na conjuntura 
de oposição?
Naturalmente que sim. Espinho 
sempre foi um concelho com uma 
tradição e uma dinâmica económica 
muito associada ao comércio tradi-
cional e se nos queremos afirmar no 
contexto regional e nacional temos 
de procurar valorizar aquilo que nos 
distingue dos restantes municípios. 
Há um esforço de modernização e 
adaptação às novas tendências que 
tem de ser realizado pelos comer-
ciantes e a Câmara Municipal de Es-

pinho estará disponível para ajudar 
nesse desígnio. Temos já algumas 
soluções que poderão ser muito in-
teressantes em estudo e que, com a 
adesão dos nossos comerciantes, po-
derão fazer de Espinho uma capital 
moderna do comércio tradicional. 
O PDM já foi revisto e o POC (da 
Orla Costeira) também dá indícios 
de revisão. Há algum plano muni-
cipal que esteja em equação? 
O PDM já foi revisto, mas a última 
revisão serviu apenas para alguns 
ajustes pontuais que permitiram 
algumas operações cirúrgicas. Per-
demos uma oportunidade impor-
tante para construir um plano de de-
senvolvimento urbanístico robusto e 
que sirva os interesses do município. 
A aprovação de novos instrumentos 
de gestão territorial, como o POC, 
obriga a uma nova revisão do PDM e 
queremos aproveitar esse momento 
para criar um verdadeiro master 
plan que normalize o quadro urbano 
e pense o futuro de Espinho para os 
próximos 50 anos. 
O concelho não é só malha citadina. 
O que é que os autarcas e, sobre-
tudo, os habitantes de Paramos e 
Silvalde podem esperar? Há pro-
jetos para Anta e Guetim? 
O concelho está longe de ser só o 
centro da cidade. É urgente valorizar 
as freguesias e dar mais atenção 
aos lugares que ficaram esquecidos 
ao longo dos últimos anos. Temos 
vindo a dialogar com os presidentes 
das juntas para resolver os pro-
blemas que precisam de ser resol-

vidos e planear investimentos que 
ajudem Espinho a crescer para e nas 
freguesias. Estamos perfeitamente 
alinhados nessa matéria e estou con-
victo de que, em conjunto, será pos-
sível corresponder alcançar coisas 
importantes nessa matéria. 
Urge a desagregação da União de 
Freguesias de Anta e Guetim?
É uma luta que sempre assumimos 
como nossa e sei que a junta está 
no terreno a trabalhar e a preparar 
o processo, para tentar concretizar 
essa desagregação. Ainda há poucos 
dias houve uma reunião de trabalho 
nesse sentido e a Câmara Municipal 
estará disponível para colaborar na-
quilo que for necessário. 
A Assembleia Municipal (AM) 

será mais informada atempada e 
detalhadamente? 
Julgo que em 100 dias de mandato 
já valorizámos mais o papel da AM 
do que ao longo de toda a última 
década. Transferimos as sessões da 
Assembleia de uma sala com poucas 
condições para um espaço com a dig-
nidade do Multimeios de Espinho. 
Passámos a transmitir em direto as 
reuniões e, pela primeira vez, foi pro-
movida uma reunião técnica com a 
responsável financeira do município 
para prestar esclarecimentos sobre o 
Orçamento Municipal aos partidos 
com representação na Assembleia. 
Além disso, achei curioso o facto, 
para o qual me chamaram a atenção 
há alguns dias: fui o primeiro presi-

dente da Câmara Municipal nos úl-
timos 30 anos a apresentar, defender 
e explicar o Orçamento Municipal 
na AM.
As presidências da autarquia e da 
concelhia do PS são para acumular? 
O partido ganhou alento e recu-
perou o poder autárquico e, por 
isso, está pacificado e coeso? 
O PS de Espinho irá brevemente ava-
liar e preparar o presente e o futuro. 
O partido cresceu e tem muita gente 
de qualidade e motivada. E, natural-
mente, de uma forma democrática e 
transparente, tomará as suas posi-
ções e decisões. Eu sempre disse que 
o Partido Socialista, ao contrário do 
que alguns tentavam desunir, estava 
unido. E o resultado da vontade e da 
coesão apareceu e hoje temos outra 
dimensão. De tal modo, que a esma-
gadora maioria dos militantes pede 
para que esta direção continue. 
Foi propalada a medida eleitora-
lista de que haveria maior proxi-
midade no atendimento político 
aos munícipes com a transferência 
da presidência e da vereação para 
o rés-do-chão. Mantém-se tal 
anúncio? 
Mantém-se. Mas é preciso fazer 
obras no edifício, porque está bonito 
por fora e feio e inseguro por dentro, 
e disso foi exemplo o teto de um dos 
departamentos que ruiu na semana 
passada. É preciso criar condições 
de segurança e de funcionalidade. 
E isso contempla a passagem para 
o rés-do-chão dos órgãos políticos 
para estarem mais próximos da po-
pulação. Mas há mais equipamentos 
municipais que também estão degra-
dados. Há problemas no balneário 
marinho, na piscina municipal na 
nave, no museu, na biblioteca. Há 
muita coisa degradada e a precisar 
de intervenção há muito tempo.
A cidade esteve ou não esteve en-
cantada na quadra natalícia?
Não houve fantasia. Foi tudo mais 
real, mais afetiva e mais próxima 
das pessoas. As pessoas é que têm 
que sentir se a cidade é encantada. 
E esse não era o estado geral da po-
pulação. ○

O turismo é uma das nossas 
prioridades, mas o turismo 
que pretendemos implica um 
planeamento consistente e 
eficaz. Já estamos a articular 
com diversas entidades as 
estratégias que alavanquem 
ações promocionais e 
realizações de eventos.”
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LISANDRA VALQUARESMA

DEPOIS DE, no ano passado, 
ter visto a sua oitava edição 
adiada por questões pandé-
micas, o evento Espinho Surf 
Destination (ESD) deverá 
regressar este ano, mas ainda 
não há uma data prevista. Se-
gundo Gonçalo Pina, membro 
da organização, “há uma 
possível data pensada com a 
World Surf League, mas não 
está nada confirmado nem 
agendado com a Câmara Mu-
nicipal de Espinho”, revela. 

Questionada pela Defesa de 
Espinho, a autarquia explica 
que a altura em que o evento 
se vai realizar não está deci-
dida, pois o executivo “tem 
vindo a avaliar a evolução da 
situação pandémica, que na-
turalmente afetou e afetará o 
cronograma e toda a logística 
necessária para a organização 
de um evento desta natureza”.

Considerando que se trata 
de um “evento da cidade, na ci-
dade e para a cidade”, Gonçalo 
Pina confessa que o Espinho 
Surf Destination, um projeto 
já de nove anos, foi pensado 
“como um sonho de colocar 
a cidade num patamar inter-
nacional de surf”, trazendo 

“notoriedade para Espinho” e, 
por isso, “é necessário haver 
alguém com conhecimento, 
quer prático, quer teórico, para 
continuar a gerir e a desen-
volver o projeto”. Assumin-
do-se como “apto” para conti-
nuar a abraçar e a fazer crescer 
este seu sonho, Gonçalo Pina 
acredita que Espinho tem que 
continuar a saber aproveitar “a 
dádiva” que são as suas ondas. 
“Trata-se de um evento que 
vem realçar uma caracterís-
tica natural da nossa cidade 
que são as nossas praias. Nós 
somos privilegiados porque 
temos praias fantásticas e 
ondas incríveis para a prática 
do surf, quer a nível amador, 
quer profissional.”

SURF COMO FONTE 
DE RENDIMENTO

 
Perante o crescimento da 

modalidade na cidade, Gon-
çalo Pina revela que o evento 
tem conseguido trazer para 
Espinho grandes nomes do 
surf e ser motivo de atração. 
“Desde que o projeto vigora, 
que temos cada vez mais 
estrangeiros e turistas nas 
nossas praias e durante todo o 
ano. Temos vindo a conseguir 

colocar Espinho num alto pa-
tamar e temos trazido alguns 
dos surfistas mais impor-
tantes a nível internacional, 
como os atletas olímpicos, 
Kanoa Igarashi e o nosso Fre-
derico Morais. Peniche, Eri-
ceira e Sagres são exemplos 
que devemos seguir”. 

Para isso, Gonçalo Pina 
aposta na continuação e valo-
rização do projeto. “Este é um 
evento que é bastante econó-
mico para a autarquia porque 
custa à volta dos 120 mil euros 
e traz um retorno, só nessas 
duas semanas, de três mi-
lhões de euros, segundo um 
estudo da Universidade Cató-
lica. No entanto, ao longo do 
ano, traz muito mais porque 
este evento vem combater a 
sazonalidade”, de que Espinho 
é alvo. A par com esta carac-
terística, o mentor e organi-
zador do projeto defende que 
é fundamental para a valori-
zação do turismo espinhense. 
“Pode haver um evento de 
voleibol, andebol ou outra 
modalidade qualquer, mas as 
pessoas não vêm de propósito 
jogar voleibol para a cidade 
de Espinho, vêm apenas ao 
evento. Por isso é que o ESD 
é tão importante para o tu-

rismo, para o desporto ou para 
a promoção da própria cidade 
a nível internacional. Não 
precisa de pavilhões nem de 
outras estruturas, é natural”. 

Para continuar a apostar 
na marca Espinho Surf Des-
tination, a Câmara Muni-
cipal revela: “temos vindo a 
dialogar com o Turismo do 
Porto e Norte de Portugal e 
com outros parceiros, como 
a Fórum Oceano e a própria 
World Surf League, no sentido 
de valorizar a marca Espinho 
Surf Destination e promover 
o nosso concelho como uma 
referência nacional e in-
ternacional no domínio do 
surf.” Perante esta intenção 
de valorização, a autarquia 
explica que isso “poderá, natu-
ralmente, vir a traduzir-se em 
algumas mudanças na reali-
zação deste evento.”  ○

A SEGUNDA EDIÇÃO de “Forjar e Bulir” en-
cerrou no sábado de 15 de janeiro, com a pre-
sença da maioria dos artesãos participantes 
no evento organizado pela Loja do Turismo 
de Espinho e realizado desde 27 de novembro, 
numa loja (com entrada pela rua 25) do Mer-
cado Municipal.

Estava prevista uma aula da Oficina de 
Laura Bártolo, mas a programação teve de ser 
alterada, por motivos impeditivos de última 
hora.

Os trabalhos de artesanato ao vivo foram 
executados por Sandra Duarte (vidro), Ana 
Reis (cerâmica e vitrofusão), Susana Nunes 
(joalharia), Palmira Lopes (acessórios de ves-
tuário com materiais recicláveis), Cristina Pe-
reira (bijuteria em crochet), Maria Sousa (algi-
beiras, crochet e bonecos de tecido), Albertina 
Sá Couto (azulejos bordados), Celeste Guedes 
(confeção em feltro), Sílvia Pais (costura cria-
tiva com rede), Herculano Alves e Alexandre 
Marinheiro (madeiras).

Houve exposições e animação nas sessões 
de artesanato ao vivo com a participação da 
academia de música “Be All You want to be”, 
Paulo Resende, Francisco Azevedo, Tó Vascon-
celos e Irene Vieira. ○ LAA realização da oitava edição do evento que promove o surf na cidade 

está prevista para este ano, mas a organização e a autarquia ainda não 
decidiram uma data. Situação pandémica está a ser avaliada. 

EVENTO DESPORTIVO ATIVIDADE

4500 Espinho

Espinho Surf Destination 
ainda sem data para 2022

“Forjar e Bulir” 
o turismo no 
artesanato 

 

Somos 
privilegiados 
porque temos 
praias fantásticas 
e ondas incríveis 
para a prática do 
surf, quer a nível 
amador, quer 
profissional”
Gonçalo Pina - 
Organização ESD

 

Temos vindo a 
dialogar com 
o Turismo do 
Porto e Norte de 
Portugal e com 
outros parceiros, 
no sentido de 
valorizar a marca 
Espinho Surf 
Destination” 
Câmara Municipal 
de Espinho
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COVID-19 ESPINHO / Situação epidemiológica
(Incidência Cumulativa por 100000 habitantes a 18/01/2022) Dados DGS

População: 29516  Incidência: 3806
Categoria: 960 - MÁX. Risco: Extrem. Elevado

A PSP IDENTIFICOU, em Espinho, um 
homem de 54 anos, residente em Santa Maria 
da Feira, pela prática do crime de furto de opor-
tunidade num valor total de 4 500 euros.

Segundo esta força de segurança, no passado 
dia 16, “o suspeito ficou na posse de 4 500 euros 
em notas, que haviam sido deixadas, momen-
taneamente, junto a uma máquina de jogo do 
Casino Espinho”.

Depois de uma denúncia realizada pelo le-
sado, “foram de imediato encetadas diligências, 
que resultaram na recuperação da totalidade da 
quantia monetária furtada e na identificação 
do autor do furto, tendo o mesmo sido consti-
tuído arguido e prestado Termo de Identidade e 
Residência”.  ○ LV

PSP identifica homem 
que furtou 4500 euros 
no Casino Espinho

POLÍCIA
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MANUEL PROENÇA

OS CANDIDATOS do PS pelo cír-
culo eleitoral de Aveiro fizeram 
questão de iniciar a campanha 
eleitoral no concelho de Espinho, 
junto à lota do peixe, em Silvalde. 
Pedro Nuno Santos, Filipe Neto 
Brandão, Porfírio Silva e Nuno Al-
meida, entre outros candidatos da 
lista socialista, deram corpo a uma 
arruada que contou com a partici-
pação de militantes espinhenses do 
PS e do presidente da Comissão Po-
lítica Concelhia de Espinho daquele 
partido, Miguel Reis.

Pedro Nuno Santos fez questão 
de dizer que este primeiro dia em 
Espinho tem um significado espe-
cial: “É simbolicamente importante 
porque esta é uma autarquia que 
finalmente conseguimos recuperar 
ao fim de alguns anos, o que nos en-
cheu de grande satisfação”, explicou 
o candidato.

Pedro Nuno Santos fez saber 
que “os problemas em Espinho são 
muito semelhantes, em muitas ma-
térias, aos do resto do país. Há al-
guns projetos no distrito de Aveiro e 
pensando em Espinho, desde logo, a 
Linha do Vouga que une vários con-
celhos do nosso distrito”, deu nota 
o candidato socialista reforçando a 
ideia de que “é preciso requalificar 
e pensar a articulação com a Linha 
do Norte e que será feita com a au-
tarquia de Espinho”.

Por sua vez, o presidente da 
Comissão Política Concelhia de 
Espinho do PS e presidente da 
Câmara, Miguel Reis considerou 
“muito importante” a vinda de 
Pedro Nuno Santos a Espinho que, 

em seu entender, “tem feito um 
trabalho absolutamente brilhante 
ao serviço do nosso país. É impor-
tante que este Governo continue à 
frente do país”, afirmou o autarca, 
considerando que isso se revela par-
ticularmente para Espinho porque 
“há em curso projetos essenciais 
como é o caso do 1.º Direito. O Mu-
nicípio de Espinho tem uma grande 
carência em habitação social e ha-
bitação para a classe média. E este 
programa que foi lançado por este 
Governo e por Pedro Nuno Santos é 
fundamental para resolvermos um 
dos grandes problemas do nosso 
município”, sublinhou o líder do PS 
de Espinho.

