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SILVALDE

Zona industrial 
“abandonada” 
e a precisar de 
“requalificação” 
Empresários e presidente da 
Junta de Freguesia apelam 
para que “não se continue a 
olhar para o lado”. p11

Escola de bailado 
(e outras artes)
Adriana Domingues 
orgulha-se do sucesso de um 
projeto familiar encetado e 
dinamizado com o marido 
e com as filhas a darem 
continuidade e apoiados pelo 
irmão. p21
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Família síria ganha nova 
vida em Espinho

Sociedade

 Destaque 

Empregos não 
faltam, mas 
os candidatos 
não aparecem

LEGISLATIVAS 2022

Candidatos de 
Espinho ao círculo 
eleitoral de Aveiro 
apresentam 
propostas para 
eleições de 
domingo p8 e 9

“Uma vida sem medo e livre da guerra” é o desejo de Mohieddin 
Ghassan, alojado pela Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa, 
com a mulher e os três filhos menores. Um exemplo de vivências 
e tormentas em fuga por desertos e montanhas e solucionado no 
âmbito dos programas de apoio aos refugiados. p7

As propostas são aliciantes e as 
empresas até oferecem salários 
acima da média, mas não há 
candidatos para os lugares em 
aberto. A indústria fabril, a 
restauração e a construção civil 
são exemplos disso. Ficaram por 
preencher 27 ofertas de trabalho 
em Espinho. p4, 5 e 6 

ENTREVISTA

“A cidade está 
a desleixar-se 
no andebol 
indoor”
Sara Silva, 
ex-andebolista  
p16 e 17



feira 
semanal

visto daqui

1 – Na antecâmara das eleições legislativas aprazadas 
para o último domingo de janeiro, fica-se com a ideia 
de que pouco terá sido dito de extrema importância 
para os portugueses, restando até a constatação de 
que as mensagens partidárias tendem cada vez mais 
a vulgarizarem-se em “frases feitas” e circunstanciais. 
E, pior do que este cenário eleitoralista é a noção 
de que nada de substrato e praticável foi até então 
proposto e que possa cuidar do presente e alicerçar 
o futuro. Todavia, uns têm estado melhor que outros 
nas prestações de campanha. E também não é menos 
verdade que todos se têm esforçado em acenos e 
sorrisos.

2 – Enquanto a atenção geral aponta para as eleições 
legislativas, plenamente justificada pelo supra interesse 
nacional, enquadrado no presente e no futuro e 
correspondendo ao exercício democrático, também 
é oportuno registar a ativa e profícua existência de 
referências socioculturais e intramuros. Por exemplo 
a Escola de Bailado e Artes Adriana Domingues 
que há meio século forma bailarinas e bailarinos e, 
paralelamente, cidadãs e cidadãos. Licenciada nas Belas 
Artes do Porto, a fundadora deu expressão ao ballet e a 
outras modalidades de dança em Espinho, conferindo 
localmente uma identidade evolutiva e rompendo 
com padrões antiquados e até, em alguns quadrantes, 
acentuadamente retrógrados. No entendimento de 
Adriana Domingues, a dança e a pintura tocam-se, 
sendo artes que se completam, porque representam 
movimento, mas sobretudo revelam textura, composição 
e cor. Cinco décadas de projeção e afirmação assente 
na(s) arte(s), essencialmente assente no ballet. Um cariz 
artístico acrescido à panóplia cultural que carateriza 
Espinho, uma escola delineada e impulsionada num 
seio familiar, mas um registo associado aos espinhenses. 
Acresce o altruísmo da Escola de Bailado e Artes 
Adriana Domingues, exemplificado nos espetáculos 
anuais que revertem para a atividade (também solidária) 
da Cerciespinho. 

3 – Ainda mais longínqua data a fundação da Banda 
União Musical Paramense, que nos pergaminhos 
da primeira Estudantina de Paramos assumiu-se, 
a 14 de janeiro de 1933, como associação cultural e 
recreativa ao serviço da arte e do povo. Nos primórdios, 
revelaram-se as aptidões musicais dos seus elementos 
e, paulatinamente, foi-se desenvolvendo as técnicas 
de execução, logrando captar a atenção dos jovens da 
freguesia, assegurando o futuro da banda. E quase nove 
décadas volvidas, o sonho paramense está solidamente 
edificado e o projeto vai-se socioculturalmente 
desenvolvendo de geração em geração.

O momento é de política, mas 
o presente também nos remete 
para o passado 

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Reportagem: indústria, restauração e 
construção civil precisam de mão-de-obra especializada
Empresas propõem bons salários e até oferecem progressão na 
carreira, mas não há candidatos. “A formação, neste momento, 
está a ser mais vista pelos utentes como uma forma de ganharem 
algum dinheiro, mas não como um meio para melhorarem as suas 
competências/qualificações para conseguirem um emprego”.

4500 ESPINHO
7 | Família síria agradece acolhimento espinhense
Longe do caos de uma guerra civil que se prolonga há uma 
década, um casal e três filhos sentem-se agora em segurança e 
motivados para o futuro. 
8 e 9 | Legislativas 2022: candidatos de Espinho 
ao círculo eleitoral de Aveiro ultimam ideias para as 
eleições de domingo 
10 | Legislativas 2022: arruadas à beira-mar, 
na Rua 19 e na feira
António Costa, Rui Rio e Catarina Martins visitam espinhenses.

4500 FREGUESIAS
11 | Zona industrial: problemas de anos sem solução à vista
Empresários e presidente da Junta de Freguesia de Silvalde falam 
em “abandono” e “mau aspeto”. 

PESSOAS & NEGÓCIOS
12 | Cestaria mantém tradição na Rua 12, 
apesar de pouca procura
Arte desenvolvida por Aníbal Amaral dura há mais de 35 anos. 
12 | Faleceu Fernando Barbosa
Médico e impulsionador das Tapeçarias Ferreira de Sá.

DEFESA-ATAQUE
15 | Voleibol: dérbi espinhense marcado para o próximo 
domingo
A Defesa de Espinho abordou Filipe Leite e João Castro, os 
primos que se vão defrontar.
16 e 17 | Entrevista: Sara Silva, ex-andebolista
“Sempre fui guarda-redes, porque não gosto de correr”.
18 | Futebol: tigres perdem com Salgueiros. Expulsão de 
Ministro condiciona exibição dos tigres na segunda parte
Espinhenses já preparam receção ao Valadares Gaia.
18 | Futebol popular: competições regressam com a Taça 
Cidade de Espinho
Mais de um mês depois, campos das freguesias recebem clubes 
da AFPCE.
19 | Câmara Municipal aprova cedência de terrenos à 
Académica de Espinho para ampliação do pavilhão
Falta a ratificação por parte da Assembleia Municipal para o 
projeto avançar definitivamente.

OFF
21 | Escola de Bailado e Artes Adriana Domingues: meio 
século e o futuro pela frente
23 | Rute Rosas inaugura exposição na ArtLab24 
“Da Paisagem e do Permanecer” está patente na galeria 
espinhense até 26 de fevereiro.

Adriana Domingues
A Escola de Bailado e 
Artes Adriana Domingues 
assinalou 50 anos de 
atividade na formação 
e desenvolvimento de 
gerações espinhenses. 
Adriana Domingues 
orgulha-se do seu conceito 

formativo para crianças 
e jovens. O espaço 
atualmente mais 

dinamizado pelas filhas 
Magda e Carina também 
proporciona variantes de 
dança para adultos. Meio 
século depois do esboço do 
projeto, o sonho de Adriana 
Domingues tem presente e 
futuro. 
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Cruz Vermelha
A Delegação de Espinho da 
Cruz Vermelha Portuguesa 
tem desempenhado um 
papel preponderante 
na ação social, em prol 
dos mais carenciados e, 
inclusive, no apoio a quem 

circunstancialmente se 
depare com o infortúnio 
e necessidades sociais. 

O acolhimento de uma 
família síria é mais um 
exemplo do exercício de 
voluntariado e, por isso, de 
altruísmo, que é sempre 
oportuno reconhecer e 
destacar.  

Campanha e covid
Habituados a medidas 
restritivas no quadro 
pandémico, e alertados 
para a medida preventiva 
do distanciamento social 
e da redução possível na 
coabitação de espaços, 

muitos portugueses 
estranharão os 
“excessos” das ações 
da campanha para as 

eleições legislativas. E 
disso os espinhenses terão 
se apercebido nas visitas 
políticas à feira semanal e 
nas arruadas pelas zonas 
centrais da cidade.
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MANUEL PROENÇA 

Nos meses de setembro, outubro e 
novembro de 2021, segundo o Insti-
tuto de Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP), "as atividades econó-
micas que registaram maior oferta 
de emprego foram o comércio por 
grosso e a retalho, o alojamento, 
restauração e similares e a cons-
trução". Durante este período, o 
IEFP registou 27 ofertas de trabalho 
por preencher no concelho de Es-
pinho, das quais "20 eram oriundas 
do sector dos serviços, onde se 
destaca as ofertas de emprego do 
comércio por grosso e a retalho e 
as atividades imobiliárias, adminis-
trativas e dos serviços de apoio". E 
ao nível do grupo de profissões, as 
ofertas de emprego, segundo o IEFP, 
"incidiram mais nos trabalhadores 
dos serviços pessoais, nos trabalha-
dores não qualificados da indús-
tria extrativa, construção, indús-
tria transformadora e transportes 
e nos trabalhadores qualificados 
da construção e similares (exceto 
eletricista)".

De acordo com o IEFP, conside-
rando os dados dos últimos meses 
de setembro, outubro e novembro 
de 2021, "no final do mês, em média, 

permaneciam por satisfazer 43 
ofertas de emprego". 

Os dados que foram fornecidos à 
Defesa de Espinho indicam que, no 
final de novembro de 2021, havia 
1.483 desempregados residentes no 
concelho de Espinho inscritos no 
centro de emprego. Destes, cerca 
de 40% (597) tinham idades entre 
os 35 e os 54 anos de idade, sendo 
este grupo etário aquele em que 
também incidem mais pessoas in-
tegradas em medidas ativas de em-
prego e formação profissional: no 
total, 43%.

No que respeita às colocações 
no mercado de trabalho, de acordo 
com o IEFP, também é na faixa dos 
35 aos 54 anos que há mais admis-
sões, representando este intervalo 
51% das colocações registadas nos 
últimos três meses (setembro, ou-
tubro e novembro) de 2021. 

O IEFP assinala, ainda que, "tendo 
por base os meses de setembro, ou-
tubro e novembro de 2021, não foi 
registada qualquer recusa de oferta 
de emprego por parte dos candi-
datos a emprego residentes no con-
celho de Espinho". 

Certo é que as empresas, em al-
gumas áreas, nomeadamente a in-
dústria, procuram candidatos e, em 

REPORTAGEM. 
As empresas necessitam 
de mão-de-obra 
qualificada e encetam 
um processo de 
recrutamento que, em 
algumas circunstâncias, 
cai num vazio. 
A indústria acaba por 
ser a mais afetada 
por um fenómeno de 
escassez de mão de 
obra, para o qual estão 
a contribuir, de acordo 
com diversas entidades, 
a acomodação aos 
subsídios e a frequência 
de cursos profissionais. 
Os cursos podem ser 
feitos à medida das 
ofertas, mas, por vezes, 
não são concretizados 
por falta de candidatos. 
A restauração e a 
construção civil são 
outras áreas onde há 
oferta de emprego a mais 
e candidatos a menos.

Empresas estão 
abertas a recrutar, 
mas os candidatos 
teimam em não 
aparecer 
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EMPREGO

Formação não tem 
sido vista como um 
meio para se arranjar 
um emprego, mas 
sim como uma forma 
de ganhar algum 
dinheiro enquanto 
não se arranja um 
emprego”.

Sandra Poupinha, ADCE

A área de trabalho 
mais procurada 
por parte dos 
desempregados é 
a administrativa. 
Pensam que a área 
industrial é a mais 
mal paga, o que não é 
verdade”.

Tânia Araújo, CLDS 4G
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algumas circunstâncias até se pro-
põem ministrar a formação. No en-
tanto, o IEFP faz a planificação da 
formação profissional de desempre-
gados, "conjugando-a com o perfil 
dos inscritos e as necessidades do 
mercado de trabalho, assegurados 
que se encontram os requisitos e as 
condições técnicas para a realização 
da mesma".

Fonte do IEFP disse à Defesa de 
Espinho que, "muitas vezes, e tendo 
em conta as dificuldades das em-
presas no recrutamento de traba-
lhadores, há uma indução do mer-
cado na procura de respostas, pela 
via da requalificação e reconversão 
profissional, pela via do aumento de 
qualificações e/ou pela formação de 
base, a que a formação profissional 
corresponde". 

Neste sentido, "a formação de 
ativos empregados é uma reali-
dade cada vez mais presente nas 
respostas, sendo responsável pelo 
aumento e ajustamento das com-
petências técnicas e outras, face 
aos desafios de uma economia mais 
inclusiva".

DESAJUSTE NA 
OFERTA E PROCURA

Reforçar a empregabilidade e fo-
mentar o empreendedorismo nas 
pessoas e nas empresas são obje-
tivos do Contrato Local de Desen-
volvimento Social de 4.ª Geração 
(CLDS 4G) Espinho Vivo. Segundo 
a coordenadora do projeto, Tânia 
Araújo, “o IEFP tem alguns cursos 
destinados a determinados em-

pregos, mas acabam por não os 
conseguir preencher por falta de 
candidatos, de forma a poderem 
satisfazer as necessidades das em-
presas”. E é aqui que entra o CLDS 
4G, tentando “apoiar a procura de 
emprego, assim como ajudar as pes-
soas a desenvolver algumas com-
petências que precisem para serem 
mais empregáveis”, sublinha a coor-
denadora deste gabinete, gerido 
pela ADCE.

O projeto tem uma relação pri-
vilegiada com as entidades empre-
gadoras ou formadoras e é um tra-
balho em rede “para que se possa 
aumentar as oportunidades de su-
cesso”. “Achamos que a formação 
não é o fim, mas o meio para se 
atingir o fim. Por isso, é importante 
que as pessoas percebam onde 
querem chegar e que a formação 
poderá ajudar a encontrar um tra-
balho”, sublinha Tânia Araújo.

Por sua vez, a diretora da ADCE, 
Sandra Poupinha diz que “a for-
mação, neste momento, está a ser 
mais vista pelos utentes como 
uma forma de ganharem algum 
dinheiro, mas não como um meio 
para melhorarem as suas compe-
tências/qualificações para conse-
guirem um emprego”. “Não o fazem 
em áreas onde possam ter mais 
hipóteses”, sublinha a responsável, 
reconhecendo que estão a procurar 
“contrariar o fenómeno” de ver can-
didatos a pretenderem áreas que 
não correspondem “propriamente 
àquelas onde há mais necessidade 
e onde o mercado de trabalho está 
mais carente”.

Segundo Tânia Araújo, “a área de 
trabalho mais procurada por parte 
dos desempregados é a administra-
tiva”. “Pensam que a área industrial é 
a mais mal paga, o que não é verdade. 
Há uma ideia muito errada do que é 
trabalhar na área da produção e, por 
isso, procuram as profissões ditas 
'mais limpas'”, acrescenta a coordena-
dora do CLDS 4G Espinho Vivo.

Sandra Poupinha considera que 
“a área da produção hoje em dia é 
muito limpa e envolve uma com-
ponente tecnológica muito grande”. 
“Neste sentido, temos um projeto 
delineado que pretende sensibilizar 
os jovens para estas áreas que a in-
dústria precisa. Como nos adultos 
isto está a ser muito difícil, vamos 
tentar fazê-lo junto dos jovens que 
ainda estão na escola para estas 
áreas profissionais”, adianta. 

Além do desajuste entre a oferta 
e procura, Tânia Araújo identifica 
outras condicionantes por parte 
dos candidatos, como a questão das 
deslocações. Um “entrave” que as 
“pessoas se colocam a si próprias” e 
ao qual se junta a questão dos ho-
rários e do trabalho por turnos. “No 
universo que acompanhamos, há 
muitas famílias monoparentais e 
isto constitui uma dificuldade real, 
sobretudo para muitas mulheres 
que vivem sozinhas com filhos”, ex-
plica a técnica. 

Por outro lado, “há uma resis-
tência cultural a algumas destas 
profissões”, sugere Tânia Araújo. A 
responsável identifica a ideia “pré-
-concebida” de que é mais “digno” 
um trabalho de secretaria, desva-

lorizando profissões de cariz mais 
técnico. “Várias empresas até ofe-
recem condições acima da média, 
nomeadamente seguros de saúde, 
prémios de assiduidade, a possibi-
lidade de progredirem na carreira e 
a formação profissional adequada. 
Quando se pensa em trabalhar em 
fábricas, há desde logo um impacto 
negativo”, observa. 

Por fim, a diretora da ADCE, 
Sandra Poupinha, entende que 
“as pessoas vão tendo rendimento 
através dos apoios que o Estado 
concede”, o que distorce o processo, 
porque não torna o emprego “uma 
condição absoluta para as pessoas 
sobreviverem”. “Muitas vezes fazem 
as contas à distância e ter um em-
prego não lhes compensa”, conclui.

CARREIRA FABRIL É “DIGNA”

A Cotesi é uma empresa de di-
mensão multinacional, que em-
prega quase 800 pessoas. Cerca de 
uma centena são funcionários ad-
ministrativos, estando o restante 
pessoal alocado à produção, logís-
tica e armazém. Apesar da estabi-
lidade do seu quadro, a empresa 
também sente “dificuldade em 
atrair trabalhadores e em conseguir 
mantê-los em determinadas profis-
sões”, de acordo com a diretora de 
recursos humanos, Paula Moreira. 

A responsável identifica as pro-
fissões fabris, designadamente a de 
operador de empilhador e técnico de 
manutenção, como as que “ocupam 
mais tempo” no recrutamento e 
seleção. “Com a pandemia”, acres-

centa, “na área da logística, a dificul-
dade na contratação de operadores 
de empilhadores aumentou”.