Na comitiva socialista, Nuno Al-
meida, candidato por Aveiro, espera 
que “esta campanha eleitoral seja 
esclarecedora e que sirva para as 
pessoas poderem ter uma ideia de 
tudo o que aconteceu”.

Nuno Almeida, que é presidente 
da União de Freguesias de Anta e 
Guetim assume que se for eleito não 
irá deixar o seu cargo na freguesia. 
“Um presidente de junta poderá 
acumular o cargo de deputado. Se 
for eleito, assim o farei. Assumirei 
o cargo de deputado, mas nunca 
abandonarei aqueles que primeiro 
me elegeram e me escolheram como 
seu presidente. Sou autarca local e é 
este o meu espírito: dar o melhor à 
minha terra", concluiu.

PSD VIAJA NO VOUGUINHA E 
TOPA CHEGA DE BICICLETA À 
ESTAÇÃO

Os candidatos por Aveiro do PSD 
viajaram no Vouguinha, na segun-

da-feira, desde o apeadeiro do Ca-
vaco, em Santa Maria da Feira, até 
Espinho-Vouga, enquanto o cabeça 
de lista, António Topa Gomes fez 
o percurso de bicicleta. Quis, desta 
forma, por um lado, "incentivar os 
cidadãos para a mobilidade susten-
tável" e, por outro, "apelar ao inves-
timento na ferrovia, nomeadamente 
na Linha do Vale do Vouga". 

Desta maneira, Topa Gomes consi-
dera que "ficou provado que a mobi-
lidade sustentada é alternativa para 
percursos pequenos”, afirmou o can-
didato social-democrata, acrescen-
tando que “não podemos defender o 
transporte público sem garantir que 
as pessoas viajem com conforto e se-
gurança e com horários que sirvam 
os seus interesses, o que não encon-
tramos na Linha do Vale do Vouga”.

Neste sentido, o cabeça de lista 
do PSD por Aveiro considera que 
se "impõe um incentivo ao uso 
do transporte público rápido, efi-
ciente e com qualidade” e aponta 
a ferrovia como exemplo do "não 
investimento do Governo nos úl-
timos anos". O candidato do PSD 
recordou, a esse propósito, que “o 
plano de investimentos ‘Ferrovia 
2020’ deveria ter ficado concluído 
nesse ano e a verdade é que há uma 
taxa de execução a rondar os 30 por 
cento”.

António Topa Gomes lamentou 
que na Linha do Vale do Vouga haja 
“uma intervenção anunciada, mas 
sem uma estratégia definitiva, pelo 
que não passam de obras de ma-
nutenção e conservação, que não 
garantem qualquer melhoria em 
termos de qualidade que beneficie 
os utilizadores”, dando a eletri-

ficação da ferrovia e a sua inter-
seção com a Linha do Norte como 
exemplos da requalificação que se 
impunha.

O terceiro elemento da lista dos 
social-democratas por Aveiro, o 
espinhense Ricardo Sousa fez o 
percurso no Vouguinha e foi, a pé, 
até à estação da Linha do Norte, 
demorando cerca de 10 minutos. 
"A Linha do Vale do Vouga tem 
sido descurada ao longo de várias 
décadas e chegou a uma situação 
de degradação”, disse aquele candi-
dato, sustentando que “esta linha 
deverá fazer o interface com a 
Linha do Norte, o que é um ganho 
para nós, espinhenses e para o dis-
trito, permitindo uma mobilidade 
para o litoral com caraterísticas 
únicas. No percurso entre as duas 
estações falta encurtar distâncias. 
Queremos que se repense esta li-
gação e que o interface seja muito 
mais intuitivo para as pessoas”, con-
cluiu Ricardo Sousa.

No final deste percurso, os so-
cial-democratas aproveitaram para 
visitar a feira semanal, contando 
com a presença do ex-presidente 
da Câmara Municipal de Espinho e 
candidato pelo círculo eleitoral do 
Porto, Pinto Moreira.

INICIATIVA LIBERAL 
PERCORRE FEIRA DE 
ESPINHO COM CABEÇAS DE 
LISTA PELO PORTO E AVEIRO

O Iniciativa Liberal (IL) também 
esteve em campanha, na feira de 
Espinho. Carlos Guimarães Pinto, 
cabeça de lista pelo Porto, veio à sua 
terra dar um apoio ao líder da lista 

por Aveiro, Cristiano Santos.
“Esta é a minha terra natal e 

queria fazer parte desta campanha 
eleitoral por este distrito, onde 
temos as expetativas de poder 
eleger, pela primeira vez, um ele-
mento”, disse Carlos Guimarães 
Pinto à Defesa de Espinho. 

Para o candidato do IL, “Espinho 
tem muitos dos problemas que o 
resto do país tem”, tais como “uma 
perda permanente de jovens, qua-
dros que fazem com que o país vá 
envelhecendo, principalmente em 
cidades menos centrais. E isto tem 
origem no modelo económico que 
já se provou que não funciona”, sus-
tenta o candidato.

Por sua vez, o cabeça de lista por 
Aveiro, Cristiano Santos pretende 
“colocar o distrito de Aveiro no 
mapa e com outro realce que não 
tem tido. Este distrito cria riqueza, é 
exportador e tem sido esquecido no 
que diz respeito a investimento pú-
blico. Por exemplo, em Espinho, na 
Linha do Vale do Vouga, o investi-
mento não tem chegado. O ministro 
Pedro Nuno Santos fez um anúncio 
de investimento nesta linha que 
mais não é do que uma manobra de 
cosmética”, acusa aquele candidato 
do IL afirmando que “o comboio 
continua lento e as paragens degra-
dadas, o que acaba por ser injusto 
face ao que o distrito e Espinho 
contribuem para o país”. Por isso, 
Cristiano Santos diz que “o distrito 
grita por mais investimento público 
e por outra atenção do Estado. Os 
deputados que forem eleitos não se 
poderão esquecer do distrito que os 
elege quando forem para Lisboa”, 
conclui aquele candidato do IL. ○

Os candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro, aproveitaram o fim de semana e a segunda-feira para passarem por Espinho. Pelo Partido 
Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, cabeça de lista por Aveiro, dedicou a manhã de domingo a percorrer a esplanada, desde a lota do peixe, passando 
pela Rua 19 até à praça José Salvador. O Partido Social Democrata (PSD) e o Iniciativa Liberal aproveitaram a segunda-feira para uma passagem pela 
maior feira do país. Todos preconizam uma nova vida para a Linha do Vale do Vouga.

ATIVIDADE LEGISLATIVAS 2022

Linha do Vale do Vouga é o que mais os une
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A campanha eleitoral dos 
socialistas, com Pedro 
Nuno Santos, começou no 
domingo junto à lota do 
peixe, em Silvalde 

António Topa Gomes 
(PSD) veio de bicicleta para 
visitar a feira semanal e Rui 
Rio estará em Espinho no 
sábado às 15:30

Carlos Guimarães Pinto 
(Iniciativa Liberal) foi à 
feira semanal em apoio ao 
cabeça de lista por Aveiro, 
Cristiano Santos
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4500 Freguesias

ANTASILVALDE
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MANUEL PROENÇA

“ESSA SITUAÇÃO já se arrasta 
desde 2019 e é uma vergonha”, 
considera o presidente da Junta 
de Freguesia de Silvalde, José 
Carlos Teixeira que diz que “o 
atual executivo da Câmara Muni-
cipal já tem conhecimento disto”. 
“O muro terá de ser reparado”, diz 
o autarca silvaldense, que justi-
fica a situação pelo facto de “ter 
sido retirada a areia de suporte”. 

“Na altura, para que a areia 
não fosse parar à rua com as nor-
tadas, os serviços da Divisão do 
Ambiente da Câmara Municipal 
mandaram fazer uma vala junto 
ao muro e isso retirou toda a sus-
tentabilidade dos alicerces. Com 
o tempo, aconteceu aquilo ao 
muro, que arreou naquela zona”, 
explicou o presidente da Junta 
de Freguesia, recordando ter “en-
viado vários ofícios com recla-
mações à Câmara”, sem efeito até 
ao momento. “Desde essa altura, 
nada foi feito”, assegura. 

José Carlos Teixeira diz que 
“os membros do executivo da 
Câmara de então passavam por 
lá e tinham conhecimento da 
situação e da urgência na re-
solução daquele problema”, la-
mentando a falta de resposta. O 
autarca garante que a sua Junta 
de Freguesia “também já deu co-
nhecimento desta situação ao 
atual executivo municipal”, uma 
vez que a considera “verdadeiro 
perigo”. “Espero que aquela es-
trutura não caia por cima de nin-

guém”, acrescentou, o represen-
tante, que se sente impotente na 
resolução do problema.

José Carlos Teixeira entende 
que “terá de se fazer ali uma 
obra de raiz”. “Terá de ser reti-
rado aquele muro e terão de ser 
construídos novos alicerces. Não 
é uma obra fácil, mas tem de ser 
executada com muita urgência”, 
reclama. 

Por fim, o autarca de Silvalde 
promete “continuar a fazer todos 
os esforços para que este muro 
seja arranjado ainda antes do 
início da época balnear”. “Não faz 
sentido esta situação manter-se, 
porque até é uma vergonha”, 
conclui.

POPULAÇÃO ALERTA 
TRANSEUNTES PARA O 
PERIGO

A população daquela zona tem 
estado particularmente atenta 
ao problema e não se cansa de 
alertar os transeuntes para o pe-
rigo, num espaço que não teve 
qualquer sinalização ou aviso até 
à passada sexta-feira.

Francisco Pinto da Costa la-
menta que “o muro esteja assim 
há tanto tempo” pois, “a qualquer 
momento, pode cair”.

Segundo aquele silvaldense, 
“os presidentes da Câmara, quer 
o que saiu (Pinto Moreira), quer 
o que está lá agora (Miguel Reis), 
já cá estiveram e já viram como 
está o muro”. “O Miguel Reis já 
disse que iria arranjar isto! Mas 

quando? Quando cair?!” – ques-
tiona o morador.

Pinto da Costa diz que “o que 
vale, neste momento, é a areia que 
está ali a aguentar o muro, mas 
se o vento a retirar, o muro pode 
cair e magoar alguém! Há muitas 
pessoas que se sentam ali e pode, 
um dia, haver um acidente grave. 
Seria uma desgraça”, lamenta o 
silvaldense.

Filipe Oliveira é o proprietário 
do estabelecimento comercial Sa-
bores e Petiscos da Fatinha, que se 
encontra do outro lado da rua. “O 
muro está naquele estado, há cerca 
de dois anos e meio, desde que abri 
o meu café. Já cá estiveram pes-
soas da Junta de Freguesia de Sil-
valde e da Câmara Municipal, mas 
a situação ainda não está resol-
vida”, diz este comerciante, acres-
centando que “se calhar estão à 
espera que aconteça alguma coisa 
grave para se tomarem medidas 
e reparar o muro”. “Cada vez está 
pior e está a tombar mais”, afirma 
Filipe Oliveira, dando conta que 
procura avisar as pessoas para 
não se sentarem no local, “mas al-
gumas não querem saber”. “Há, in-
clusive, crianças que vão para cima 
do muro. Um dia acontece ali uma 
tragédia”.

O comerciante entende que 
“já deveriam ter colocado alguns 
avisos”, assim como ter “isolado” 
a estrutura “enquanto não fazem 
a necessária reparação”. “Há que 
meter mão à obra. A areia tem 
estado a segurar, mas a qualquer 
momento poderá desaparecer de 

lá com o vento e com o próprio 
mar que poderá lá chegar. É um 
perigo enorme”, adverte Filipe 
Oliveira.

NOTICIADO PELA DEFESA 
EM AGOSTO DE 2020

Na nossa edição de 20 de agosto 
de 2020 alertámos para a situação 
e, atualmente, o problema per-
siste. A Junta de Freguesia de 
Silvalde tem vindo a alertar o 
Município para o risco de ruir, 
mas, até agora, nada foi feito. A 
Câmara Municipal prometeu, 
nessa altura, "proceder à sua re-
paração, reconstruindo o muro 
de maneira a ficar numa base 
mais sólida", não considerando 
que aquilo se tratasse de "perigo 
público", uma vez que, durante 
algum tempo esteve vedado e 
que, na eventualidade de cair, 
seria para o areal.

Em 2020, a Câmara Municipal 
justificou que não procedia à re-
paração do muro devido "à falta 
de equipas de trabalho, numa 
altura de férias e na ausência de 
trabalhadores por se manterem 
em casa na prevenção contra a 
Covid-19".

REPARAÇÃO CUSTA 30 MIL 
EUROS MAS SEM “DOTAÇÃO 
ORÇAMENTAL”

Entretanto, segundo a Câmara 
Municipal de Espinho, a obra, 
cuja empreitada está orçada 
junto dos serviços técnicos mu-
nicipais em "30 mil euros", ainda 
não avançou "por falta de do-
tação orçamental".

O Município de Espinho garante 
que os serviços técnicos "têm 
vindo a acompanhar a evolução 
da situação" e que se trata de "um 
dossier que a Câmara Municipal 
de Espinho tem em aberto”. “Já 
dialogámos com a Junta de Fre-
guesia de Silvalde sobre o assunto 
e estará na ordem de trabalhos de 
uma visita/reunião já agendada 
com a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), em Espinho", ga-
rante a autarquia.

Note-se que, após o contacto 
por parte da Defesa de Espinho, 
a Câmara Municipal efetuou a 
sinalização e vedação do muro, 
com a colocação de grades me-
tálicas e fita balizadora junto do 
perímetro do muro, como medida 
de segurança preventiva. ○

O muro que se encontra em frente à Praça do Mar, junto à Praia dos Pescadores, e 
que divide o areal da Rua 2, está em risco de cair desde 2019. A construção apresenta 
uma fissura no passeio pedonal e está inclinada para o lado da praia. O local não esteve 
devidamente sinalizado até à passada sexta-feira.