Outra profissão que escasseia 
no mercado de trabalho é, segundo 
Paula Moreira, “a de técnico de 
manutenção”. “Os cursos técnicos 
deixaram praticamente de existir 
no ensino profissional”, recorda 
a responsável, assegurando que 
os poucos profissionais que se 
formam “são imediatamente absor-
vidos pelo mercado de trabalho”. A 
empresa procurou responder a esta 
carência com ações de formação 
criadas em parceria com o IEFP e 
destinadas a desempregados de 
outras profissões, nas áreas de ma-
nutenção mecânica e elétrica. O re-
sultado foi escasso: “é muito compli-
cado conseguir o número mínimo 
de formandos, pelo que tivemos que 
desistir após quatro cursos”. 

Paula Moreira diz que “a pro-
fissão de operadores fabris, apesar 
de menos qualificados, é a mais 
difícil de encontrar candidatos ade-
quados”, não obstante ser aquela 
que, segundo as estatísticas, tem a 
taxa de desemprego mais elevada 
neste setor. É um trabalho, como 
descreve a responsável, “cada vez 
mais automatizado” e que “requer 
um período de aprendizagem”. 
“Para alguns pode parecer dema-
siado exigente, por implicar algum 
nível de concentração e responsa-
bilidade, mas por outro lado não é 
uma atividade rotineira e monó-
tona”, sublinha, reforçando que o 
“investimento na formação e inte-
gração permite acolher pessoas de 

Rua do Golf Nº 723 | 4500-605 Espinho T.: 224 967 765
www.construcoesobjectivo.com geral@construcoesobjectivo.com

P
U

B

Na área fabril, para 
quem está a começar, 
sem experiência, 
a Cotesi oferece 
um pacote salarial 
que vai para além 
do salário mínimo 
nacional"

Paula Moreira, 
Cotesi SA

Há muitas pessoas 
nos centros de 
emprego a fazerem 
formação e há gente 
que acaba de fazer 
um curso e começa 
outro logo a seguir!”

Francisco Nadais, 
McDonalds©

 SA
R

A
 FE

R
R

E
IR

A

©
 SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

27 de janeiro de 2022 • Defesa de Espinho • 5



diferentes qualificações". 
Segundo a diretora de recursos 

humanos da Cotesi, a empresa, “na 
área fabril, para quem está a co-
meçar, sem experiência, oferece um 
pacote salarial que vai para além do 
salário mínimo nacional, com sub-
sídio de refeição e prémios”. A este 
quadro, somam-se outras regalias 
como cantina, transporte assegu-
rado pela empresa ou serviços de 
saúde ocupacional e de segurança a 
tempo inteiro, o que leva a respon-
sável a sublinhar uma “grande preo-
cupação com o bem-estar dos traba-
lhadores e responsabilidade social”

Entrando nos quadros da Cotesi, 
“os trabalhadores acedem a todos os 
benefícios que a empresa concede, 
podendo evoluir dentro da própria 
empresa. Nós incentivamos as can-
didaturas internas a lugares em 
aberto e consequente progressão 
de carreira, para função de maior 
responsabilidade, ou outra função 
ao mesmo nível, mas noutra área, 
por exemplo na logística, compras. 
Há um período de dois anos de 
adaptação após a qual os colabora-
dores tendem a ficar, diminuindo 
o turnover, e passam a investir na 

sua carreira nesta empresa. Muitas 
das pessoas que estão nos quadros, 
na área administrativa atualmente, 
até começaram na fábrica”, dá como 
exemplo aquela responsável da 
Cotesi. 

Para se mudar o atual paradigma 
em relação à empregabilidade/can-
didatos na indústria, Paula Moreira 
afirma que “aquilo que a Defesa de 
Espinho está a fazer com esta repor-
tagem é muito importante”, acres-
centando que “teremos de trabalhar 
um bocadinho mais sobre o que é a 
imagem de um profissional fabril. 
Atualmente até poderá ganhar mais 
do que num lugar administrativo 
indiferenciado porque estas fun-
ções num processo da indústria são 
muito importantes”, sublinha afir-
mando que “estando nos quadros 
da empresa ficam abrangidos por 
uma realidade de um grupo econó-
mico sólido e com responsabilidade 
social. O problema é conseguir mos-
trar que vale a pena, reconhecendo 
que não se trata de um trabalho 
fácil, mas é desafiante”.

“Um profissional fabril, em boas 
empresas, como a Cotesi, está 
numa carreira digna, sobretudo 
porque constitui a base de tudo 
isto”, conclui aquele quadro daquela 
multinacional.

“DEIXEI DE RECORRER AO 
CENTRO DE EMPREGO”

Francisco Nadais tem o fran-
chising de cinco restaurantes da 
marca multinacional McDon-
alds, entre os quais a unidade de 
Espinho.

“No meu franchisado não estou 
a recrutar a partir de pessoas ins-
critas nos centros de emprego. 
Numa primeira fase já tentámos 
fazê-lo, mas verificámos que se 
tratavam de pessoas que não que-
riam trabalhar. Estavam depen-
dentes dos subsídios e cultivavam 
esse espírito”, disse à Defesa de 
Espinho, Francisco Nadais. “Deixei 
de recorrer ao Centro de Emprego 
porque eram pessoas com falta de 
perfil para as funções que tinha 
disponíveis”, afirmou.

Na marca McDonalds, segundo 
Francisco Nadais, “há uma bolsa 
de emprego em formato digital 
onde os candidatos se poderão 
inscrever, selecionando o restau-
rante para onde pretendem ir. Por 
outro lado, utilizamos todas as 
plataformas digitais disponíveis”, 
explicou aquele empresário do 
ramo da restauração, acrescen-
tando que tem “um departamento 
de recursos humanos que faz esse 
trabalho de seleção”, completou.

Francisco Nadais diz que em Es-
pinho vai tendo candidaturas que 
lhe vão dando algum conforto e que 
nunca chegou “à fase de abrir vagas 
e de não ter candidatos. Quando 
abri o restaurante tinha pastas com 

candidaturas e tinha muita margem 
para a seleção. Mas, nos dias de hoje, 
isso já não acontece”, reconhece.

Segundo este empresário, o 
mesmo não acontece nos seus 
restantes restaurantes. “Antes da 
pandemia era extremamente di-
fícil recrutar pessoas em S. João da 
Madeira porque foi numa altura em 
que a indústria estava no auge, no-
meadamente a ligada aos sectores 
automóvel e do calçado, com horá-
rios por turnos”, salientou, dizendo 
que no concelho de Santa Maria da 
Feira é onde sente mais dificuldade 
no recrutamento de colaboradores. 
Neste sentido, o seu grande desafio 
é o de “procurar combater a saída 
das pessoas da empresa”.

Para este empresário, a taxa de 
desemprego anunciada pelo go-
verno “deverá corresponder à rea-
lidade em termos estatísticos, mas 
em termos formais poderá estar 
maquilhada. Há muitas pessoas nos 
centros de emprego a fazerem for-
mação e há gente que acaba de fazer 
um curso e que começa outro logo 
a seguir! Saltam de curso em curso 
porque têm um vencimento garan-
tido. Estudam de segunda a sexta-
-feira, num horário de escritório e 
ainda têm ajudas para o transporte 
e alimentação. Não há um estímulo 
para que essas pessoas procurem 
trabalho”.

A realidade dos seus restaurantes 
aponta para “a dificuldade em re-
crutar e, acima de tudo, em escolher 

pessoas. Vai havendo algumas dis-
poníveis, mas não temos margem 
para triagem. Acabamos por ter de 
admitir as pessoas que vão apare-
cendo”, o que não dá estabilidade às 
empresas em termos de pessoal. E, 
neste sentido, Francisco Nadais está 
a fazer um investimento significa-
tivo grande na equipa. “A nível sala-
rial demos um salto muito grande. 
Sempre recrutei pessoas para lhes 
pagar acima do salário mínimo 
nacional. Além disto, há uma com-
ponente variável, porque os cola-
boradores não pagam a refeição 
no restaurante. Mas este salto que 
demos nos vencimentos é feito na 
perspetiva da retenção da quali-
dade de colaboradores que vamos 
tendo na estrutura”, sublinha o 
empresário.

Um outro problema com que se 
deparam os restaurantes de Fran-
cisco Nadais é com a rotatividade 
de funcionários, sobretudo com “os 
trabalhadores muito jovens e que 
ou estão a terminar o 12.º ano ou a 
entrar na faculdade. Muitas vezes, 
quando essas pessoas vão procurar 
outro caminho, temos de repor o 
lugar deixado vago”.

Os restaurantes da marca mul-
tinacional são, segundo Francisco 
Nadais, muito atrativos no que diz 
respeito à progressão na carreira. 
“Cerca de 95% da minha equipa de 
gestão começou como simples fun-
cionário, fazendo um processo de 
progressão na carreira”, explica o 

empresário que aponta “a formação 
inicial e a formação permanente 
que os funcionários vão tendo que 
é certificada pelo Estado. Por isso, 
tendo competência, os funcioná-
rios poderão propor-se a fazer parte 
da equipa de gestão”, conclui o 
empresário.

LUGARES NÃO FALTAM NA 
CONSTRUÇÃO 

A construção civil é uma das áreas 
onde a crise da falta de mão-de-obra 
é mais evidente. “Temos imensa 
dificuldade em encontrar traba-
lhadores para a função de trolha. 
É nesta área que há menos candi-
datos e que temos sempre vagas 
em aberto” afirma Tiago Teixeira, 
responsável pela empresa Constru-
ções António Virgílio Teixeira Lda 
(CAVT). “Enquanto tivermos obras 
e trabalho, admitimos sempre can-
didatos para trabalhar na nossa em-
presa”, acrescenta o empresário da 
construção civil.