O EX-AUTARCA, eleito pelo Par-
tido Socialista (PS) em 1997, cumpriu 
um mandato naquela junta de fre-
guesia, afastando-se depois da vida 
política.
Antigo colaborador do Município de 
Espinho, na Divisão de Obras, Boa-
ventura Alves Moreira foi maestro 
de várias instituições musicais espi-
nhenses, entre as quais a Tuna Mu-
sical de Anta, desde 1979, a Banda de 
Música dos Bombeiros Voluntários 
de Espinho, coro da Universidade 
Sénior de Espinho e um colaborador 
dedicado da Paróquia de Espinho, 
onde esteve à frente dos coros.
Natural de Pedorido, onde nasceu a 
20 de dezembro de 1937, Boaventura 
Moreira formou-se como músico 
pelo Conservatório de Música do 
Porto, e como regente pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
O funeral realizou-se no domingo [16 
de janeiro], na Igreja Matriz de Es-
pinho e o seu corpo foi para o Cemi-
tério de Anta onde ficou sepultado 
no jazigo de família. 
Na sua página do Facebook, a Junta 
da União das Freguesias de Anta e 
Guetim deu nota do falecimento do 
ex-autarca de Anta e manifestou 
“profunda consternação e pesar” 
pela sua morte. ○

Morreu 
Boaventura 
Moreira, 
ex-presidente da 
Junta de Anta

Muro na beira-mar há dois 
anos que é um perigo

Boaventura Moreira, 
antigo presidente da Junta 
de Freguesia de Anta, 
faleceu aos 84 anos.
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Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

No início do século, Portugal era a 35.ª economia que gerava 
mais riqueza no mundo, de acordo com o FMI (em paridade 
de poder de compra). Portugal estava na cauda da Europa 
Ocidental, mas claramente à frente das economias de leste e 
tendo poucos países não europeus à sua frente. Em 21 anos, 
muito mudou: entrou em circulação o Euro, Portugal passou 
por uma das mais graves crises financeiras e teve de se so-
correr de ajuda internacional pela 3.ª vez, além de uma crise 
sanitária sem precedentes na história recente que afetou todo 
o mundo. 

Entre 2000 e 2021, Portugal desceu 10 lugares na classifi-
cação mundial dos países que geram mais riqueza. Portugal 
ultrapassou apenas quatro economias (Líbia, Omã, Aruba e 
Bahamas), enquanto foi ultrapassado por outros 14 países 
ou regiões autónomas. Vários países do leste europeu, bene-
ficiando da entrada na União Europeia (sobretudo em 2004), 
terão ultrapassado Portugal neste período (importa relembrar 
que os valores de 2021 ainda são estimativas do FMI): Repú-
blica Checa, Eslovénia, Lituânia, Estónia, Polónia e Hungria. 
Além destes, Malta, Israel, Coreia do Sul, Porto Rico, Taiwan e 
Macau são outros exemplos de países têm agora um PIB per 
capita mais elevado.

O principal período de degradação da classificação portu-
guesa ocorreu na primeira década deste século. No entanto, 
desde aí Portugal também não tem sido capaz de recuperar 
posições de forma consistente, tendo inclusive caído 3 posições 
entre 2015 (ocupava o 43.º lugar) e 2021 (46.º classificado). Esta 
tendência resulta da quase estagnação económica portuguesa 
nas últimas duas décadas, caracterizada por crescimentos tí-
midos ou inexistentes (e muito aquém de economias com ní-
veis de riqueza similares), períodos de recessão económica e 
intervenções externas.

Se 44 países geram mais riqueza do que a economia portu-
guesa, também é verdade que mais de uma centena de países 
em todo o mundo são mais pobres (muitos deles são incompa-
ravelmente mais pobres, com problemas económicos e sociais 
profundos). Poderia servir de consolo, mas as oportunidades 
de crescimento que Portugal tem tido (entre as quais, a inte-
gração na UE), bem como o seu enquadramento histórico, são 
incomparáveis com a maioria destes países.

André Pinção Lucas / 17 de janeiro de 2022
w https://maisliberdade.pt/maisfactos

LISANDRA VALQUARESMA 

A ASSOCIAÇÃO Comercial de Es-
pinho realizou, no dia 12 de janeiro, 
o tradicional sorteio de Natal, pre-
miando pessoas que, na época na-
talícia, fizeram as suas compras nas 
lojas locais. 

Com uma montra de 35 prémios 
disponível, a Associação Comercial 
sorteou e distribuiu artigos com o 
objetivo de continuar a dinamizar o 
comércio de Espinho. Segundo José 
Aleixo, presidente da associação, 
“este sorteio é muito importante e 
só é pena não se poder realizar um 
todos os meses, pois era uma forma 
de agregar a parte económica ao pú-
blico, uma vez que quem está hoje 
no comércio tem uma série de di-
ficuldades que são conhecidas por 
toda a gente.” 

De acordo com José Aleixo, “a As-
sociação Comercial de Espinho faz 
um trabalho fora de série em rela-
ção à ajuda empresarial. Este sor-
teio, por exemplo, é algo que aproxi-
ma as empresas, da associação e do 
público em geral. Tivemos milhares 
de senhas para este sorteio, fazendo 
com que centenas de pessoas, quer 
empresários, quer particulares, 
viessem à associação criando uma 
revolução a nível interno porque 
as pessoas foram sempre pedindo 
mais senhas”, revela.

Manuel Moreira, gerente da loja 
Impormusica e presidente da as-
sembleia geral da Associação, con-
fessou à Defesa de Espinho que “de 
ano para ano, se tem tirado vanta-
gens deste sorteio porque as pes-
soas se começam a habituar”. “Ini-
cialmente, a primeira pergunta feita 
pelo cliente é sobre o valor que tem 
que pagar, mas quando explicamos 
que é gratuito e que é feito pela as-
sociação logo aderem”, explica o em-
presário. 

INICIATIVA NEM SEMPRE 
É APROVEITADA 

Para Manuel Moreira, estas inicia-
tivas são “muito importantes”. Con-
tudo, desejava que tivessem outra 
adesão por alguns comerciantes de 
Espinho. “Este ano, tivemos a feli-
cidade de ter bom tempo durante 
a época do Natal e como as pessoas 
tiveram um certo medo das grandes 
superfícies por causa da pandemia, 
voltaram-se mais para o comércio 
tradicional e registamos um boca-
dinho mais de sucesso que o nor-
mal. No entanto, lamento que mui-
to comerciante, que até é sócio da 
Associação, não compareça e não 
nos ajude. Nós pedimos a todos os 
comerciantes que nos deem ideias, 
que tenham um papel mais ativo, 
mas isso não acontece muito”, la-

menta.
Da mesma forma, Teresa Costa, 

gerente da King Sport e membro da 
Associação, garante as vantagens 
da iniciativa, porém ambicionava 
outra participação dos comercian-
tes. “Este sorteio é muito bom por-
que dinamiza sempre o comércio 
em Espinho. É pena é poucas lojas 
aderirem. Os próprios comerciantes 
deviam incentivar à participação no 
sorteio. No meu caso, por exemplo, 
não obrigo o cliente a deslocar-se ao 
edifício da Associação para colocar 
o papel, porque sei que muitos aca-
bam por não o fazer. Eu é que tomei 
a iniciativa de vir entregar à Asso-
ciação ou alguém responsável pelo 
sorteio passava pela loja para ir bus-
car as senhas. Acho que assim faci-
litei o processo. Mas claro que para 
isso é preciso fazer um esforço”, afir-
ma Teresa Costa.

Segundo a Associação Comercial 
de Espinho, os vencedores do sor-
teio já estão a ser contactados para 
receberem os prémios. ○

1º prémio entregue a um cliente da 
Sapataria Manuel
2º prémio entregue a um cliente da 
loja Firmino Couto e Silva 
3 º prémio entregue a um cliente da 
Drogaria Silvalde 

Através do tradicional sorteio de Natal, a Associação Comercial de Espinho 
premiou 35 clientes que, durante a época natalícia, compraram os seus presentes 
nos estabelecimentos da cidade. Várias lojas participaram e mais de 15 viram os 
seus clientes serem escolhidos.

COMÉRCIO

pessoas & negócios
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Uma televisão, 
um frigorifico, 
um aspirador, 
produtos de 
higiene ou uma 
máquina de lavar 
foram alguns 
dos produtos 
sorteados

Associação Comercial entregou 
35 prémios a quem fez compras 
locais no Natal
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POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...UM DIRECTOR 
DO NOVO BANCO É SUSPEITTO
NO CASO LUIS FELIPE VIEIRA

GUARDAVA 
 104 MIL EUROS EM 

  ENVELOPES EM CASA

ora aqui está um
excelente trabalho de 

investigação por parte dos
CTT.

...

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

JOÃO RENDEIRO,
EX-BANQUEIRO FOI

CONDENADO A 10 ANOS DE
PRISÃO EFECTIVA NO

CASO DO BPP
MAS ENCONTRA-SE

DESAPARECIDO

AGORA TRABALHA NUMA 
AGÊNCIA DE VIAGENS PARA

PARA SÍTIOS PARADISÍACOS...
E DESERTOS!

OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS

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

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

1. 
Acha que o crime 
económico em 
Portugal está a ser 
devidamente tratado 
pelas autoridades?

2.
O que pensa dos casos 
mais mediáticos, 
nomeadamente o de 
João Rendeiro e de 
Ricardo Salgado e 
outros?

A justiça em Portugal 
é lenta e, com isso, 
ganham os ‘poderosos’ e 
aqueles que são acusados 
por cometerem os 
denominados ‘crimes 
de colarinho branco’. 
O crime económico 
ainda está longe de ser 
punido de forma eficaz 
e célere, o que leva a 
que os portugueses não 
acreditem que a situação 
melhore. Casos mediáticos 
que se prolongam no 
tempo, como o de Ricardo 
Salgado, no caso do Banco 
Espírito Santo (BES), ou 
João Rendeiro, no Banco 
Privado Português (BPP), 
levam a que os cidadãos 
não confiem na justiça. 
MANUEL PROENÇA

 VOX POP 

Crime económico em Portugal: “vamos 
chegar à conclusão que todos sairão ilibados”

Ângelo Ildefonso, 
S. Paio de Oleiros

1 – Está a ser pessimamente tratado. 
Não há justiça. A justiça está muito 
lenta e não está a ser feita da me-
lhor forma. 
2 – Ninguém faz nada para se resol-
verem esses casos. As coisas andam 
para trás e para a frente e não dão 
em nada. Estes casos estão parados. 
E isto é fruto do facto de a justiça 
portuguesa continuar muito lenta. 
Naquilo que afeta os pobres, a jus-
tiça prossegue em bom ritmo, mas, 
para esses ricos, a coisa é como uma 
espécie de teia de aranha: o grande 
passa essa teia, mas o 'mosquito' e a 
'mosca' ficam lá presas. 

Mário Lopes, 
Espinho

1 –  Isso até dá para nos rirmos. Vejo 
as notícias e praticamente não ligo 
e não lhes dou qualquer importân-
cia, tal é o descrédito que tenho na 
justiça portuguesa em relação ao 
crime económico e de 'colarinho 
branco'. O nosso país tem imenso 
crime económico e corrupção. E es-
sas notícias são tão comuns, que já 
nem ligo.
2 – Penso que esses casos mais me-
diáticos, como os de João Rendeiro 
ou de Ricardo Salgado, não irão dar 
em nada. Mostra-se que se está a 
tratar desses casos, parecendo que 
a justiça está a atuar de mão firme 
e que tudo será resolvido. No entan-
to, vamos chegar à conclusão de que 
todos sairão ilibados e que, afinal, 
tudo está tudo bem. E nós continua-
mos a contribuir para esses prejuí-
zos, através dos nossos impostos. 

Maximino Silva,
S. Paio de Oleiros

1 –  Acho que as autoridades não 
estão a tratar este tipo de crime da 
forma mais adequada. Em alguns 
dos casos, isto não está a correr 
como deveria. Todos sabemos que 
são cometidos esses crimes e vemos 
que as autoridades não atuam da 
forma mais conveniente. 
2 – Em meu entender, é algo lamen-
tável que aconteça no meu país! 
Portugal é um país livre e democrá-
tico e não se consegue fazer justiça 
de forma célere e eficaz. É uma bar-
baridade! 

Maria Dolores,
Avintes

1 –  Entendo que o crime económi-
co não está a ser tratado da forma 

José Castro,
S. Paio de Oleiros

1 –  Quem comete um crime econó-
mico de grande dimensão tem todas 
as facilidades em Portugal. A justiça 
não anda com a celeridade desejada. 
Por isso é que essas pessoas come-
tem os crimes que cometem. Fogem 
do país e colocam o dinheiro em pa-
raísos fiscais. Às vezes, os casos não 
chegam a julgamento e quando che-
gam muitos dos crimes acabam por 
prescrever. É uma balda completa! 
Não tenho muita confiança na jus-
tiça, principalmente para esta classe 
que comete crimes económicos ou 
de 'colarinho branco'.
2 – Não tenho palavras para des-
crever o que sinto. Posso dizer que 
é brincar com os portugueses que 
trabalham no dia-a-dia para ganha-
rem o salário mínimo. Estou a ver 
que esses casos mais mediáticos 
não vão dar em nada! Os Rendeiros, 
Sócrates, Vieiras, Salgados e outros 
como estes fazem o que querem. 
Têm um 'polvo' à sua volta e, dessa 
forma, conseguem controlar tudo, 
mesmo dentro da própria justiça. 
As notícias vêm a público, mas não 
passa disso!... 

É do nosso mar
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mais adequada. Por aquilo que vou 
vendo, as coisas não correm confor-
me deveriam correr.
2 – Esses casos mais mediáticos 
estão envoltos de jogadas e de es-
tratégias por parte desses senhores 
poderosos. O tempo vai passando e 
não há decisões, fruto das estraté-
gias dos próprios advogados. Enfim! 
É o que temos no nosso país!... 
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Tal como na crónica do mês passado, 
permitam-me esta semana voltar a 
falar-vos de vinho, um bem cultural (e 
um produto-bandeira do nosso país) 
que é muito mais do que uma mera 
bebida – mesmo que seja uma bebida 
única e extraordinária se consumida 
com a devida moderação. 

Quando se fala de livros e de leitura, existe 
algum preconceito em relação à literatura de 
cordel, à banda desenhada ou aos livros po-
liciais. Há mesmo quem esteja convencido 
que um leitor genuíno teve de subir a pulso 
“A Montanha Mágica” do Thomas Mann. Ou 
que os hábitos de leitura se conquistam ne-
cessariamente nas profundezas do “Inferno” 
de Dante. Ou ainda através da “Guerra e Paz” 
feita pelo Tolstoi.
Ninguém de bom senso põe em causa estes 
títulos maiores da história da literatura univer-
sal. Mas as escadas têm degraus por alguma 
razão. E é bom poder subi-los gradualmente, 
de modo a retirarmos todo o prazer (e ensina-
mentos) do percurso ascencional que a vida 
nos vai proporcionando.
Se é assim com os livros, é assim também 
com o vinho. Recordo-me de ter desperta-
do para a leitura com as épicas e gloriosas 
aventuras escritas por Emílio Salgari, a banda 
desenhada dos grandes super-heróis Batman 
ou Capitão América, os livrinhos do Mandra-
ke ou do Major Alvega, ou as histórias aos 
quadradinhos do Zé Carioca, do Pato Donald 
e do Pateta. Também no vinho, lembro-me 
das primeiras vezes como se fosse hoje, nos 
já longínquos anos 80, à mesa das refeições 
com os meus colegas e amigos do Expresso 
– momentos em que, através de vinhos re-
lativamente simples, fiquei a perceber a es-
sência do espírito de partilha associado ao 
consumo prazenteiro do vinho.
Sim, lembro-me que foi com um tão vulgar 
quanto mobilizador UDACA 87, da União das 
Adegas Cooperativas do Dão, que dei os pri-
meiros passos no mundo da enofilia. Como 
recordo perfeitamente que foi o Solar das 
Bouças a despertar-me para o prazer suave 
e refrescante dos vinhos brancos, ao mesmo 
tempo que me desvendava um outro lado da 
região dos vinhos verdes e uma casta que 
nunca mais dispensei neste meu percurso 
pelos encantos do vinho: a casta Loureiro.
Depois sim, tive oportunidade de chegar mais 
longe, de ler outros capítulos desta história 
que é feita de sensações, de cultura, de ci-
vilização, de aromas, de sabores, de conhe-

cimento, de partilha, de conversas, de tudo 
um pouco. Quando provei o Duas Quintas 
Reserva 91 e contactei com o esplendor da 
Touriga Nacional, descobrindo a mestria do 
grande senhor do vinho que é João Nicolau 
de Almeida, antevi finalmente que a história 
também pode estar condensada numa garra-
fa de vinho. Ali, nos primórdios dos anos 90 
do século passado – e precisamente com a 
marca que estava inscrita naquele rótulo – es-
tava a dar-se o verdadeiro pontapé de saída 
na produção regular de vinhos DOC na região 
do Douro. Nem de propósito: foi também 
da colheita 91 que, alguns anos mais tarde, 
bebi o meu primeiro Barca Velha. Um vinho 
extraordinário, ainda hoje, 30 anos passados 
sobre o ano de colheita.
Moral da história: nos livros como no vinho, o 
preconceito é indesejável e afasta-nos, qua-
se sempre, do percurso mais indicado. Para 
além de nos privar, com elevado grau de pro-
babilidade, do prazer da descoberta, de no-
vas experiências, de vinhos (e, já agora, de 
livros…) francamente bons.

Por falar em livros – mas ainda a pretexto do 
vinho de que estou a falar-vos nesta breve 
crónica –, a obra-prima de Patrick Suskind “O 
Perfume” fica-nos na memória por estar en-
volta, tal como o seu título sugere, numa at-
mosfera literária dominada pelo “reino fugaz 
dos odores”. Esta história de um assassino 
que viveu na França do século XVIII foi o meu 
livro de férias há umas boas dezenas de anos. 
Apesar da violência repugnante de algumas 
das suas passagens, o romance de Suskind – 
que Stanley Kubrick não teve tempo de adap-
tar ao cinema, para infortúnio dos amantes da 
sétima arte – é uma espécie de encantador 
paradoxo, com momentos e descrições tão 
execráveis quanto belas.
E porque vos falo agora de “O Perfume”? 
Porque nunca antes me tinha apercebido, de 
modo tão intenso, das similitudes entre os 
perfumes e os vinhos, entre o perfumista e o 
enólogo, entre as famílias aromáticas de uma 
e de outra coisa, entre a captação da essên-
cia aromática que se guarda numa garrafa de 
vinho ou num pequeno frasco de perfume.
A precisão olfativa de Jean-Baptiste Grenou-
ille, personagem central deste romance, dei-
xaria roído de inveja o mais conceituado dos 
enólogos. É que Grenouille tinha o dom in-

comparável de avistar tudo através do olfato, 
mais do que qualquer olhar, sem necessitar 
da presença física do que cheirava. Por isso, 
mesmo sem nunca ter visto o mar era capaz 
de perceber que o imenso oceano “cheirava a 
uma vela inchada pelo vento, onde a água, o 
sal e um sol frio se uniam” num odor simplório 
que “era simultaneamente um odor grandio-
so e único no seu género” – que levava Gre-
nouille “a hesitar dividi-lo em odores a peixe, 
sal, água, sargaço, frescura e outros”. Porque 
Grenouille não separava os odores do mar, 
tal como o enólogo não divide a componente 
aromática do seu vinho quando busca atingir 
a quintessência do que produz.
Atente-se nesta bela descrição de Patrick 
Suskind para melhor percebermos a analogia 
irrecusável entre o perfume e o vinho: Gre-

nouille “preferia manter a unicidade do odor 
do mar, memorizá-lo num todo e usufruí-lo 
sem divisões” – pois “o odor do mar agrada-
va-lhe tanto que desejou poder um dia tê-lo 
em toda a sua pureza, e em tal quantidade 
que lhe permitisse embriagar-se nele”.
Nós que conhecemos o mar, e vivemos ao pé 
do mar, sabemos que ele embriaga e encerra 
um “odor grandioso e único no seu género” 
como escreveu Suskind. Pois os grandes vi-
nhos também são assim. Ou não sejam eles 
um produto inigualável da Natureza e um re-
flexo civilizacional da capacidade do Homem 
para a aproveitar e transformar – mas sem dar 
cabo dela. Nesse domínio, o Douro vinhatei-
ro, que é justíssimo Património da UNESCO, 
é provavelmente o melhor exemplo que po-
demos dar. 

Vinhos, livros 
e o nosso mar

opinião 
Luís Costa

O jornal que mostra Espinho por Dentro associa-se ao projeto 
Sapo Voz e abre um novo canal de informação com os leitores. 

Acompanhe toda a atualidade do concelho e os melhores 
conteúdos publicados no papel.
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O Sapo dá voz a Espinho
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Vidas marcadas pela guerra
Vivências e relatos impressionantes de 
ex-combatentes nas antigas colónias. 
p4, 5, 6 e 7
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4500 Espinho. 
Polícia aperta 
controlo nos cafés e 
restaurantes
PSP encontrou pessoas a beber e jogar cartas nos espaços. Proprietários e clientes foram 
multados. p7

Defesa-ataque.
Filip Cveticanin 
sonha ser campeão 
Nasceu no Funchal, em 1996, filho de andebolistas sérvios, e é voleibolista do 
SC Espinho. 
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O Sapo dá voz a Espinho

 destaque 

Vidas marcadas pela guerra
Vivências e relatos impressionantes de 
ex-combatentes nas antigas colónias. 
p4, 5, 6 e 7
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E porque falo de “O Perfume”? Porque 
nunca antes me tinha apercebido, 
de modo tão intenso, das similitudes 
entre o perfumista e o enólogo 
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✝ Carlos Manuel dos Santos Martins
AGRADECIMENTO

Anta - Espinho 

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

A sua ausência nos causa profunda tristeza, mas relembrar 
as alegrias que você gerou entre nós é como se você aqui 
estivesse presente.

Anta, 20 de janeiro de 2022 

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

✝ Maria da Conceição Pouzada Rodrigues
AGRADECIMENTO

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

Virgínia Paula Rodrigues Oliveira 
Paulo Renato Rodrigues Oliveira 
Dora Sofia Moreira de Sá 
António José Campos Pereira Pinto

Espinho, 20 de janeiro de 2022

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

✝ Manuel Jorge Pereira da Costa
AGRADECIMENTO

Ponte de Anta 

Sua esposa, filha, genro, irmãos e 
restante família vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente querido 
e na missa de 7.º dia ou que de ou-
tro modo se associaram à sua dor.

Maria Isabel dos Santos Madureira da Costa 
Sara Isabel Madureira da Costa 
Fábio Jorge Pinho dos Santos Miranda

Espinho, 20 de janeiro de 2022

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

✝ Boaventura Alves Moreira
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Seus filhos, noras, genros e netos 
vêm agradecer às pessoas que se 
dignaram a tomar parte no funeral 
do seu ente querido ou que de 
outro modo manifestaram pesar. 
Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada no dia 21, sexta-
feira, pelas 19:00 horas, na Igreja 
Matriz de Espinho, agradecendo 
a todos quantos participem na 
Eucaristia. 

Maria da Graça Abreu Fonseca Alves Moreira Rebelo 
Maria Teresa Abreu Fonseca Alves Moreira 
Paulo Emanuel Abreu Fonseca Alves Moreira 
Nuno Miguel Abreu Fonseca Alves Moreira

Espinho, 20 de janeiro de 2022

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

✝ ELISA PINTO PEREIRA
“CASA CRUZ DAS LOUÇAS”

MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, filha, filhos, noras e netos vêm, 
comunicar que será celebrada missa por alma 
do seu ente querido, dia 21, sexta-feira, pelas 
19 horas, na Igreja Paroquial de Anta. 
Agradecem desde já a que comparecer.

✝ LUZ FERREIRA GAIO NEVES
MISSA DE 1.º  ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
A família vêm comunicar ás pessoas de 
suas relações e amizade que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 23, 
domingo, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. Desde já agradecem a quem possa 
comparecer.

Espinho, 20 de janeiro de 2021

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

MARIA DE LURDES PEREIRA DA ROCHA 
LURDES DA CAMARADA 
13.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

24/01/2022
 
Na passagem do seu 13.º aniversário do seu 
falecimento a família recorda esta data com 
profunda saudade.

JOÃO MANUEL RESENDE DA FONSECA
MISSA DO 28.º ANIVERSÁRIO

Seus sobrinhos vêm, por este meio, participar 
que será celebrada missa pelo seu eterno 
descanso, dia 27, quinta-feira, pelas 19 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradecem a quem possa comparecer 
a este acto religioso.
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✝ António José Lopes
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sua esposa, filhos e restante 
família vêm agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou que 
de outro modo manifestaram pesar. 
Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada no dia 23, domingo, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

A família

Maria José Lobo Godinho 
António José Godinho Lopes 
Justino Manuel Godinho Lopes 

Espinho, 20 de janeiro de 2022

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

✝ Lucinda Gomes Teixeira
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Seus filhos, noras, netos, bisnetos 
e restante família vêm agradecer 
às pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo 
manifestaram pesar. Comunicam 
que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 22, sábado, pelas 
19:00 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

António Teixeira de Almeida 
Eduardo Teixeira de Almeida 
Maria Fernanda Teixeira de Almeida 
Maria Amélia Teixeira de Almeida

Espinho, 20 de janeiro de 2022

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

✝ Silvério dos Santos
 AGRADECIMENTO E MISSA 7.º DIA

Rua da Congosta / Anta - Espinho

Seus filhos, nora, netos e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, que 
tomaram parte no funeral do 
seu ente querido ou que e outro 
modo se associaram à sua dor. A 
Missa de 7.º dia será celebrada 
quinta-feira, dia 20 de Janeiro, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Anta. Desde já agradece, muito 
reconhecidamente a todos quantos 
se dignem participar. 

A família
 

Anta, 20 de Janeiro de 2022

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

✝ Raul António de Sá Sil
AGRADECIMENTO

Esmoriz - Silvalde
(Av. 29 de Março Esmoriz)

Sua  família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, que 
tomaram parte no funeral e missa 
de 7º dia do seu ente querido ou 
que de outro modo se associaram 
à sua dor. 
Desde já agradecem a todos 
quantos participaram nestas 
cerimónias.  

A família

Anta, 20 de janeiro de 2022

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

✝ Regina Adelaide Sampaio Rodrigues
MISSA DO 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, filhos, noras e netos vêm comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido dia 26, quarta-feira, pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho. Desde já agradecem a todos 
quantos participem na Eucaristia.
 
Fernando de Sousa Ferreira
Maria Dulce Rodrigues Ferreira
José Carlos Rodrigues Ferreira
Luís Fernando Rodrigues Ferreira
 

Espinho, 20 de janeiro de 2022

✝ Manuel Alves Salgueiro
MISSA DE ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO

Para recordar esta data memorável do seu ente querido, sua 
esposa e restante família vêm, por este meio, comunicar que 
será celebrada missa por sua alma, no próximo sábado, dia 
22, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradecemos a quem comparecer.

Espinho, 20 de janeiro de 2022



defesa-ataque

Futebol. 

Tigres goleiam 
Gondomar 
Chegada de dois reforços 
na preparação da receção 
ao Salgueiros. p18

Passa a Correr.  
Fazer Trail 
Running nas 
margens do Rio 
Febros 
Percurso é uma atração 
em Avintes. p19

Natação.

“Seria necessário o clube ter 
mais tempo para os treinos, 
mesmo na piscina atual”
Rodrigo Rodrigues, 
nadador dos tigres. p18

Entrevista. 
“Só não fui para a Ferpinta 
porque acabaram com o 
hóquei em patins”
José Pedro Matos, antigo 
guarda-redes da Académica 
de Espinho. p16 e 17

Mochos 
vencem 
dragões
A AAE recebeu e 
venceu o FC Porto B 
no passado sábado 
por 8-6. André Pinto e 
João Santos assinaram 
um hat-trick cada um. 
José Cancela e David 
Castaño também 
inscreveram o nome na 
lista de marcadores do 
encontro que marcou 
a 13.ª jornada, última 
da primeira volta do 
campeonato nacional 
da II Divisão – Zona 
Norte.

CAROLINA FIGUEIREDO

A ASSOCIAÇÃO Acadé-
mica (AA) de Espinho en-
trou com o patim esquerdo 
na época 2021/2022. Foi com 
três derrotas consecutivas 
que a equipa dos mochos 
começou a primeira volta 
do campeonato, mas rapida-
mente ganhou equilíbrio e 
patinou na direção certeira. 

A equipa espinhense ter-
minou a primeira volta do 
campeonato no passado sá-
bado, com uma vitória por 

8-6 na receção ao FC Porto 
B (Ver caixa). O jogo repleto 
de golos foi “especial” para 
José Cancela que repre-
sentou os “bês” dos dragões 
antes de vestir a camisola 
academista. “É sempre es-
pecial jogar contra a antiga 
equipa”, confessou, apro-
veitando para agradecer ao 
conjunto azul e branco por o 
ter “exposto a várias equipas 
da primeira e segunda di-
visão”, o que acabou por o 
fazer parar no Pavilhão Arq. 
Jerónimo Reis.

O jovem agora acade-
mista teve oportunidade 
de marcar um golo de livre 
direto à antiga equipa e 
garante que não foi por co-
nhecer os segredos dos dra-
gões. “Nós temos treinado 
as bolas paradas, eu estava 
confiante e o mister acre-
ditou em mim. Chamou-me 
para ir bater e ainda bem 
que o fez”, explicou o atleta. 

Com a vitória na última 
jornada da primeira volta, 
a Académica entra na se-
gunda volta do campeonato 

na oitava posição da tabela 
classificativa, com 18 pontos, 
menos 15 do que o líder Riba 
d’Ave HC.

No entanto, os jogadores 
sabem que a exibição da 
equipa na primeira fase da 
competição esteve longe da 
perfeição e Cancela garante 
que “a primeira volta não 
foi de encontro ao espe-
rado”. Mas também sabem 
que todo o percurso serviu 
para aprender e não voltar 
a cometer os mesmos erros. 
“Agora temos de trabalhar 
mais, jogar mais em equipa 
e, acima de tudo, acreditar 
em nós para a próxima volta 
que aí vem”, adianta o ho-
quista, acrescentando que o 
grande objetivo da equipa é 
“fazer melhor do que nesta 
primeira volta”.

A nível pessoal, José Can-
cela admite que gosta de 
“fazer golos, mas assistên-
cias também”. O jogador 
conta com cinco golos mar-
cados no campeonato e, 
apesar de ter espírito de go-
leador, diz-se “sempre dispo-
nível para ajudar a equipa”. 
“Estou aqui a representar a 
AA Espinho, por isso, acima 
de tudo, quero que o clube 
vença todos os jogos”.