“Temos imensos lugares para 
postos de trabalho por preencher”, 
afirma Tiago Teixeira, que consi-
dera que “os candidatos que há, 
muitas vezes, pedem salários que 
não merecem e estão em funções 
durante dois ou três dias, acabando 
por se ir embora”. 

Diz Tiago Teixeira que esses can-
didatos, depois de serem admitidos 
nas empresas, “muitas vezes chegam 
à conclusão que não é aquilo que 
estão à espera, sobretudo porque o 
trabalho é demasiado pesado para o 
que pretendiam”.

Segundo o responsável pela 
CAVT, “muitos dos candidatos não 
têm qualquer formação. Mas o 
problema até nem está aí porque 
a nossa empresa tem disponibili-
dade para dar formação na área. O 
próprio encarregado de obra tem 
todas as qualificações e disponibi-
lidade para os ensinar na arte. Mas 
é um processo que demora o seu 
tempo”, sublinha Tiago Teixeira 
acrescentando que “depois disso, de 
acordo com as suas qualificações, o 
novo trabalhador recebe o respetivo 
ordenado”.

A CAVT, de acordo como o res-
ponsável, “não recorre ao Centro de 
Emprego. Normalmente colocamos 
avisos e anúncios e os candidatos 
aparecem. Os que são bons acabam 
por ficar com os postos de trabalho, 
mas muitos acabam por não querer 
ficar”.

Tiago Teixeira garante que a sua 
empresa “oferece ordenados compa-
tíveis com a função” e que “todos os 
nossos colaboradores têm a possibi-
lidade de progredir na carreira”.

“O nosso objetivo é o de man-
termos os postos de trabalho que 
temos e não é nossa intenção 
admitir pessoal para o mandar 
embora posteriormente”, conclui o 
empresário. ○

destaque

DADOS
SETEMBRO 
A NOVEMBRO 
DE 2021

27 
ofertas de emprego 
por preencher

20 
do sector dos 
serviços

1.483 
desempregados 

597 
desempregados 
entre os 
35 e 54 anos

51% 
dos candidatos 
colocados

Os candidatos que 
há, muitas vezes, 
pedem salários que 
não merecem e 
estão em funções 
durante dois ou três 
dias, acabando por ir 
embora”

Tiago Teixeira, CAVT
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INCLUSÃO SOCIAL

4500 Espinho

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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LÚCIO ALBERTO

“FALO ÁRABE e entendo um pouco 
a língua inglesa”, diz Mohieddin 
Ghassan, nascido há 34 anos, em 
Damasco. Cordial no primeiro con-
tacto, junto à Delegação de Espinho 
da Cruz Vermelha Portuguesa, onde 
uma arrecadação foi transformada 
em funcional espaço habitacional 
T2, vai soltando simpatia enquanto 
se desloca, acompanhado pela es-
posa Maryam Haitham, que em-
purra o carrinho do bebé Rakan, 
de 1 ano, para a Escola 2 de Espinho 
onde dois filhos, Hassan, de 7 anos, 
e Jadallah, de 5 anos, os aguardam 
com muita ansiedade. O reencontro 
apazigua a pequenada, agora mais 
comunicativa no seio familiar e di-
vertida no parque infantil a poente 
do Multimeios e mais animada 
com a sugestão de um passeio até à 
beira-mar. 

Devido a um acidente rodoviário, 
Mohieddin Ghassan tem uma defi-
ciência motora (na perna esquerda). 
“Sempre vivi em Damasco, num dos 
bairros orientais da cidade, mas 
com o surgimento da ‘grande ba-
talha’ tudo ficou fora de controlo do 
regime de Assad. Decidi, com muito 
sacrifício, determinação e tristeza, 
que tínhamos de sair do país, à pro-
cura de segurança, esperança e paz”.

O taxista e a cabeleireira de Da-
masco não escondem a felicidade 
que sentem desde que foram aco-
lhidos em Espinho, a 6 de dezembro 
de 2021. Assumem-se como pessoas 
de trabalho e disponíveis para re-
tribuir o apoio e o bem-estar que 
lhes faz superar as vivências inespe-
radas e agrestes. “Espero conseguir 
um emprego que se adeque ao meu 
estado de saúde. E espero aprender 
português rapidamente, porque é a 

chave de tudo para mim”.
Os contratempos da vida e as 

vicissitudes de uma conjuntura des-
favorecida ainda são penosamente 
inesquecíveis. Muitas histórias e 
aventuras poderia agora Mohieddin 
Ghassan relatar, desde a saída da 
Síria, no dia 21 de março de 2017, mas 
as feridas psicológicas ainda não 
estão cicatrizadas. “Com a minha 

esposa grávida, com a minha defi-
ciência motora, e com os meus fi-
lhos na mão, caminhei a pé ou à bo-
leia em viaturas de desconhecidos. 
Percorri montanhas e desertos, mas 
sempre acreditei e muito lutei, para 
chegar a um destino seguro”.

Mil e um obstáculos superados, 
entre o avolumar de imprevistos e 
constantes incertezas, a esperança 
já não se afigurava uma miragem 
do deserto. “Depois de passar pelo 
Sudão e Egipto, consegui regis-
tar-me no programa do Comis-
sariado para os Refugiados. E foi 
quando, depois de muitas reuniões, 
entrevistas e exames, que me esco-
lheram Portugal como destino. Por-
tugal era então a minha esperança”.

A esperança desta família síria 
era, então, Espinho. “Após horas in-

termináveis de voos, de escalas, de 
testes covid, de tanta burocracia, 
que é normal, chegamos a Lisboa”. 
E no aeroporto esperava-os Horácio 
Augusto, presidente da Delegação 
de Espinho da Cruz Vermelha Por-
tuguesa. “Também estava lá a vo-
luntária Carolina. Esperavam por 
nós, para nos trazer para a vossa 
linda cidade de Espinho”.

As recordações daquela quinta-
-feira dezembro iriam perpetuar 
agradavelmente em Mohieddin 
Ghassan. “No caminho para Es-
pinho houve uma paragem para nos 
proporcionarem uma rica refeição 
previamente preparada. Em segu-
rança, soube muito bem”.

A casa cedida temporariamente 
pela Cruz Vermelha foi outra “boa 
surpresa” para a família de Ghassan. 

“Muito mais do que as nossas ex-
pectativas. Muito bonita e equipada 
com todas as necessidades que a 
minha família necessita”.

A Cruz Vermelha Portuguesa é 
uma das entidades responsáveis 
pelo acolhimento e integração de 
refugiados. Na última meia dúzia de 
anos, tem alojado cidadãos reque-
rentes de proteção internacional de 
várias nacionalidades, apoiando os 
seus processos de integração, como 
este exemplo em Espinho, desde de-
zembro de 2021.

“Hoje sei que foi um trabalho di-
fícil de conseguir e por isso também 
estou grato ao presidente e a todos 
os que voluntariamente passaram 
dias e noites para que tudo esti-
vesse pronto”, faz questão de referir 
repetidamente. “A nossa integração 
tem sido perfeita, no vosso país e na 
vossa cidade. Estou grato a Espinho, 
e faço questão de o dizer publica-
mente. Muitos são os que traba-
lharam para nós, para que pudés-
semos chegar em segurança, mas 
também que a nossa integração seja 
plena.”

Esta família síria tem contado, 
também, com o apoio de diversas 
instituições, inclusive da Câmara 
Municipal. “Os meus filhos têm 
sido apoiados na escola e um mé-
dico consultou um dos meus filhos, 
que estava numa situação muito 
especial”.

“Espero para meus filhos um 
futuro próspero e uma vida linda, 
sem medo e livre da guerra”, deseja 
com o sol a iluminar-lhe o sorriso, 
enquanto o olhar no horizonte que 
o mar alonga. “O nosso objetivo 
é agora cuidar da nossa família, 
tentar reunir outros familiares que 
não vemos há muito tempo e ter a 
esperança que acabe a guerra no 
nosso país e naquela região”.  ○

Uma família síria foi 
acolhida pela Delegação 
de Espinho da Cruz 
Vermelha Portuguesa. 
O serviço de apoio a um 
casal e três crianças é 
prestado no âmbito do 
Grupo de Trabalho para 
a Agenda Europeia da 
Migração, coordenado pelo 
Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras, e dos 
Programas de Recolocação 
e Reinstalação de 
Refugiados. 

Espinho oferece paz e dignidade a família síria  

Tradução de uma mensagem 
de Mohieddin Ghassan para 

os espinhenses: “Estou grato 
a todos e hoje já me sinto um 
cidadão de Espinho. Obrigado 

pelo acolhimento.”
A guerra civil síria dura há mais 
de uma década e a extensão 
desse conflito tem deixado 
o país em ruínas. Mais de 

metade da população depende 
de ajuda humanitária para 

sobreviver. “Espero que a vida 
da minha família em Portugal 

seja digna e sem medo”, 
conclui este migrante. 