E é com uma equipa que 
mistura gerações que a 

Académica se apresenta no 
campeonato para vencer os 
jogos. “Sou o mais novo e 
jogo com alguns jogadores 
que têm a idade dos meus 
pais”, contou o atleta, garan-
tindo que esta diferença de 
idades é um aspeto positivo 
para a equipa, porque “os 
mais velhos trazem muita 
experiência e ensinam al-
guma coisa a cada treino 
e a cada jogo, enquanto os 
mais novos tentam comple-
mentar com velocidade e 
muito trabalho”.

E é “muito trabalho” que a 
equipa academista promete 

para o resto da competição. 
“Sabemos que a primeira 
volta não foi de acordo com 
aquilo que os adeptos es-
peravam, mas prometemos 
trabalhar mais e vamos 
tentar dar mais vitórias aos 
nossos apoiantes, porque 
é isso que eles querem e 
merecem”, prometeu o ho-
quista. Cancela destacou 
também a importância 
que os adeptos têm para a 
equipa, dizendo que “é bom 
sentir e ouvir as pessoas a 
chamarem por nós e a mo-
tivarem-nos”. O ‘caçula’ da 
equipa aproveitou também 
para deixar um apelo aos 
amantes do clube e da mo-
dalidade: “Peço aos adeptos 
daqui de Espinho que ve-
nham cada vez mais ao 
pavilhão”.

Quanto à sua continui-
dade na equipa, Cancela não 
faz grandes planos, porque 
“vai depender da faculdade 
e do local de trabalho”, já que 
termina o curso de Fisiote-
rapia no próximo ano. “Mas 
sinto-me muito bem aqui na 
Académica”, concluiu.

Os mochos iniciam a se-
gunda volta do campeonato 
já no dia 29 de janeiro, com a 
receção ao HA Cambra, com 
quem perderam por 4-2 na 
primeira jornada. 

A equipa de hóquei em patins da Associação Académica de Espinho 
concluiu a primeira volta do campeonato nacional da II Divisão – Zona 
Norte no passado sábado com uma vitória por 8-6 frente aos “bês” do 
FC Porto.  José Cancela, hoquista dos mochos, fez um balanço de uma 
primeira fase que não correu tão bem como o esperado, mas que serviu 
para “aprender e perceber o que há para melhorar” para uma segunda 
volta para onde a equipa acredita poder voltar mais forte.

HÓQUEI PATINS

“Prometemos dar 
mais vitórias aos 
nossos adeptos”
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Peço aos adeptos 
daqui de Espinho que 
venham cada vez 
mais ao pavilhão”

  
                    
Prometemos 
trabalhar mais e 
vamos tentar dar 
vitórias aos nossos 
adeptos, porque é isso 
que eles querem”
José Cancela, 
hoquista da AAE
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MANUEL PROENÇA 

Como apareceu o desporto na sua 
vida?
Foi através dos meus amigos de 
escola. O primeiro colega a desen-
caminhar-me para o hóquei em pa-
tins foi o Edgar Tavares. Cheguei à 
Académica de Espinho e já conhecia 
muitos dos meus colegas.
Cheguei a ir ao futebol do SC Es-
pinho, com 15 anos, a uma captação, 
mas tinha dois 'pés esquerdos', 
apesar de ser bastante alto. Estive 
lá uma semana, mas depois deixei o 
futebol. Fiquei no hóquei em patins 
até deixar de jogar.
Começou nas escolas de patinagem 
da Académica?
Sim, foi nas escolas de patinagem 
do clube, com o Vladimiro Brandão. 
Íamos para os treinos e andávamos a 
aprender a patinar, à volta do campo. 
O senhor [Vladimiro Brandão] ia es-
colhendo alguns dos patinadores, 
colocando-os a patinar num dos 
lados do campo. Depois disso, esses 
patinadores entravam para a com-
petição do hóquei em patins. En-
trei para o último ano dos infantis, 
quando já tinha 11 anos e joguei até 
aos seniores, na Académica de Es-
pinho. Depois disso fui jogar durante 
dois anos para os Carvalhos, mas 
quando fui cumprir o serviço militar 
obrigatório interrompi a minha car-
reira de jogador.
Por que razão escolheu ser guar-
da-redes e não optou por jogar à 
frente?
Não sei muito bem! O Vladimiro 
Brandão até dizia que eu patinava 
bem, mas não sei por que razão es-

colhi a posição de guarda-redes. Na 
altura, o guarda-redes da Académica 
era o Ismael, que era mais velho do 
que eu e era uma referência para 
mim. Penso que deverá ter sido por 
vê-lo a jogar, que optei por ser guar-
da-redes. Fui experimentar a baliza e 
fiquei.
Como era o hóquei em patins nesse 
tempo?
O treinador era o Marçal e eu jogava 
com o filho dele, o Paulo Marçal, o 
José Sá, o Lima, etc.. Naquele tempo, 
tudo o que fosse torneios de aber-
tura e campeonatos, a Académica de 
Espinho vencia, porque não havia 
campeonatos nacionais nesses esca-
lões jovens. Havia grande rivalidade 
entre o nosso clube e o FC Porto.
Foi chamado à seleção nacional!
Fui chamado apenas para os treinos 
da seleção. Foi no primeiro ano em 
que fui jogar para os seniores dos 
Carvalhos, quando tinha idade de 
júnior. Quando lá cheguei, também 
estava o Nuno Marçal, que era de 
Espinho e jogava - se não me falha a 
memória - no Valongo. O Nuno ficou 
e eu não. Penso que ao ter sido es-
colhido para os treinos da seleção é 
porque não seria assim tão mau! Foi 
uma experiência muito positiva.
E como foi a experiência nos 
seniores?
Subi ao escalão sénior com a idade 
de júnior, no meu primeiro ano. Jo-
guei com jogadores bem mais velhos 
do que eu, tais como o Manuel José 
Azevedo, Antero Costa, Arsénio, José 
Sá e tantos outros.
Financeiramente a sua chegada aos 
seniores veio compensar?
Não compensava em nada. No pri-

meiro ano, a equipa teve o patrocínio 
do Jornal de Notícias e, por isso, a 
Académica de Espinho dava-nos um 
pequeno subsídio que não dava para 
mais do que comer um prego em 
pão no final dos treinos! No ano se-
guinte, fui para os Carvalhos, com o 
Né Vasco e com o José Francisco, que 
chegou a estar no FC Porto onde foi 
campeão.
Esteve quase a ir jogar para a 
equipa do Ferpinta!...
Estive para ir para aí quando saí 
da tropa. Tinha estado parado du-
rante dois anos, enquanto estive a 
cumprir o serviço militar e o Vladi-
miro Brandão veio perguntar-me 
se queria ir para a Ferpinta. Estava 
lá ele e o Francisco Fidalgo, que era 
o preparador físico. No início, he-
sitei porque tinha engordado uns 
quilitos, mas depois aceitei e já tí-
nhamos tudo acertado. Eles tinham 
um guarda-redes, que tinha vindo 
da Oliveirense, mas, pelos vistos, era 
malandrote e precisavam de um que 
lhe fizesse frente. Quando estava 
tudo preparado, o dono da Ferpinta 
decidiu acabar com o hóquei em pa-
tins e criou uma equipa de futebol 
de salão. Não fui para lá e acabei por 
não ir para mais nenhuma equipa. 

Há uns anos a esta parte, em con-
versa com o Gonçalo Alves, fiquei a 
saber que o tio dele também ia para 
essa equipa da Ferpinta.
Hoje ainda sinto alguma mágoa 
porque penso que poderia ter feito 
mais alguma coisa no hóquei em 
patins.
Se fosse nos dias de hoje, poderia 
ter ganho dinheiro com o hóquei 
em patins?
Não digo que pudesse ganhar muito 
dinheiro, mas andaria, certamente, 
numa boa equipa e bem pago! An-
daria eu e muitos dos meus colegas 
desse tempo! Hoje vê-se que os jo-
gadores até ganham bem, mas nós, 
nessa altura, jogávamos por carolice 
e por amor aos clubes.
Sentia a camisola da Académica de 
Espinho e paixão pelo clube?
Sempre senti. Acabei por ir embora 
do clube para os Carvalhos porque, 
tal como os outros meus colegas, 
achávamos que a Académica po-
deria fazer mais qualquer coisa por 
nós. Estávamos a trabalhar com 
grande afinco, mas não víamos re-
torno da nossa dedicação e do nosso 
empenho. Saí eu, o Nuno Marçal, 
Paulo Marçal, José Francisco, Né 
Vasco, o José Carlos Casal Ribeiro e o 

Carlitos. Todos fizeram uma carreira 
interessante no hóquei.
Agora, não sei como as coisas fun-
cionam, pois estou muito desligado 
da modalidade, embora vá ver, de vez 
em quando, o jogo da minha Acadé-
mica de Espinho.
Fez muitos amigos no desporto?
Fiz bastantes amigos, sobretudo na-
quele grupo com o qual estava mais 
ligado, nos escalões acima e abaixo 
do meu. Em sénior fiz amizade com 
os meus colegas mais velhos como 
o Manuel José Azevedo e o Rocha. 
Atualmente ainda somos amigos. 
E, se não tivesse sido o hóquei em 
patins, talvez nunca nos tivéssemos 
cruzado na vida.
Como acha que está o hóquei em pa-
tins da Académica de Espinho?
No ano passado, a equipa quase con-
seguiu subir à 1.ª Divisão! Foi por um 
jogo! No entanto, este ano, já vi um 
ou dois jogos e parece-me que não 
irá lá chegar. Não sei se tem a ver 
com investimento, mas as equipas 
que estão na luta pela subida são 
muito fortes e investem quase tanto 
como os cinco últimos da 1.ª Divisão!
Tem pena que a Académica de Es-
pinho não esteja na 1.ª Divisão?
Tenho eu, todos os academistas e 

defesa-ataque

JOSÉ PEDRO MATOS, ANTIGO GUARDA-REDES DE HÓQUEI EM PATINS
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Entrevista. José Pedro Matos foi guarda-redes de 
hóquei em patins na Académica de Espinho. Desde 
muito novo, ainda no seu primeiro ano de júnior, foi 
ao escalão sénior da equipa do Mocho. Vladimiro 
Brandão, como treinador, e Vítor Hugo, como jogador, 
são as suas referências. Acabou por jogar nos Carvalhos, 
antes de ter de cumprir o serviço militar obrigatório, nos 
paraquedistas. Foi nadador-salvador na praia de Paramos e 
segurança da discoteca Spinus. Atualmente, aos 56 anos, a 
sua profissão é a de cozinheiro. Depois de uma passagem 
pelo Luxemburgo e por Angola, José Pedro Matos dedica-se 
à cozinha no nosso país. 

“Poderia ter feito 
mais alguma coisa 
no hóquei”
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toda a estrutura do clube! Tenho a 
certeza de que gostariam de estar 
no principal escalão do hóquei em 
patins português. E isto até poderia 
ser mais motivante para as crianças 
e jovens que estão nos escalões de 
formação da Académica de Espinho 
que viam, assim, uma equipa sénior 
com grande projeção na modali-
dade. Estes jovens teriam a possibi-
lidade de ver jogos com alguns dos 
maiores craques do hóquei em pa-
tins mundial.
A Académica tem uma boa 
formação?
No meu tempo, sempre teve boas 
escolas de jogadores. No entanto, 
depois teve aquele problema com 
as associações de patinagem e os 
jogadores foram todos para o Gul-
pilhares. Acho que isso acabou por 
destruir muito trabalho que tinha 
sido feito ao longo dos anos.
Qual foi o maior jogador do hó-
quei em patins da Académica de 
Espinho?
Foi o Vítor Hugo. Para mim, ainda 
hoje o considero o melhor jogador de 
sempre. Ele fazia coisas fantásticas. 
A equipa dele, na Académica, foi 
campeã nacional de juniores. O guar-
da-redes era o Brito, que era muito 
bom. Estava nessa equipa o José 
Francisco, o Quim Sousa, Vítor Hugo, 
Antero, etc.. Mas quem viu o Vítor 
Hugo a jogar, sobretudo na altura 
em que esteve em Itália, no Novara, 
ficava completamente deslumbrado. 
Ninguém conseguia fazer o que ele 
fazia. Era um jogador imprevisível e 
qualquer guarda-redes sabia que iria 
sofrer um golo dele. Ele até de costas 
para a baliza fazia golos!
Como foi a sua experiência como 
treinador?
Eu e o Nelinho éramos os treinadores 
de uma equipa de miúdos. Foi uma 
experiência extraordinária, mesmo 
sendo dois treinadores muito novos. 
Não havia uma diferença de idades 
muito grande entre mim, com 17 
anos e os jogadores, com 13 e 14 anos. 
Com o pouco que sabíamos, na al-
tura, tentávamos ensinar algumas 
coisas àqueles miúdos cheios de ta-

lento. Passámos muito daquilo que 
era a nossa experiência enquanto 
jogadores.
Já falou muito no Vladimiro 
Brandão. Foi uma referência?
Foi não só para mim, mas para todos 
os que andaram na Académica de Es-
pinho. Todos têm coisas boas e más 
sobre ele, mas acho que as referên-
cias são as melhores. Era uma pessoa 
com um conhecimento brutal sobre 
hóquei em patins e sobre o des-
porto em geral. Ele conseguia prever 
aquilo que cada jogador era capaz de 
fazer dentro de campo! Colocava um 
jogador sem lhe dizer nada, porque 
sabia exatamente aquilo que esse 
atleta ia fazer.
No entanto, houve outros treina-
dores na Académica de Espinho que 
foram grandes referências, tais como 
Virgínio Pereira, o Marçal e o Manuel 
José Azevedo. Quase todos os joga-
dores das escolas de patinagem apa-
nharam estes treinadores.
Há expressões dos treinadores que 
ainda se recorda?
“Não passes do meio campo” ou “se-
gura a bola”. A primeira expressão 
foi do Marçal para o Vítor Rocha, 
que era defesa. Ele chegava ao meio-
-campo e travava em cima da linha! 
A segunda foi do Vladimiro Brandão 
para o Toni ‘Esguiça’. Ele apanhava a 
bola com a mão!
Penso que chegou a conhecer o Ân-
gelo Girão!
Conheci-o quando ele veio jogar para 
a Académica de Espinho. Sempre 
disse que ele iria dar um grande 
guarda-redes. Nessa altura ele já era 
meia equipa. E o percurso dele, daí 
para a frente, diz tudo.
Foi uma pessoa muito multifacetada! 
Cumpri o serviço militar obrigatório 
como voluntário dos paraquedistas. 
Escolhi algo que achei que era inte-

ressante. Foi uma experiência muito 
enriquecedora. Também fui nada-
dor-salvador na praia de Paramos. 
O Nuno Marçal falou-me que iria 
abrir um curso na piscina, feito pelos 
bombeiros e candidatei-me. Foram 
experiências que guardo com muito 
carinho. Consegui salvar algumas 
pessoas e nunca tive nenhum aci-
dente grave nessa praia. A minha 
praia não era muito complicada, mas 
a do Nuno, que era a de Silvalde, era 
bastante difícil.
Como surge a faceta de cozinheiro 
profissional?
Quase que fui empurrado para essa 
profissão. Quando saí da tropa, fui 
para segurança da discoteca Spinus. 
Era eu e o José Martins. Depois de 
o Spinus abrir o restaurante foi ne-
cessário dar uma ajuda na cozinha. 
Fui aprendendo cozinha desde aí, 
porque nunca fiz nenhum curso. 
Depois disso, fui para o restau-
rante Palheiro e cheguei a estar no 
estrangeiro.
Como foi a sua experiência no 
Luxemburgo?
Foi algo de extraordinário. O Luxem-
burgo fica próximo de alguns países, 
cujos habitantes vinham ao restau-
rante onde trabalhava. Tínhamos 
clientes alemães, franceses, belgas 
e de outras nacionalidades que se 
encontravam no Luxemburgo. Mas 
tínhamos muitos clientes portu-
gueses. Tínhamos a cozinha tra-
dicional portuguesa e, também, 
muitas coisas de lá. Aprendi imensas 
coisas e conheci toda aquela região.
Também teve uma passagem por 
Angola!...
Estive lá quase cinco anos como 
chefe de sala. É uma realidade muito 
diferente daquela a que estamos ha-
bituados. Era tudo muito estranho. 
Não havia água e a luz só estava 
disponível de vez em quando. Era 
muito difícil conseguir-se trabalhar 
num restaurante. Tem de haver uma 
grande adaptação. Houve muita 
gente que ao fim de três dias ia-se 
embora! No centro de Luanda, onde 
supostamente não deveria faltar 
nada, continuava a não haver água e 

luz. Por isso, quem quiser lá montar 
um negócio tem de comprar um 
tanque de água e um gerador elé-
trico. Só assim poderá trabalhar.
Ficou bastante conhecido com esta 
faceta de cozinheiro!
Sim, até porque a minha vida como 
desportista foi bastante curta, pois 
deixei de jogar aos 20 anos. Fui 
aprendendo com outros cozinheiros, 
muito bons. Aprendi imenso, 
também, com o chef Maia, sobretudo 
os métodos de trabalho. Hoje muitas 
destas coisas estão à distância de um 
simples clique.
Como foi a sua passagem pelos res-
taurantes do Luso Venezolano e do 
Parque de Campismo?
Mal cheguei de Angola fui trabalhar 
com o Manuel Freitas. Fiquei com 

ele durante cinco anos. Depois decidi 
fazer algo por mim e ficar com o res-
taurante do Parque de Campismo, 
mas a pandemia foi implacável. 
Agora estou a trabalhar num restau-
rante em Perafita.
Quais são as iguarias que mais 
gosta de fazer?
Gosto imenso da cozinha portu-
guesa, embora também faça alguma 
comida internacional. 
Qual é o seu maior sonho?
Não tenho propriamente um sonho. 
Enquanto for fazendo as coisas e 
as pessoas forem gostando daquilo 
que se faz, fico satisfeito. Gosto que 
me elogiem por aquilo que faço, pois 
esse é o maior prémio que poderei 
receber. O reconhecimento é gratifi-
cante.  ○

Para mim, considero 
o Vítor Hugo o 
melhor jogador de 
sempre. Ele fazia 
coisas fantásticas"
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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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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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RODRIGO RODRIGUES, NADADOR DO SC ESPINHO FUTEBOL

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA 

RODRIGO RODRIGUES pra-
tica natação desde os dois 
anos de idade e é um dos 
mais promissores atletas do 
SC Espinho. "Sempre me ha-
bituei a ser o melhor e é por 
isso que luto todos os dias, 
durante os treinos e nas com-
petições", disse o nadador dos 
tigres à Defesa de Espinho, 
acrescentando que "não tem 
sido nada fácil porque os ou-
tros nadadores também têm 
evoluído e procuram, igual-
mente, chegar às melhores 
classificações".

Rodrigo Rodrigues reco-
nhece que o equilíbrio que 
existe atualmente na com-
petição o obriga a "um maior 
esforço". Porém, o atleta espi-
nhense afirma que "as armas 
não são iguais". E explica:

"Os nadadores de outros 
clubes têm melhores condi-
ções de trabalho do que as 
que tem o SC Espinho, so-
bretudo no que respeita aos 
tempos de treino, que são 
muito superiores aos nossos. 
Isso é de grande relevância 
para a nossa evolução na 
natação", diz o jovem, acres-
centando que os adversários 
"ainda têm a oportunidade 

de fazer treinos bidiários e 
de frequentar um ginásio 
através do seu clube, o que 
também tem relevância para 
o desempenho físico 
individual".

Segundo Rodrigo Rodri-
gues os nadadores no SC Es-
pinho "só conseguem fazer 
um treino diário de 1h15 por 
dia", o que é "manifestamente 
muito pouco para quem pre-
tende obter grandes resul-
tados nesta modalidade".

O jovem atleta diz que, por 
sua conta e risco, frequenta 
um ginásio, de forma a poder 
melhorar a sua performance 
física e que, "os treinos re-
querem um maior empenha-
mento pessoal, de forma a 
aproveitá-los ao máximo".

O nadador espinhense ad-
mite que se houvesse uma 
piscina com 50 metros, "seria 
o ideal, mas não é isso o mais 
importante! Seria necessário 
o clube ter mais tempo para 
os treinos, mesmo na piscina 
atual" e que é propriedade do 
Município de Espinho.

Rodrigo Rodrigues é um 
dos atletas chamado todos os 
anos à seleção da ANCNP. "Já 
estou habituado a integrar 
os trabalhos desta seleção, 
mas isso é fruto de todo o 

trabalho que venho desen-
volvendo ao longo da época. 
O meu grande objetivo seria, 
um dia, representar a seleção 
nacional de natação nos 
jogos olímpicos".

Rodrigo Rodrigues é um 
nadador completo e os re-
sultados têm sido obser-
vados em quase todas as 
especialidades, excetuando a 
de bruços, onde ele se sente 
menos preparado. Para já há 
que "melhorar os tempos", 
uma vez que já esteve muito 
perto de atingir um recorde 
pessoal na especialidade de 
'Crawl', ficando a apenas 
duas décimas de segundo. "Já 
tenho alguns recordes regio-
nais, mas ainda não consegui 
nenhum recorde nacional. 
Quero melhorar os meus 
tempos, independentemente 
de atingir o recorde", subli-
nhou o atleta.

SC ESPINHO EM NONO 
LUGAR NA TAÇA ANCNP

A equipa de natação do SC 
Espinho conquistou o nono 
lugar na Taça da Associação 
de Natação do Centro Norte 
de Portugal (ANCNP), prova 
que decorreu nas piscinas 
municipais de Estarreja. Os 
tigres estiveram presentes 
com 17 nadadores, destacan-
do-se as participações de Ro-
drigo Rodrigues (juvenil) que 
conquistou duas segundas 
posições, em 50 e 100 me-
tros costas e Rodrigo Rocha 
(júnior), que alcançou o se-
gundo lugar nos 100 metros 
bruços e a terceira posição 
nos 50 metros bruços.

Destaque para a estafeta 
de 4x50 metros estilos, com 
os nadadores Rodrigo Ro-
drigues, Mafalda Cardoso, 
Guilherme Pinto e Fran-
cisca Silva a conquistarem o 
quinto lugar.

No final da competição os 
nadadores tigres bateram 23 
recordes pessoais, dos quais 
três são recordes do clube.

TRÊS PÓDIOS PARA OS 
TIGRES NO TROFÉU DAS 
FOGACEIRAS

Os nadadores da secção de 
desporto adaptado do SC Es-
pinho, José Ferreira e Diogo 
Cruz alcançaram três lugares 
no pódio no Troféu das Foga-
ceiras, realizado nas Piscinas 
Municipais de Santa Maria 
da Feira.

José Ferreira conquistou 
o primeiro lugar nos 25 me-
tros costas e a terceira po-
sição nos 50 metros costas. 
Diogo Cruz obteve o segundo 
lugar nos 50 metros costas e 
a quarta posição nos 100 me-
tros livres.  

APÓS UMA EXPRESSIVA vitória em Gon-
domar, com uma goleada 1-6, a equipa de fu-
tebol do SC Espinho prepara-se para receber o 
Salgueiros, no sábado, às 15 horas, no Estádio 
Marques da Silva, em Ovar. Um jogo entre dois 
clubes que já estiveram na principal divisão do 
futebol português.
Foram 72 os encontros entre os tigres e o Sal-
gueiros, dos quais os espinhenses alcançaram 
23 vitórias e 11 empates. A equipa de Paranhos 
leva uma vantagem, uma vez que soma 32 
vitórias.
Esta época, o Salgueiros levou a melhor no 
encontro da primeira volta, vencendo o SC Es-
pinho por 2-1, numa partida da quarta jornada 
do Campeonato de Portugal, disputada a 10 de 
outubro de 2021.
Entretanto, a equipa do SC Espinho foi refor-
çada com mais dois jogadores. Tratam-se do 
defesa e ala esquerdo Amílcar (ex-Praiense), 
de 23 anos e do extremo Jorge González (ex-
-Peniche), de 26 anos, tendo este último apon-
tado um dos golos da equipa espinhense ante 
o Gondomar.
Amílcar Pinto foi formado nas escolas de fu-
tebol do FC Penafiel, tendo representado o 
Alpendorada, SC Ideal e, mais recentemente, 
o SC Praiense, clube da Praia Vitória [Açores], 
da Série D do Campeonato de Portugal, onde 
realizou 10 jogos.
Jorge González é natural da Colômbia e veio 
para Portugal em 2014 para representar o clube 
algarvio, Olhanense, tendo passado pelo GS 
Loures onde marcou oito golos e o Lusitano 
de Évora onde realizou 13 jogos e marcou um 
golo.  MP

O jovem nadador de 15 anos do SC 
Espinho, Rodrigo Rodrigues, foi um dos 
atletas que esteve em destaque esta 
semana na Taça da Associação de Natação 
do Centro e Norte de Portugal (ANCNP) 
que se realizou em Estarreja. O atleta 
espinhense conquistou dois segundos 
lugares, nos 50 e nos 100 metros de Costas. 
O nadador tigre irá integrar um estágio, 
no próximo fim de semana, com a seleção 
da ANCNP.

“O meu grande 
objetivo seria
chegar aos jogos 
olímpicos”

Tigres recebem 
Salgueiros
após goleada ao 
Gondomar

GONDOMAR SC SC ESPINHO

1 6
JORNADA 12.  16/01/2022. Estádio São Miguel, em Gondomar.

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Ricardo Benjamim Diogo Silva

William Sandro Ferreira
45+1                Serginho Duarte Soares

29 75       Pedro Rosas Edu Silva
Igor Rocha Guilherme Campos

20      © Mica João Ricardo © 72 24

75    Bruno Simões Iko Caetano 65

61 Zakari Ministro
Abdoulaye Daffé Dani 72

Alexandre Sala Kenedy Có               80

45 65         Bruno Fernandes Chidera                        65

Domingos Barros T Pedro Barroso
Gonçalo Brandão Miguel Borges

75  Kakuba Lucas Camelo  72

45+1   Fabinho Rúben Saldanha 65

75 João Oliveira Nakedi
65 Adilson Silva Renteria 65

20 Hulk Palancha  72

Ken Sebastian Jorge González 80

1-2 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por Chidera (28); 0-2, por Kenedy Có (33); 1-2, 
por Abdoulaye Daffé (41); 1-3, por Chidera (62); 1-4, por Kenedy Có (67); 1-5, por 
Jorge González (83); 1-6, por Renteria (90)

ÁRBITRO: Fábio Nunes (AF Viana do Castelo)
ÁRBITROS AUXILIARES: Pedro Rocha e César Peixoto

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C)
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ARRENDA-SE
ESCRITÓRIO
Centro de Espinho – Rua 19 / Com 20 m2  -  220€

Contatar:  965 290 575
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VOLEIBOL

Mochos vencem e 
tigres não vão a jogo
O PASSADO fim de se-
mana ficou marcado pelo 
adiamento do encontro que 
marcava a receção do Spor-
ting Clube de Espinho ao 
Esmoriz GC. Os vários casos 
de COVID-19 existentes em 
ambas as equipas impediram 
a realização da partida, que 
ficou agendada para 2 de feve-
reiro, às 21 horas. Antes disso, 
os espinhenses recebem o Lei-
xões SC no sábado, às 17 horas.
Quem foi a jogo foi a Asso-
ciação Académica de Espinho, 
que lutou para vencer na casa 
do Castêlo da Maia GC. Os 
mochos levaram a melhor na 
negra e trouxeram a vitória 
para Espinho com os parciais 
de 26-24, 20-25, 25-22, 19-25 e 10-
15. No próximo fim de semana 
os academistas viajam até aos 

Açores para defrontar, no sá-
bado, a Fonte do Bastardo e 
no domingo para Lisboa onde 
vão jogar os oitavos de final 
da Taça de Portugal frente ao 
Sporting CP.
Já no lado feminino, as tigres 
venceram na deslocação ao 
Boavista FC por 3-2 (24-26, 25-
20, 25-19, 20-25 e 9-15). No do-
mingo recebem o Lusofona, 
às 15 horas.
Por sua vez, as academistas 
venceram na viagem a Cani-
delo por 3-1 (18-25, 26-24, 23-25 
e 18-25), ficando a uma vitória 
de garantirem o apuramento 
direto para a segunda fase 
do Campeonato Regional da 
III Divisão. Na terça-feira jo-
garam frente à mesma equipa, 
desta vez em casa, já depois do 
fecho desta edição. ○
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VENDO APARTAMENTO T1
No Algarve em Monte Fino, a 800mts do centro de Monte Gordo e a 1 Km da praia.
O apartamento de 47 m2 orientado a sul, encontra-se no 3.º andar de um prédio c/ 
elevador num condomínio sossegado e c/ facilidade de estacionamento, está mobilado 
e equipado c/ todos os eletrodomésticos, tem ar condicionado, c/ arrecadação de 7m2 
no 4.º andar e último destinado a arrecadações. A 2 ou 3 Kms de todos os grandes 
supermercados. Um apartamento, pronto para entrar, a uma curta caminhada da praia, 
longe, contudo, da agitação do centro. Preço: 129,000 €. Contacto: 939971902.