A Câmara Municipal e a delegação de 
Espinho da Cruz Vermelha formalizaram, 
na sexta-feira de 21 de janeiro, um 
protocolo de cedência de um espaço 
no antigo Matadouro. 
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O VOTO, apesar do fumo lançado 
pelos “donos-de-isto-tudo”, é de-
cisão fácil mesmo para memória 
frágil que: compare a miséria se-
meada por PSD/CDS em tempo 
de troika, com os avanços sociais 
feitos a partir da solução política 
proposta pelo PCP em 2015, recu-
perando economia e esperança; 
imagine o horror que teria sido vi-
vermos a pandemia sob o governo 
PSD/CDS; lembre a seriedade da 
CDU, arrastando o PS para medidas 
de progresso social até 2021, ano 
do pagamento a 100% do “lay-off”, 
salvação de muitos trabalhadores 
em plena pandemia, já sem BE. Pro-
vocadas as eleições pelo governo, o 
“PS sozinho” aí está: reiterou a Lei 
Laboral/escravatura para os jovens 
e, para os espinhenses, renovou 
a concessão de jogo, de novo sem 
concurso público. Espinho, de co-
fres-vazios-PSD e com Câmara-PS-
-muda, perdeu milhões em silêncio. 
Também não será o governo PS, só 
ou mal acompanhado, a reabrir o 
Posto de Saúde da Marinha ou a Ur-
gência do Hospital, defraudando os 
espinhenses.  O voto útil, sério e de 
esquerda só pode ser na CDU, força 
política de uma só cara: impede PS 
de aprofundar a política de direita; 
reforça a esquerda na Assembleia 
da República para resolver os pro-
blemas concretos de Espinho, do 
distrito e de Portugal. ○

O PAN tem um vasto programa 
eleitoral, organizado em 11 eixos 
prioritários. São abordados temas 
como as alterações climáticas, os 
direitos humanos e igualdade ou 
a transparência, justiça e combate 
à corrupção, só para destacar os 
principais. Relativamente a me-
didas com impacto no distrito de 
Aveiro e Espinho, destaco as polí-
ticas relacionadas com a proteção 
dos oceanos e rios, com impacto na 
defesa da costa e da nossa Lagoa 
de Paramos/Barrinha de Esmoriz. 
Temos propostas concretas para a 
despoluição de rios e outros cursos 
de água, a reposição da carreira 
de guarda-rios e a consagração do 
‘ecocídio’ como crime contra a hu-
manidade. Promovemos também 
a criação de um tratado interna-
cional para proteções dos oceanos 
e das espécies marinhas. No que se 
refere à habitação, um dos maiores 
problemas de Espinho, o PAN ins-
creveu no seu programa medidas 
que reforçam a aposta na habitação 
pública digna, a preços acessíveis, 
com espaços verdes de proximi-
dade. Incorporamos também um 
conjunto de políticas que facilitem 
o acesso a uma habitação por parte 
dos mais jovens. Ainda nesta área, o 
PAN tem medidas para combater a 
pobreza energética, que afeta 20% 
da população, para que se viva com 
dignidade e conforto. ○

O CDS-PP ASSUME um papel de 
grande relevo na história da demo-
cracia em Portugal, em especial no 
distrito de Aveiro, e por esse mo-
tivo os nossos compromissos são 
pautados pelo lema da campanha 
“Pelas Mesmas Razões de Sempre”. 
Apresentamos como cabeça de 
lista, Martim Borges de Freitas. 
Pretendemos manter a nossa voz 
ativa e empenhada na defesa dos 
interesses estratégicos do distrito 
na Assembleia da República (AR), 
apresentando duas linhas funda-
mentais: o contacto com as pessoas 
e aquilo que são os compromissos 
do CDS, abordando as nossas preo-
cupações e quais as soluções para 
cada um desses problemas. O CDS 
apresenta-se unido nesta cam-
panha, com o objetivo de mudar o 
rumo do país, mostrando uma vez 
mais que este é um partido de todas 
as gerações, que quer apresentar so-
luções para os problemas de forma 
transversal, sem se focar apenas 
numa pequena franja da população. 
Somos a única opção para os elei-
tores de direita, porque um voto no 
CDS contribuirá para uma maioria 
de direita sem cedências nos nossos 
valores. Nenhum voto no CDS será 
desperdiçado, pois todos eles irão 
contribuir para a criação de uma 
solução governativa à direita. Acre-
dito que Espinho e o distrito vão 
permitir que o CDS, com o seu depu-
tado eleito, possa continuar a levar 
as nossas preocupações à AR. ○

Com as eleições legislativas mesmo à 
porta, a Defesa de Espinho procurou 
ouvir a opinião e as principais ideias dos 
candidatos de Espinho pelo Círculo Eleitoral 
de Aveiro. Em cima da mesa estão muitas 
propostas, havendo especial destaque para a 
consolidação da Arte Xávega, a despoluição 
dos rios, a requalificação da Linha do Vouga, 
a abertura da urgência hospitalar ou a 
preocupação com a diminuição da corrupção 
e da carga fiscal.

Legislativas 2022 

Arte Xávega e 
Linha do Vouga 
nas prioridades de 
alguns candidatos

Fausto Neves, 
CDU 

Ernesto Morais, 
PAN  

José Laranjeira, 
CDS
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AS ELEIÇÕES DE 2019 determi-
naram que, pela primeira vez em 
muitos anos, o círculo de Aveiro 
deixasse de ter um deputado do 
concelho de Espinho. A candidatura 
do PSD em Aveiro é a única que 
pode garantir, de forma realista, 
que Espinho volta a ter um depu-
tado na Assembleia da República 
(AR). É essencial que este território 
e esta comunidade possam ter um 
representante na AR. Porque essa 
proximidade é muito importante 
para se perceber os problemas e 
aspirações das nossas populações. 
Proximidade é aqui a palavra chave, 
e que permitirá intervir sempre que 
necessário. Há, no entanto, duas 
questões centrais no programa do 
PSD em Aveiro e que importam 
diretamente a Espinho. A defesa 
da costa, porque a exposição do 
nosso litoral ao risco não tem di-
minuído. Propomos a definição de 
um novo modelo de governação 
para o litoral por via da revisão da 
Estratégia Nacional de Gestão Inte-
grada das Zonas Costeiras. Temos 
de ter instrumentos que agilizem as 
respostas a este fenómeno. Outra 
questão fundamental é a requali-
ficação da Linha do Vouga, nomea-
damente entre Oliveira de Azeméis 
e Espinho. É essencial para a mobi-
lidade das populações do norte do 
distrito e para que haja um verdeiro 
interface com a Linha do Norte. E 
Espinho tem aqui, pela sua locali-
zação, um papel central. ○

É COM RESPONSABILIDADE 
que encaro a minha participação 
nestas eleições. A política exige que 
o político fale a verdade, seja cora-
joso, tenha um sentido de responsa-
bilidade porque representa outros, e 
é isso que encontro nos candidatos 
de Aveiro pelo PS. Aveiro tem de 
ter na economia do mar um dos pi-
lares do seu desenvolvimento, com 
a criação de um ecossistema entre 
comunidades piscatórias, empresá-
rios e universidade, que permita a 
consolidação das atividades marí-
timas e, em particular, da arte xá-
vega, permitindo ao mesmo tempo 
o desenvolvimento das energias 
renováveis. É urgente concretizar 
as infraestruturas na saúde e edu-
cação, na rodovia e ferrovia que 
possam contribuir para a fixação 
da população jovem, para uma me-
lhor mobilidade sustentável e para 
o aumento da competitividade, ino-
vação e coesão do distrito. O país, 
o distrito e Espinho, necessitam de 
uma urgente reorganização admi-
nistrativa, até pelo facto de haver 
concelhos que o integram, mas que 
estão incluídos numa área metro-
politana sedeada noutro [distrito]. 
A regionalização, ou a descentrali-
zação nos municípios com eleições 
diretas e alocação financeira, aju-
dariam a aumentar o pensamento 
fora da capital, e a contribuir para 
uma maior democraticidade nas 
decisões. ○

Ricardo Bastos 
Sousa, PSD 

Nuno Almeida, 
PS 
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NOTA: 
A Defesa de Espinho contactou 
os candidatos de Espinho de 
todos os partidos que con-
correm pelas listas ao Círculo 
Eleitoral de Aveiro. Até ao 
fecho da edição, não foi pos-
sível obter resposta da candi-
data pelo Bloco de Esquerda.