FUTSAL

BADMINTON

Sementinhas não 
assustaram os leões

Primeiro lugar do 
pódio para academista

O NOVASEMENTE GD perdeu 
por 3-2 na deslocação ao re-
duto dos Leões de Porto Salvo, 
no passado domingo. As se-
mentinhas não conseguiram 
vencer o encontro referente 
à 16.ª jornada da Fase Regular 
da I Divisão Feminina e termi-
naram com a série de cinco vi-
tórias consecutivas. Os golos 

da equipa antense foram mar-
cados por Mariana Torres (20’) 
e Carolina Rocha (31’). 
A equipa desloca-se no sábado 
ao terreno do At. Povoense, 
pelas 18 horas, depois de ver 
adiado, mais uma vez, o en-
contro frente ao FC Vermoim 
que estava agendado para a 
última terça-feira. ○

A SECÇÃO de badminton 
da Associação Académica de 
Espinho participou, no pas-
sado domingo, no 1.º Torneio 
de Clubes ARECO, que se rea-
lizou nas Caldas da Rainha e 
garantiu a vitória na prova de 
pares homens na categoria C.
O academista Pedro Pereira 
Rodrigues foi eliminado na 
segunda ronda da prova de 

singulares homens, mas uniu 
forças com Francisco Silva 
Inácio (CBAVAL) para a prova 
de pares, culminando com a 
conquista do primeiro lugar 
da competição.
O também mocho Paulo Pe-
reira Soares foi eliminado 
nos quartos de final da 
prova de pares homens na 
Categoria D. ○
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 TRAIL 

O TRAIL RUNNING – ou corrida de 
trilhos - é uma prova pedestre na na-
tureza, na qual se percorrem trilhos 
ou caminhos não pavimentados. 
Em Portugal são cada vez mais os 
amantes da modalidade, mas tam-
bém aqueles que percorrem os trails 
(trilhos) como forma de relaxamento 
e para aproveitar o contacto com a 
natureza.

E é nas traseiras do Parque Bioló-
gico de Gaia, em Avintes, que inicia o 
percurso do trilho do rio Febros, uma 
das muitas PR (Pequenas Rotas) es-
palhadas pelo país. Durante nove 
quilómetros de um trajeto linear, 
pode seguir as margens do rio e atra-
vessar as freguesias de Avintes, Vilar 
de Andorinho e Oliveira do Douro. 
Durante o caminho, vai poder ob-
servar património natural biológico 
e geológico, com várias espécies tí-
picas da fauna e flora de Portugal e 
ainda formações rochosas onde es-
tas se desenvolvem. O trilho permite 
também relembrar a história de vilas 
que tinham o seu desenvolvimento 
económico centrado no rio, sendo vi-
síveis, ainda nos dias de hoje, várias 
pontes, moinhos e espigueiros.

Vítor Rito, membro do grupo 
Running Espinho e amante destes 
trilhos, confessa que ainda não per-
correu o trajeto do rio Febros. No 
entanto, já ouviu queixas relativas 
à manutenção do local. “Há pessoas 
que gostam, porque se trata de uma 
coisa diferente e de um meio dife-
rente ao qual estão habituadas, mas 
há quem não goste, principalmente 
quem é amante da natureza, porque 
se queixam da poluição das águas do 
rio Febros”, revelou. “Mas não vão ao 
engano a achar que vão ver paisa-

Caminhar 
pelas margens 
do Rio Febros

Inaugurado em 
fevereiro de 2015, o 
trilho do rio Febros é 
uma das atrações mais 
chamativas em Avintes 
para os amantes das 
caminhadas. Um percurso 
de nove quilómetros 
pelas margens do rio que 
pode ser feito em cerca 
de duas horas por quem 
quiser partir à aventura, 
seja um profissional ou 
apenas adepto de uma 
caminhada relaxante e do 
contacto com a natureza e 
com o património natural 
de Portugal.

passa a correr

gens belíssimas, porque não é isso 
que vão encontrar. Trata-se de um 
trilho básico a nível de turismo e 
descoberta”, acrescentou em con-
versa com a Defesa de Espinho.

“É um trilho acessível a toda a 
gente. Até foi criado para as pes-
soas fazerem lá umas caminhadas 
e promover a zona mais interior 
da região”, explica. Com poucas 
zonas de declive, o percurso “não 
é muito técnico nem muito difícil”, 
sendo a ida e volta possíveis de 
completar num espaço de duas a 
três horas. “A parte mais difícil é o 
regresso, porque é a subir”, alertou 
Vitor Rito.

Dado o reduzido grau de dificul-
dade, não precisa de levar manti-
mentos, apenas uma garrafa de 
água para se manter hidratado e 
um calçado apropriado às irregu-
laridades do percurso.

Ainda que este seja um percur-
so procurado por muitos, o aman-
te de trails aproveitou a conversa 
para deixar mais sugestões de 
trilhos próximos de Espinho, nos 
quais se pode aventurar. “Os tri-
lhos da Serra da Freita podem ser 
feitos com alguma regularidade 
e têm várias PR, sendo a rota 1 a 
mais básica e a 4 a mais complexa”. 
Para estas, Vítor Rito já dá o alerta 
da necessidade de optar por equi-
pamento e calçado mais específi-
cos, dado que “a Serra da Freita é 
alta montanha e pode estar frio”, 
mas este é compensado pelas “pai-
sagens espetaculares que o local 
oferece”. A sugestão final passa 
por Valongo onde há um centro 
de trail e vários trilhos à espera de 
serem explorados. ○

É um trilho acessível 
a toda a gente. Até 
foi criado para as 
pessoas fazerem lá 
umas caminhadas 
e promover a zona 
mais interior da 
região”, Vitor Rito, 
membro do grupo 
Running Espinho
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA

  DEPOIS DE CONHECER SEIA e as 
suas redondezas, chegou a hora de abraçar 
outro ponto da Serra da Estrela. Para este 
segundo roteiro pela montanha mais alta do 
país, sugerimos, como ponto de partida, a al-
deia de Folgosinho, no município de Gouveia. 
“Descansemos aqui… e vamos todos tomar 
um folgosinho de ar!” Terá sido desta forma 
que D. Afonso Henriques ordenou aos seus 
homens, fascinado com o ar puro e as águas 
cristalinas desta aldeia, na encosta norte da 
Serra da Estrela. Segundo reza a lenda, duran-
te uma paragem para descanso na persegui-
ção aos mouros em fuga, foi desta forma que 
a aldeia foi batizada. 
Trata-se de uma aldeia de pequena dimensão. 
No entanto, é repleta de história, tradições e 
sabores. Comece a visita com uma subida ao 
Castelo de Folgosinho. Terá sido edificado no 
século XII, durante o reinado de Dom Sancho 
I, mas foi reconstruído, mais tarde, já no secu-
lo XX. É uma das principais atrações da zona 
e um bom local para se apreciar a paisagem e 
fazer um bonito registo fotográfico. Na desci-
da, não deixe de olhar para trás e observar o 
Filão de Quartzo de Folgosinho que, de aspeto 
esbranquiçado, sobressai na paisagem. 
Depois de uma caminhada pela aldeia, o ape-
tite já se faz sentir. Por isso, não saia de Folgo-
sinho sem se sentar à mesa do restaurante “O 
Albertino”. Muito conhecido, este espaço ser-
ve a gastronomia local e, por isso, deve optar 
por experimentar o queijo de ovelha, a vitela 
de Folgosinho ou o borrego assado no forno e, 

para finalizar, saboreie o requeijão com doce 
de abóbora.

  GOUVEIA É O LOCAL onde deve iniciar 
o segundo dia de passeio. Depois de uma cami-
nhada pelo centro, faça uma visita ao Museu 
Municipal de Arte Moderna Abel Manta. Ocupa 
o primeiro andar do solar dos Condes de Vinhó, 
junto à Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, 
e abriu, pela primeira vez, em 1985. Por lá, pode 
visitar exposições de temáticas gerais, embora 
seja um museu dedicado à arte moderna.
De seguida, vá até ao Convento de São Francis-
co. Ainda que não seja possível visitá-lo, uma 
vez que se trata de propriedade privada, pode, 
a partir do exterior, observar o edifício. A fun-
dação está atribuída à Ordem dos Templários 
que se instalaram em Gouveia entre 1125 e 1312 
e, por isso, representa um monumento com 
bastante história. 
Para partir à descoberta de mais curiosidades 
sobre Gouveia, precisa, em primeiro, de recu-
perar energias. Almoce num dos restaurantes 
locais. De seguida, pegue no carro e conduza 
até ao Parque Ecológico de Gouveia, onde, em 
família, poderá visitar variadas espécies ani-
mais que se encontram espalhadas por uma 
área total de seis hectares.
Se é adepto de miradouros, não vai querer des-
perdiçar a oportunidade de conhecer aquele 

que é, talvez, o mais ‘instagramável’ da zona. 
Chama-se Miradouro Gouveia e, do Parque 
Ecológico até lá, vai precisar de conduzir cerca 
de sete minutos, tendo que fazer, de seguida, 
o percurso restante a pé. Depois de apreciar a 
paisagem e de fazer as suas fotografias, siga ca-
minho para a Nacional 232. É sempre nesta via 
que deve seguir até chegar ao terceiro e último 
grande ponto de visita deste fim de semana: 
Manteigas. Contudo, antes de lá chegar há ain-
da muito para conhecer.
Percorra, sem pressas, esta nacional e faça a 
sua primeira paragem na ‘Cabeça do Velho’. 
Trata-se de um afloramento de granito que, 
tendo em conta uma determinada perspetiva, 
faz surgir a forma de uma cabeça humana que, 
ao longo do tempo, se formou devido à erosão. 
Depois de conhecer esta curiosa característica 
da natureza, siga caminho até à nascente do rio 
Mondego. Estacione o seu automóvel e refres-
que-se, bebendo da fria e cristalina água onde 
nasce o chamado ‘mondeguinho’. 
Se a viagem já vai cansativa, o melhor é per-
noitar num dos hotéis existentes ao longo da 
nacional. Uma opção é Casa de São Lourenço, 
também conhecida por Burel Panorama Hotel. 
Por outro lado, se pretende passar a noite em 
Manteigas também o pode fazer. Só deve, para 
isso, percorrer o caminho restante e instalar-se 
num hotel da vila.

CASO TENHA PREFERIDO a segunda opção, 
já está no local certo para dar início ao terceiro 
e último dia de fim de semana. Manteigas é 
designada por muitos como o coração da Serra 
da Estrela, ora não estivesse situada no centro 
de toda a região serrana. 
Logo pela manhã, após o pequeno-almoço, 
vista-se de forma confortável e vá até ao 
Parque da Várzea, ganhar fôlego.
Situado na margem esquerda do Rio Zêzere, às 
portas da Vila de Manteigas, este é um bom local 
para estar em contacto com a natureza e a ter 
em conta pelos amantes de BTT, já que integra 
o Centro de BTT de Manteigas com a oferta de 
cinco percursos com extensões compreendidas 
entre os sete e os 65 quilómetros.
Antes do regresso a Espinho, não deixe de fazer 
uma caminhada pelo centro de Manteigas.  ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

1. PARQUE LAZER SÃO 
SEBASTIÃO
Local sossegado e propício 
a momentos em família. 
Localiza-se numa zona 
arborizada de Manteigas e 
oferece, também, a vertente 
de parque infantil.

2. MIRADOURO DAS 
ALDEIAS
Pode-se encontrar este 
miradouro na Nacional 232, 
junto a Gouveia. Estacione 
o automóvel e aprecie a 
paisagem.
 
3. PRAIA FLUVIAL RELVA 
DA REBOLEIRA
Localizada na Freguesia de 
Sameiro, em Manteigas, é 
uma ótima sugestão em tempo 
de verão. Contudo, a beleza 
do local não impede a visita 
duramente o inverno.

4. MUSEU DA MINIATURA 
AUTOMÓVEL
Este museu em Gouveia 
mostra algumas das melhores 
coleções de miniaturas 
existentes no país. É um 
verdadeiro mundo por 
descobrir formado por quatro 
mil miniaturas em exposição. 

Serra da Estrela II: Respirar em Folgosinho para 
seguir até Manteigas com Gouveia pelo caminho 
Embora a neve já tenha 
abrandado pela Serra da Estrela, 
continuam a existir motivos 
para uma visita à região da 
montanha mais alta de Portugal. 
Siga caminho e deixe-se guiar 
por este segundo roteiro 
serrano que aqui lhe sugerimos. 
Bons passeios! 
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LISANDRA VALQUARESMA 

Divide-se em várias áreas como 
a pintura, a colagem ou o bor-
dado. Qual é a técnica que mais a 
apaixona?
O que mais me apaixona é contar 
uma história. Uso as técnicas mistas 
porque sinto que consigo expandir 
mais aquilo que eu quero dizer. 
Durante quase dez anos da minha 
trajetória artística, dediquei-me à 
pintura, mas depois descobri a gra-
vura e o trabalho com fotocópias e 
impressões. Aí comecei a explorar a 
colagem e foi uma fase em que prati-
camente me baseei nisso. O bordado 
é de uma época ainda mais antiga 
em que aprendi a bordar com a mu-
lher do meu pai, mas sem nenhuma 
pretensão de ser artista. Quando 
comecei a trabalhar nas colagens, 
comecei a ter vontade de incorporar 
o bordado e foi a partir daí que decidi 
misturar tudo.
Hoje em dia não é tão usual ver-se 
bordadeiras. O que a levou a expe-
rimentar esse caminho? 
Pegar no bordado, que antigamente 
era uma atividade destinada ao lar 
e a domesticar a mulher, e transfor-
má-lo em algo que possa ser artís-
tico – que possa estar na rua, num 
grafitti e que possa passar mensa-
gens feministas, que dão força às 
mulheres – é algo incrível. Acho im-
portante ressignificar e mostrar que 
o bordado também é cool, também 
dá para fazer coisas giras na arte e 
na intervenção. 
Quem conhece o seu trabalho, sabe 
que a Isabel se foca muito nas te-
máticas relacionadas com o femi-
nismo e a representatividade da 
mulher. É uma das suas principais 
inspirações?
Sim, sempre foi. A principal artista 
que me fez enveredar pelo caminho 
da pintura foi a Frida Kahlo e, para 
mim, não fazia sentido explorar 
outro tema. À medida que o tempo 
foi passando, senti na pele muitas 
das dificuldades que as mulheres 
sentem, não só estruturais, mas 
também emocionais. Fui mãe, en-
tretanto separei-me do pai da minha 
filha e houve uma grande parte da 
minha vida em que fui mãe solteira. 

Há aquelas sensações de desam-
paro, de acharmos que, por sermos 
mãe solteira, se calhar somos menos 
do que as que são casadas. Muitas 
coisas que fazem parte do machismo 
estrutural e que ainda está presente. 
Ao longo dos anos, fui ganhando 
força e comecei a estudar sobre o 
feminismo. Hoje em dia, esse é real-
mente o tema da minha arte. Não há 
como ser outro. 
O mundo das artes foi aquele que 
sempre quis seguir? 
Pelo contrário. Eu fiz sempre outras 
coisas. A arte é uma coisa que está 
em mim, talvez desde os 10 anos, seja 
a pintar, a escrever poemas, peças 
de teatro, porque sempre tive essa 
necessidade de me expressar. No 
entanto, o que aconteceu comigo foi 
o contrário da maioria das pessoas, 
pois nunca fiz faculdade de belas 
artes. Nunca entendi, no passado, 
que isto podia ser uma carreira e ao 
não ter, na altura, apoio dos meus 
pais, achava que isto tinha que ser 
sempre um hobby e não uma pro-
fissão. A verdade é que não é fácil ser 
artista e muito menos mulher, não é 
fácil manter uma estabilidade finan-
ceira. Ou seja, sempre fui mantendo 
a minha prática artística, mas fui 
tendo outros empregos. 
Sendo brasileira, de que forma vem 
parar a Espinho? 
Nasci no Rio de Janeiro. O meu pai 
é brasileiro e a minha mãe é natural 
de Espinho. Vim para cá viver com 
ela, com 15 anos, pouco depois do 
divórcio dos meus pais. Andei na 
Escola Manuel Laranjeira e depois 
entrei para o curso de Gestão, na 
Faculdade de Economia da Univer-
sidade do Porto. Na altura, queria 
fazer cinema, mas os meus pais con-
venceram-me que isso nunca ia dar 
certo. Ainda me sugeriram publici-
dade, mas não sei porquê acabei por 
fazer Gestão. Eu não estava a gostar 
muito, por isso, decidi voltar para o 
Brasil para viver com o meu pai. Ter-
minei o curso lá, mas fi-lo porque 
queria dar o diploma aos meus pais. 
Dois anos depois, demiti-me da em-
presa onde trabalhava. Disse ‘chega’ 
e decidi encontrar-me. Fiz uma 
viagem pela América do Sul de mo-
chila às costas durante três meses. 