A INICIATIVA LIBERAL traz a energia 
e as ideias necessárias para trans-
formar um país que está estagnado 
há demasiado tempo, à sombra de 
um estado gigante e bafiento, e que 
vê cada vez mais cidadãos, especial-
mente jovens, saírem em deban-
dada para países liberais. Espinho 
tem sofrido de forma intensa este 
fenómeno de falta de visão estra-
tégica e de políticas esbanjadoras 
que falham em satisfazer as neces-
sidades da população. Precisamos 
atrair investimento para que haja 
mais emprego e salários mais altos. 
Precisamos de menos burocracia, 
menos carga fiscal e mais dinheiro 
ao fim do mês na carteira dos espi-
nhenses e dos portugueses. Preci-
samos de acesso a saúde de quali-
dade e em tempo útil. Precisamos 
gerir a despesa pública de forma 
eficiente, garantindo serviços que 
funcionam com a menor oneração 
ao contribuinte. Precisamos des-
centralizar o poder e a decisão, 
dando autonomia às localidades de 
resolverem os seus problemas par-
ticulares. Precisamos de uma rede 
ferroviária nacional que rapida-
mente ligue todas as regiões de uma 
forma ambientalmente respon-
sável. Precisamos de justiça célere e 
de transparência na gestão pública. 
A Iniciativa Liberal vai pôr Portugal 
a crescer. Estamos preparados. ○

Rita Bastos, 
Iniciativa Liberal

NO PRÓXIMO DIA 30 deste mês 
o país apresentar-se-á a eleições 
com o objetivo de eleger uma nova 
Assembleia da República e um novo 
governo. Não obstante a eleição 
de deputados acontecer por ciclo 
eleitoral, deverão estar sempre pre-
sentes o superior interesse do país e 
dos portugueses. O partido CHEGA 
irá, nestes próximos quatro anos 
de legislatura, continuar a tentar 
o cumprimento das suas ideias de 
um país com menor corrupção, 
com a criminalização do enrique-
cimento ilícito, redução do número 
de governantes ao serviço público 
e um emagrecimento das despesas 
públicas de forma a canalizar mais 
dinheiro para quem mais precisa. 
Uma legislatura de profunda mu-
dança no já gasto sistema político 
nacional. Há 40 anos que os portu-
gueses votam nos mesmos partidos 
e com os mesmos resultados. Urge 
dar oportunidade a quem procura 
lutar por um país mais equitativo, 
mais justo e onde a meritocracia 
seja a bandeira do crescimento e de-
senvolvimento económico-social. 
Por Deus, pela Pátria, pela Família 
e pelo Trabalho!  ○

Renato Prata, 
CHEGA 
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LEGISLATIVAS 2022

LÚCIO ALBERTO

O SECRETÁRIO-GERAL do Par-
tido Socialista privilegiou Espinho 
no roteiro eleitoral, no passeio da 
beira-mar, com uma arruada ao som 
de tambores entre a zona da Praia da 
Baía e mais de metade da Rua 2. E logo 
fez questão de dar nota que caso se 
encontrasse com Rui Rio lhe pergun-
taria se estava bem e se já recuperara 
do sangramento nasal, que o sujeitou 
a exames médicos, destrinçando a 
relação pessoal da animosidade polí-
tica, porque “há adversários, mas não 
inimigos”. E ante a insistência dos jor-
nalistas, pouco mais adiantou. “O que 
é que queriam que eu lhe dissesse? O 
que viesse à conversa”.

“O que importa agora é deixar 
bem claro que temos desenvolvido 
um trabalho para o país e todos os 
portugueses”, ia dizendo, enquanto 
agradecia o apoio espinhense, acres-
centando que “também deve-se escla-
recer que o PS quer aumentar o sub-
sídio de desemprego e melhorar as 
reformas e há quem não queira isso”.

Entretanto, num dia de sol em que 
Espinho recebia as figuras de proa do 
PS e do PSD, Pedro Nuno Santos, que 
encabeça a lista de candidatos a de-
putados socialistas pelo círculo elei-
toral de Aveiro, dizia que “se Rui Rio 
acha que sou um papão, então vote 
em Costa”, que também era acompa-
nhado na arruada por Miguel Reis, 
presidente da concelhia do partido, e 
Nuno Almeida, que figura na candi-
datura às eleições legislativas.

Pouco depois, chegava Rui Rio, 
acompanhado pelo espinhense Luís 
Montenegro, para descer a zona 
pedonal da Rua 19, com os compo-
nentes da lista candidata à Assem-
bleia da República pelo círculo de 
Aveiro, entre os quais Ricardo Sousa, 
de Espinho, António Topa Gomes, e o 
também espinhense Pinto Moreira, 
que concorre pelo círculo eleitoral 
do Porto. 

Na arruada participou ainda Vi-
cente Pinto, presidente da concelhia 
social-democrata, tendo Rui Rio 

acusado António Costa de “mentira” 
sobre proposta do PSD para a justiça. 
Sorridente e visivelmente descon-
traído, Rui Rio abordou, por cortesia, 
uma sapataria e ganhou alento com a 
promessa de um par de sapatos caso 
seja eleito para o Governo. Entrou 
noutras lojas e na pastelaria Aipal 
e fez contactos de rua, até rumar a 
outro destino de campanha e sem 
se cruzar com António Costa em 
Espinho. “Cumprimentaria normal-
mente, mas apontou que não podia 
dizer boa sorte, como é evidente, se 
não era um bocado hipócrita”. Ou 
seja, “boa sorte em termos pessoais, 
mas não em termos eleitorais”.

Nesta iniciativa de campanha, Rui 
Rio entrou numa sapataria onde o 
proprietário lhe prometeu, se for pri-
meiro-ministro, “um par de sapatos 
por ano” e, já na rua, um popular ga-
rantiu-lhe o voto a 30 de janeiro.

Após a despedida do líder do PSD, 
Luís Montenegro vincou que “só 
se ganham as eleições no dia das 
eleições, mas António Costa e o PS 
andam nervosos”.

Na manhã de segunda-feira foi a 
vez de Catarina Martins, ladeada por 
Mariana Mortágua, Moisés Ferreira 
e apoiantes do BE, entre os quais 
António Andrade, visitar a feira de 
Espinho. Foi logo rececionada por 
manifestados lesados da banca, mas 
também ouviu reparos por ter parti-
cipado no chumbo do Orçamento de 
Estado, resultando na antecipação 
das eleições. Mas foi igualmente 
brindada com elogios de “mulher pe-
quenina, mas mulher rija” e “grande 
mulher”. “Vote-se em quem quiser, 
mas votem à esquerda”, apelou a 
coordenadora nacional bloquista 
aos feirantes e com quem se cruzava 
na feira. ○

Candidatos a primeiro-ministro 
mostram-se em Espinho

SAIBA ONDE 
VAI VOTAR

FREGUESIAS DE 
ANTA E GUETIM

SECÇÃO 1
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Abel Cardoso a 
André Filipe Sousa Cântara

SECÇÃO 2
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de André Inácio de 
São Martinho a Bruno Sérgio 
Oliveira Azevedo

SECÇÃO 3
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Caio Augusto 
Menezes da Silva a Durbalina 
Ribeiro da Silva Ribeiro

SECÇÃO 4
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Eda Rodrigues de 
Miranda a Heliodoro Gomes 
da Silva

SECÇÃO 5
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Henriqueta 
Cheeung Maia a Jorge Filipe 
Silva Nunes

SECÇÃO 6
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Jorge Gabriel 
Fonseca da Silva a Luís Vicente 
Marques Vaz

SECÇÃO 7
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Luísa da 
Conceição de Almeida Pinho 
a Maria Celeste dos Santos 
Pereira

SECÇÃO 8
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Celeste Ferreira 
Dias Couto da Silva a Maria 
Joaquina Soares Alves da Cruz

SECÇÃO 9
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Maria José Carlos 
da Ana a Nuno Ricardo Rosa 
Pires

SECÇÃO 10
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Octávio da Silva 
Natário a Rui Emanuel Natário 
Carvalho

SECÇÃO 11
Local: Escola Dr. 
Manuel Laranjeira
Inscritos: de Rui Ferreira 
Correia de Barros a Zulmiro 
Ribeiro Monteiro

SECÇÃO 12
Local: Espaço do Cidadão, 
Complexo Habitacional 
Ponte Anta
Inscritos: de Abel Dias Pereira 
a José Teixeira da Silva Leite 
Resende

SECÇÃO 13
Local: Loja do Bloco 1, 
Complexo Habitacional 
Ponte Anta
Inscritos: de Juan Carlos 
Abreu de Ascenção a Zulmiro 
Manuel da Silva Monteiro

SECÇÃO 14
Local: EB de Guetim (nova)
Inscritos: de Abel Félix 
Milheiro de Amorim a 
Katherine Ana Oliveira Pinto

SECÇÃO 15
Local: EB de Guetim (nova)
Inscritos: de Laura Cristina 
Pereira da Silva Brun a 
Zulmira Marques da Silva

FREGUESIA 
DE ESPINHO

SECÇÃO 1
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Abdísio José 
Prazeres Laranjeira a Ana Rita 
Bulhosa da Rocha Pereira

SECÇÃO 2
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Ana Rita Cacau 
de Jesus a Armindo de Jesus

SECÇÃO 3
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Armindo de 
Oliveira Ribeiro a César Filipe 
Cardoso Marques Pinto

SECÇÃO 4
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de César Luís de Sá 
Miranda Bártolo a Fabiana 
Cardoso dos Santos

SECÇÃO 5
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Fabiana Isabel 
dos Santos Oliveira a Hermínia 
Catarino de Araújo

SECÇÃO 6
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Hermínia da Silva 
Sousa a Joaquim Fernando da 
Costa Viana

SECÇÃO 7
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Joaquim 
Fernando da Silva Gomes a 
Justino Pereira da Costa

SECÇÃO 8
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Justino Rodrigues 
de Assunção a Márcia Susana 
Correia de Sousa Pereira

SECÇÃO 9
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Marcial Coelho 
Gomes a Maria de Fátima 
Ferreira da Rocha

SECÇÃO 10
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Maria de Fátima 
Ferreira da Rocha Monteiro 
a Maria Isabel Rios Soares 
Almeida

SECÇÃO 11
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Maria Isabel 
Rodrigues do Nascimento 
a Marlon José de Oliveira 
Gomes

SECÇÃO 12
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Marta Alexandra 
Barros de Sousa a Pedro 
Manuel dos Santos Ribeiro

SECÇÃO 13
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Pedro Manuel 
Flôr de Pinho da Silva Bastos a 
Sara Brandão Fidalgo

SECÇÃO 14
Local: EB 1 Espinho 2 (Rua 22)
Inscritos: de Sara Coimbra 
Quintas Brioso a Zulmira 
Tavares Ferreira Moreira

FREGUESIA 
DE PARAMOS

SECÇÃO 1
Local: Centro 
Escolar Paramos
Inscritos: de Abel Gomes 
Aleixo a Daniela Catarina 
Ferreira Rodrigues Machado

SECÇÃO 2
Local: Centro 
Escolar Paramos
Inscritos: de Daniela Cristina 
Domingues Madanços a Júlia 
Gomes Brandão

SECÇÃO 3
Local: Centro 
Escolar Paramos
Inscritos: de Júlia Rafaela 
Ferreira Gonçalves a Maria 
Palmira dos Santos Amorim 
Ferreira Alves

SECÇÃO 4
Local: Centro 
Escolar Paramos
Inscritos: de Maria Palmira 
Nunes da Fonseca Pereira a 
Zulmira Pópulo Martins

FREGUESIA 
DE SILVALDE

SECÇÃO 1
Local: Centro Escolar Silvalde
Inscritos: de Abel António 
Ferreira Pinto dos Santos a 
Carlos Manuel Sousa Soares

SECÇÃO 2
Local: Centro Escolar Silvalde
Inscritos: de Carlos Maria 
Rendeiro Porto Soares a Joana 
Patrícia Rodrigues de Oliveira

SECÇÃO 3
Local: Centro Escolar Silvalde
Inscritos: de Joana Pereira 
Neves a Margarida Pinto 
Fernandes

SECÇÃO 4
Local: Centro Escolar Silvalde
Inscritos: de Margarida Pinto 
Pereira Adrego de Oliveira 
a Miguel Manuel Laranjeira 
Rocha

SECÇÃO 5
Local: Centro Escolar Silvalde
Inscritos: de Miguel Pereira 
dos Santos a Zulmira Gomes 
Pereira

SECÇÃO 6
Local: EB 1 da Marinha, 
Bairro Piscatório
Inscritos: de Abel Filipe Pinto 
Gonçalves a Francelina Pereira 
do Couto

SECÇÃO 7
Local: EB 1 da Marinha, 
Bairro Piscatório
Inscritos: de Francisca Ferreira 
Pedro a Maria de Fátima 
Rodrigues da Graça Ganço

SECÇÃO 8
Local: EB 1 da Marinha, 
Bairro Piscatório
Inscritos: de Maria de Fátima 
Rodrigues de Oliveira Santos 
Leite a Zulmira Rodrigues 
Soares

As secções de voto poderão ser consultadas em 
https://www.recenseamento.mai.gov.pt/, bastando 
introduzir o número de identificação civil e a 
data de nascimento, segundo o formato que lhe 
é pedido. Poder-se-á, ainda, obter a secção de 
voto enviando um SMS para o 3838 (serviço 
gratuito) com a seguinte mensagem: 
RE <nº de Identificação civil sem dígito de 
controlo> <data de nascimento no formato 
AAAAMMDD> 

António Costa e Rui Rio 
mobilizaram o PS e o PSD 
na tarde de sábado para 
consumarem os apoios 
em Espinho e, num ápice, 
convencerem os eleitores 
indecisos ou até lograrem 
eventuais inversões de voto. 
Com o mesmo propósito 
apresentou-se Catarina 
Martins, com os seus pares 
do Bloco de Esquerda, na 
feira semanal, quando o sol 
finalmente aquecia a manhã. 

António Costa em arruada socialista à beira-mar
Campanha social-democrata com Rui Rio na zona pedonal da Rua 19
Catarina Martins visita a feira com comitiva bloquista
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LISANDRA VALQUARESMA

LAMENTANDO que a situação se 
arraste no tempo, António Brito, 
proprietário da Brindplast, na Tra-
vessa do Futuro, considera que 
se trata de uma zona industrial 
completamente “abandonada e es-
quecida”, mostrando-se revoltado 
pelo estado das ruas e dos espaços 
envolventes. “Esta zona está cheia 
de problemas para resolver e não 
é de agora. Se eu quiser dar a volta 
a pé ao meu quarteirão, tenho que 
passar pela rua porque faltam pas-
seios há 25 anos. Se esses passeios 
são propriedade pública, quem os 
deve fazer é a Câmara Municipal, 
mas até hoje isso não aconteceu”.

Para abrir o seu ginásio, em 2018, 
Marta Moinhos escolheu a zona 
industrial. No entanto, deparou-se, 
desde início, com algumas dificul-
dades, nomeadamente na inexis-
tência de passeios no final da Rua 
20. “Junto às nossas instalações 
temos passeios porque fomos nós 
que os construímos, pois tivemos 
que criar infraestruturas” que per-
mitissem o bom funcionamento do 
Academia 20. Além deste constran-
gimento, Marta Moinhos enfrenta, 
todos os invernos, inundações que 

chegam a pôr em causa a normali-
dade do espaço. “Na Rua 20, as águas 
pluviais não têm um bom escoa-
mento. Estávamos abertos há três 
meses quando tivemos a primeira 
inundação”, revela a empresária que 
procurou resolver o problema, mas 
a resposta não foi a que esperava 
ouvir. “Tivemos que fazer muitas 
alterações ao lado do edifício. Na al-
tura, falamos com a engenheira da 
Câmara que nos disse que nós é que 
tínhamos que criar as condições. A 
rua não consegue escoar a água da 
chuva, entra-nos pelos pavilhões e 
nós é que temos que tratar disto”, 
lamenta a proprietária do ginásio, 
revelando que a abertura de mais 
uma valência está para breve, mas 
a questão da chuva vai continuar 
a ser um problema. “Nós estamos a 
investir na cidade e na zona indus-
trial. Vamos abrir uma nova área 
para a Rua do Golfe e essa zona 
inunda completamente. No inverno 
até costumam fechar essa estrada e 
não passam carros. Para mim não 
faz sentido. Acho que a Câmara 
devia dar solução urgentemente 
porque, pior do que a Rua 20, é a Rua 
do Golfe.”

A par com as infraestruturas, a 
falta de limpeza dos terrenos sem 
construção revela-se igualmente 
um problema. Segundo António 
Brito, os proprietários não realizam 
regularmente o corte da vegetação 
e isso causa, constantemente, pro-
blemas de insalubridade. “Há ter-
renos que estão cheios de ervas e 
entulho. Infelizmente, há pessoas 
que passam na zona industrial só 
para deixar o lixo. Na Travessa da 
Dinâmica e na Travessa do Futuro 
existem terrenos que precisam de 
ser limpos. A Câmara podia pedir 
ao Regimento de Engenharia de 
Paramos que viesse limpar e depois 

mandava a conta aos proprietários 
porque isto tem que acabar. An-
damos aqui nós, há 25 anos, vítimas 
dos ratos, da lixeira e dos maus 
cheiros. O anterior executivo nunca 
fez nada pela zona industrial, mas 
isto tem que mudar”, refere.

ANOS SEM LUZ

Alguns empresários da zona in-
dustrial viram-se limitados, du-
rante alguns anos, em termos de 
iluminação, já que na parte final 
da Rua 20 a iluminação pública 
não funcionava até há poucos 
meses. De acordo com Marta Moi-
nhos, a situação foi finalmente re-
solvida em agosto de 2021. “O Aca-
demia 20 funcionou três anos sem 
luz na rua. Fomos alvo de vários 
assaltos e reportamos a situação 
à Câmara Municipal. Decidimos, 
por iniciativa nossa, colocar al-
guns focos de luz na cobertura do 
edifício para tentar minimizar a 
situação, mas manteve-se assim 
até à altura das eleições. A Câ-
mara informou-me que tinha que 
falar com a EDP e assim fiz, mas 
responderam-me a dizer que a Câ-
mara é que tinha autonomia para 
decidir. A verdade é que isso só 
aconteceu antes das eleições. Os 
assaltos eram muitos, partiam os 
vidros dos carros porque sem luz 
tornava-se uma zona apetecível. 
Acredito que se tivéssemos elei-
ções uma vez por ano o mundo 
seria perfeito.” Segundo António 
Brito, as reclamações perante a 
ausência de iluminação eram uma 
constante. “Mandei várias vezes 
email para o executivo a pedir 
que resolvessem essa questão. Era 
uma escuridão total e tornava-se 
perigoso, principalmente para a 
juventude que costuma passar”.

“TEM QUE HAVER 
REQUALIFICAÇÃO” 

Perante os problemas da zona in-
dustrial, José Teixeira, presidente 
da Junta de Freguesia de Silvalde, 
considera que esta está “um pouco 
abandonada” e não esconde que as 
reclamações são constantes. “Os 
empresários têm-se queixado um 
pouco de tudo, como do estacio-
namento abusivo dos carros parti-
culares, que teimam em parar em 
frente às zonas de rampa que dão 
acesso aos armazéns, como pelos 
passeios partidos, pelas árvores que 
estão no meio dos locais de estacio-
namento ou por tantos outros”. 