Depois voltei para Espinho. A minha 
irmã tinha ido para Londres e decidi 
ir também. Foi aí que comecei real-
mente a perceber que era o mundo 
das artes que eu queria. Por isso, co-
mecei a procurar o estudo e o conhe-
cimento por conta própria. 
Espinho serve-lhe de inspiração? 
Claro. Espinho é um porto seguro. É 
um dos locais do mundo que consi-
dero como casa. Cheguei a viver em 
Matosinhos, mas quando a minha 
filha ia frequentar a escola pri-
mária percebi que era em Espinho 
que queria que crescesse. Eu nunca 
tinha trabalhado nas artes de rua 
e comecei a fazê-lo aqui. Chegou a 
um momento em que eu senti que 
queria pôr a minha arte em Espinho. 
É uma cidade que tem pouquíssima 
arte de rua e, como o meu marido 
já trabalha com grafitti há muitos 
anos, decidi experimentar. Não tinha 
coragem de ir sozinha, mas quando o 
conheci quis fazer. 
Que trabalhos já teve oportunidade 
de fazer em Espinho? 
Foram três. Tenho pena de não ter 
mais, mas com a pandemia o ritmo 
diminuiu. Além disso, ainda não 
tenho coragem de ir sozinha e pre-
ciso de ter a disponibilidade do meu 
marido. O meu primeiro trabalho 
foi no dia da mulher de 2020, numa 
parede bem abandonada junto à 
Linha do Vouga. Consistiu numa 
colagem com a mensagem ‘parem 
de nos matar’, com nomes de mu-
lheres assassinadas. O segundo, na 
Rua 62, trata-se de uma colagem. 
Fi-la para uma exposição coletiva 
em que fui convidada num espaço 
cultural. Mais tarde, percebi que era 
um trabalho de grande dimensão e 
não tinha espaço em casa, por isso, 
decidi colocá-lo na rua, está quase a 
fazer um ano. O último trabalho que 
realizei em Espinho foi numa parede 
do antigo karting e que acabou por 
representar o meu maior projeto. 
Usei spray pela primeira vez e colo-
quei linhas de lã que remetem para 
o bordado. Estivemos um dia inteiro 
a fazê-lo e foi giro porque houve a 
interação de uma senhora que veio 
ter connosco para nos dizer que a 
parede ia ser deitada abaixo. Expli-
camos-lhe que só pintamos em sítios 

abandonados, que fazemos isso por 
amor à arte e por vontade de nos ex-
pressar. Mesmo que só dure uma se-
mana há sempre alguém que acaba 
por reparar e se surpreender. Vale 
sempre a pena. 
O que ainda lhe falta fazer?
Tanta coisa. Naquela fase em que 

vivi em Londres, uma amiga minha 
disse-me: ‘a partir do momento em 
que descobres, tu nunca deixas de 
ser artista.’ Isto agora é para a vida 
toda. Não é um projeto que se faz e 
que tem início, meio e fim. Isto não 
tem fim. Há sempre uma busca por 
alguma coisa. 
Quais são os objetivos para o 
futuro?
Continuar a pôr artes na rua em Es-
pinho, até porque já tenho o próximo 
projeto desenhado. Um dos meus 
grandes objetivos seria pintar uma 
fachada de um prédio, algo de outra 
envergadura e que fosse reconhe-
cido e remunerado. Além disso, gos-
tava muito de expor o meu acervo 
num local onde só os artistas estão, 
como numa instituição cultural, no 
museu de Espinho, por exemplo. 
Mas também aprendi que tudo tem 
o seu tempo.  ○

“ 
Durante quase 
dez anos da 
minha trajetória 
artística, 
dediquei-me 
à pintura, mas 
depois descobri 
a gravura e o 
trabalho com 
fotocópias e 
impressões”. 

ARTE. Aos 40 anos, Isabel Penna dedica-se à arte através da mistura de várias técnicas 
como a pintura, a colagem ou o bordado. Focada nas temáticas relacionadas com o 
feminismo e a representatividade da mulher, Isabel procura chamar a atenção do público 
para as realidades mais duras e, com isso, espera dar força para que muitas “procurem 
as suas asas”, segundo o lema de um dos seus projetos. Natural do Brasil, já teve a 
oportunidade de viver em vários locais do mundo, como Paris ou Londres, mas foi em Espinho que 
quis deixar marca e mostrar, nas paredes mais esquecidas, a essência da arte de rua.

Isabel Penna: “Senti que queria 
pôr a minha arte em Espinho” 
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EXPOSIÇÃO

TORNEIOS

FORMAÇÃO

agenda
20 JAN
ENSAIO GERAL
Cineteatro António Lamoso 
(Feira)
Horário: 21h30
Teatro-revista pelo grupo de 
teatro amador do Orfeão da 
Feira. Espetáculo que junta 
a sátira e a comédia num 
momento singular.

20, 21 e 25 JAN
LICORICE PIZZA
Cinema do Multimeios
Horário: 16 horas e 21h30 de 5.ª 
e 6.ª e 16 horas de 3.ª 
Bilhete (preço promocional): 
4,5€
Realizador: Paul Thomas 
Anderson. Atores: Alana Haim, 
Cooper Hoffman, Bradley 
Cooper e Sean Penn. Categoria: 
drama e romance. Classificação: 
maiores de 12 anos. Duração: 133 
minutos. 
Criados no San Fernando Valley, 
na Califórnia, Alana Kane e Gary 
Valentine só se conheceram no 
dia das fotografias, na escola 
secundária de Gary. Entretanto, 
Alana deixou de estudar e 
procura definir-se para além do 
seu trabalho pouco inspirador 
como assistente de fotógrafa. 
Gary estabeleceu-se como 
ator. Estabelecem uma relação 
sincera, ainda que embaraçosa.

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

21 a 29 JAN
MÚSICA AO VIVO
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para 
jantar a partir das 20 horas)
Os jantares do Restaurante 
Baccará ganham ainda mais 
sabor acompanhados de música 
ao vivo, com André Sarbib (dias 
21 e 22) e Diana Basto e Fabrízio 
Rinaldi (dias 26, 28 e 29).

22 JAN
Exposição “Da Paisagem e do 
Permanecer”
Galeria ART LAB 24 
Contemporary Art
Horário: 16h30
Exposição da autoria da artista 
Rute Rosas com curadoria de 
André Lemos Pinto e Paulo 
Moreira

22 JAN
(SEM) EQUÍVOS
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
Apresentação da revista de 
Augusto Canetas. Entrada livre.

22 JAN
FERNANDO MENDES – 
“INSÓNIA”
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para 
jantar das 20 às 21 horas)
Teatro revista: o ator e humorista 
estará a solo e encarnará na 
pessoa de Custódio Reis, um 
vendedor de vinhos e licorosos, 

FOI AGENDADA para 22 de janeiro, no Audi-
tório de Espinho – Academia, a inauguração da 
exposição de desenho “Sem Título”, da autoria 
de Cláudia Guerreiro.
O trabalho na área da ilustração e do desenho é 
uma outra faceta da baixista dos Linda Martini 
que se desvenda no dia em que o Auditório de 
Espinho reabre para dar as boas-vindas a um 
ano que se espera recheado das mais variadas 
propostas.
O novo ano é marcado por artistas portugueses 
no arranque da programação do Auditório de 
Espinho – Academia. Do teatro musical ao jazz, 
do experimental à clássica ou da eletrónica à 
“world music” são vários os géneros em palco 
durante o primeiro trimestre, mas também a 
oportunidade de promover o talento artístico 
de desenho da música Cláudia Guerreiro. ○

O “SOLVERDE Four Seasons” volta ao Casino 
Espinho e ao Casino Chaves, entre janeiro e 
março, com uma série de torneios de poker ao 
vivo. Em Espinho joga-se a “season” de inverno 
às terças, quintas e sábados, com a final agen-
dada para  31 de março. E no Casino Chaves há 
poker às quartas e aos domingos, estando a 
finalíssima marcada para 17 de março. 
O poker é num jogo de emoções fortes, que testa 
a capacidade estratégica e o autodomínio. ○

FOI NA SEDE DO projeto “Primário”, em Fiães, 
que 22 jovens feirenses, entre 16 e 30 anos, apre-
sentaram a primeira mostra artística multidis-
ciplinar resultante de seis meses de formação 
intensiva nas áreas do teatro, vídeo, fotografia, 
música, “sound design”, artes plásticas e artes 
gráficas, no âmbito do projeto europeu “Beyond 
o mundo é um palco”. Até fevereiro, vão usufruir 
de um diversificado calendário de workshops e 
oficinas, sob a orientação de reconhecidos pro-
fissionais das diferentes disciplinas artísticas.
E, brevemente, vão atravessar fronteiras, rumo 
a Itália e ao Reino Unido, para a construção de 
um projeto artístico multicultural. ○

Cláudia Guerreiro 
“desenha” no Auditório 
de Espinho

Estratégias 
do poker dão 
emoções fortes 
nos casinos da 
Solverde

Jovens partilham 
“mundo das artes”

22 JAN

DANÇA SEM 
FRONTEIRAS
Centro Multimeios - Horário: 18 horas - Bilhete: 6€

O Festival Dança sem Fronteiras regressa ao palco da Sala António Gaio, para a sua nona edição, 
com a participação da Academia de Dança de Albufeira, do Estúdio de Dança Margarida Valle (Porto), 
da Academia de Dança Lampadinha (Penafiel), da Companhia de Dança do Algarve, da Escola de 
Ballet Isabel Lourenço (Espinho), da Academia “You Love Dance” (Braga) e Giselle Academia de 
Dança (Espinho). Duração: 90 minutos (sem intervalo). 

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.

22 e 29 JAN
SOL, A NOSSA ESTRELA 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+);
10€, 13€ e 15€ “pack família” 
(3, 4 e 5 elementos); criança até 
2 anos: entrada gratuita
Projeção Imersiva a 360º. 
Classificação: maiores de 6 
anos. Duração: 45 minutos. O 
sol já brilha no nosso mundo há 

quatro mil e quinhentos milhões 
de anos. 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.

22, 23, 29 e 30 JAN
VIAGEM PELOS PLANETAS
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30 aos sábados e 
16h30 aos domingos
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+);
10€, 13€ e 15€ “pack família” 
(3, 4 e 5 elementos); criança até 
2 anos: entrada gratuita
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.

23 e 30 JAN
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+);
10€, 13€ e 15€ “pack família” 
(3, 4 e 5 elementos); criança até 
2 anos: entrada gratuita
Projeção imersiva a 360º. 
Classificação: maiores de 6 anos. 
Duração: 45 minutos. Durante 
milhares de anos, a humanidade 
pensou que a Terra fosse o 
centro do Universo. 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”!

26 JAN
DIOGO BATÁGUAS – 
“PROCESSO” 
Centro Multimeios
Horário: 19 horas e 21h30
Bilhete: 15€
Stand up comedy no grande 
auditório – Sala António Gaio. 
Classificação: maiores de 16 anos. 
Duração: 90 minutos. Diogo 
Batáguas é um humorista que 
se vê envolvido em diversos 
processos judiciais e que é 
processado por um famoso 
artista pop, por um juiz 
mediático e com várias outras 
ameaças à perna.

26 JAN
INDIE ROCK
Cineteatro António Lamoso 
(Feira)
Horário: 22 horas
A experiência de palco “À4HÁ” 
pelo trio feirense de indie rock, 
Blu Flamingo.

22 JAN

RUI REININHO

Auditório de Espinho – Academia - Horário: 21h30
Bilhete: 10€ – cartão amigo AdE: 6,5€

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).
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MÉR 
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LOCAL

Depois das semanas de contenção, 
a época de saldos já teve início e o 
comércio de rua em Espinho oferece 
inúmeras oportunidades. Aproveitando 
a ocasião, sugerimos-lhe algumas 
opções para renovar o seu guarda-
roupa. Proteja-se do frio e faça as suas 
compras no comércio tradicional. 

CAMISOLA E LENÇO DE SENHORA
ONDE: Xelim, Rua 8, Nº 593 (Galeria 
Sabinus)
PREÇO: Camisola – 29,90€/Lenço – 12,90€
Com cores chamativas, este conjunto de 
senhora vai fazê-la sentir-se mais alegre 
e bem-disposta. Quentinha ainda para 
os tempos frios, mas confortável para o 
dia-a-dia.
 
SAPATOS DE SENHORA E BOLSA 
ONDE: Sapataria Manuel, Rua 19 Nº236
PREÇO: Sapatos – 109,90€/Bolsa – 190€ 
Uns bonitos sapatos e uma bolsa fazem 
sempre parte da vida de uma mulher. 
Para renovar o seu guarda-roupa, está é a 
opção ideal. 

SAPATILHA DESPORTIVA
ONDE: Freedom Outdoor, Rua 14, Nº 637 
PREÇO: 220€ 
Ideal para andar de acordo com as novas 
tendências, mas sem nunca deixar de 
lado o conforto e a segurança na hora de 
uma caminhada ou corrida. 

BRINQUEDO EM MADEIRA
ONDE: 23 Store, Rua 23, Nº 328 
PREÇO: 15 €
Em forma de máquina fotográfica, este 
brinquedo em madeira vai fazer as 
delícias dos mais novos e é ideal para 
estimular novas brincadeiras. 

ANJO DECORATIVO 
ONDE: Rosy, Rua 27, Nº 342 
PREÇO: 22€
Peça decorativa em representação de um 
anjo, com a particularidade de dar brilho. 
Se é fã deste género de peças, esta é uma 
boa sugestão entre muitas disponíveis 
na loja. 

CAMISOLA SENHORA 
ONDE: Koolibri, Rua 18, Nº 666 
PREÇO: 75€ (encontra-se com um 
desconto de 40%) 
Peça desportiva e confortável para 
senhora. Ideal para o dia-a-dia ou para 
um passeio mais descontraído. Em época 
de saldos, está com uma promoção que 
não deve deixar escapar. 
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TEXTO: LISANDRA VALQUARESMA
FOTOS: SARA FERREIRA
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