Para o autarca, “é preciso ter brio 
pela zona industrial que devia ser 
uma zona de excelência urbana” e 
por isso defende: “É preciso colocar 
placas de trânsito, regularizando-o, 
e alterar a postura de trânsito para 
favorecer quem necessita de entrar 
e sair dos armazéns. Tem que se 
encontrar uma solução que harmo-
nize o ambiente com a necessidade 
dos industriais.”

Aproveitando a construção do 
túnel junto à Rua 20, José Teixeira 
acredita que esta é a altura certa 
para cuidar da zona industrial. “A 
rua tem que ser requalificada, ga-
nhar uma nova imagem. Já comecei 
a ouvir outros colegas meus a falar 
que ainda não têm zonas indus-
triais. Nós temos uma que serve 
Espinho, mas autarquias atrás de 
autarquias não tiveram brio de re-
qualificar aquela zona onde estão 
bastantes empresários que inves-
tiram muito dinheiro. A anterior 
Câmara não pregou lá um prego 
e eu queria que esta não se esque-
cesse e não fizesse o mesmo”, refere 
o autarca que já alertou o atual exe-
cutivo. ○

A Defesa de Espinho alertou, 
na edição de 13 de janeiro, 
para a existência de uma 
placa de sinalização na Rua 
das Cassufas que se encontra 
tapada por vegetação quase 
por completo.
Depois do fecho da edição, 
a Infraestruturas de Por-
tugal (IP) esclareceu que a 
placa “está localizada numa 
via sob gestão municipal, 
pelo que não é competência 
da IP proceder à necessária 
intervenção”. 
Confrontado com a situação, 
o Município afirmou que “a 
placa de sinalização foi co-
locada naquele local pela 
Infraestruturas de Portugal, 
que concessionou a via a 
que se destina aquela sinali-
zação e cuja concessionária 
nunca corrigiu a designação 
lá constante”. Acrescenta 
ainda que a placa se situa em 
domínio privado, onde o mu-
nicípio não tem responsabi-
lidade, mas, ainda assim, em 
articulação com a Junta de 
Freguesia de Anta e Guetim, 
“serão hoje (segunda-feira, 
24) repostas pelos serviços 
municipais as condições de 
visibilidade da placa de sina-
lização”. ○

Zona Industrial “abandonada” 
e à espera de uma oportunidade 

Placa 
“invisível” 
sem culpados

A zona industrial de 
Silvalde enfrenta, há 
vários anos, problemas 
que parecem não ter 
solução à vista. Para 
alguns dos empresários, a 
situação é “inadmissível” 
e aguardam por uma 
mudança que teima em 
não chegar. 

COVID-19
ESPINHO / 
Situação 
epidemiológica
(Incidência Cumulativa por 100000 
habitantes a 21/01/2022) Dados DGS

População: 
29516
Incidência: 
5509
Categoria: 
960 - MÁX. 
Risco: 
Extrem. Elevado
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LISANDRA VALQUARESMA 

AOS 78 ANOS, Aníbal dos Reis 
Amaral, proprietário da Casa dos 
Cestos, na Rua 12, continua à fren-
te de um negócio que já dura há 
50 anos. Apesar de admitir que a 
cestaria já perdeu algum encan-
to, continua a classificá-la como 
“uma arte muito bonita”. 

A freguesia de Gonçalo, na 
Guarda, é considerada por muitos 
como a capital da cestaria. E foi 
nesta “terra dos cestos” que Aní-
bal aprendeu. “Já era uma área 
que vinha de família, eu não es-
colhi, mas acabou por ser a minha 
também porque só havia esta arte 
na aldeia. Os meus padrinhos ti-
nham cá o negócio e quando eles 
tomaram a decisão de o deixar, 
decidi ficar com ele e dar conti-
nuidade”, recorda o comerciante 
que também fabrica, ainda que 
conte com a ajuda de outros pro-
dutores. 

No entanto, depois de tantos 
anos de venda, Aníbal Amaral 
confessa que o negócio já não é o 
que era. “Hoje em dia está muito 
frágil. As pessoas já não procu-
ram muito este tipo de produtos 
e, além disso, não há quem faça. 
Se quisesse arranjar alguém para 
fazer isto ia ser muito complicado 
porque não há quem aprenda, as 
pessoas já não estão muito inte-
ressadas e aqueles que ainda hoje 
executam já são da minha idade. 
E, na verdade, são apenas meia 
dúzia deles”, lamenta.

Com porta aberta na Rua 12 
há 35 anos, este cesteiro e comer-
ciante confessa que “ainda se vai 
vendendo alguma coisa, mas não 
é como antigamente”. A par com 
a loja, Aníbal Amaral e a esposa 
vendem igualmente na Feira de 
Espinho, admitindo que é por lá 
que a maioria das pessoas adqui-
rem os seus produtos. “Não con-

sigo dizer que as pessoas procu-
ram mais um artigo em específico 
porque é variado. Os cestos vão-se 
vendendo, mas nada como era no 
passado. Os clientes compram 
mais na feira do que aqui na loja, 
embora venham aqui, mas depois 
acabam quase sempre por ir à 
feira comprar”, explica, contando 
que vende, sobretudo, para fora 
de Espinho, recordando que era 
usual vender na Feira da Revenda 
e nas festas de Matosinhos, mas 
após o início da pandemia deixou 
de o fazer. 

E qual é o artigo mais difícil 
de fazer? Segundo Aníbal, “são 

todos iguais”, pois não conside-
ra nenhum especialmente difícil, 
mas admite que quanto menor 
for a dimensão, mais complicado 
se torna. “São todos iguais por-
que a técnica é sempre a mesma. 
As pessoas pensam que, quanto 
maior for o artigo, mais trabalho 
dá, mas, por vezes, é ao contrário. 
Nós trabalhamos melhor uma 
peça de tamanho grande do que 
uma pequena porque tem mais 
pormenor e, às vezes, queremos 
segurar e até nem conseguimos. 
Aí torna-se mais difícil”, afirma 
o comerciante, explicando que a 
duração de execução de cada peça 
também é muito variável. “Por 
exemplo, um cesto pode demorar 
entre duas, três ou até quatro ho-
ras a fazer. Depende de várias va-
riáveis como o feitio, o tamanho e 
até o próprio material”.

Por já estar na arte há vários 
anos, Aníbal Amaral já teve opor-
tunidade de percorrer vários 
pontos da cidade. “Já estou aqui 
na Rua 12 há muitos anos e as 
pessoas procuram-nos. Primeiro, 
estive na Rua 4 e foi onde come-
çamos, mas depois deitaram es-
ses prédios abaixo e fomos para a 
Rua 19. Mais tarde é que vim para 
aqui, onde estou há 35 anos. Hoje 
em dia, continuo a trabalhar um 
pouco para me entreter. Se es-
tivermos em casa não fazemos 
nada e assim o tempo passa mais 
depressa. Gosto do que faço e gos-
to de estar aqui”, revela, acrescen-
tando: “Um dia quando deixar de 
trabalhar, este negócio vai termi-
nar porque não é uma arte que dê 
e os impostos são grandes. Não 
compensa e, por isso, é que muita 
gente não quer estar nesta área, 
apesar de ser muito bonita”. ○

  
Já era uma área que vinha 
de família, eu não escolhi, 
mas acabou por ser a 
minha também porque só 
havia esta arte na aldeia”.

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...ESTAMOS A 
MEIO DAS CAMPANHAS

ELEITORAIS 

COM O TRABALHO
NÃO REMUNERADO POR 

PARTE DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
USADOS PELOS  CANDIDATOS

E O PAN ESTÁ 
MUITO REVOLTADO

...

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

MORREU O MÉDICO Fernando 
Barbosa, aos 91 anos, um dos grandes 
impulsionadores e pilar fundamen-
tal da empresa Tapeçarias Ferreira 
de Sá, com sede em Silvalde. Fernan-
do Barbosa era licenciado em Medi-
cina e exerceu as funções de médico 
de Clínica Geral e Anestesista nos 
hospitais de Santo António, Espinho 
e S. Paio de Oleiros.

Casado com Carlinda Ferreira de 
Sá Barbosa em 1963, filha de Joa-
quim Ferreira de Sá, fundador da 
empresa, Fernando Barbosa passou, 
desde então, a colaborar na empresa 
como médico no âmbito da Medicina 
do Trabalho. "O meu sogro pediu-
-me para colaborar, arranjamos um 
pequeno consultório e, passados al-
guns anos, adquiri a especialidade de 
Medicina do Trabalho por idoneida-
de”, contou Fernando Barbosa numa 
entrevista à Defesa de Espinho em 
abril de 2016.

Do casamento com Carlinda Fer-
reira de Sá Barbosa nasceram cinco 
filhos: Fernanda Maria Barbosa, en-
genheira têxtil e atual CEO das Ta-
peçarias Ferreira de Sá, Cristina Bar-
bosa (engenheira civil e diretora de 
operações), Nuno Barbosa (arquiteto 
e diretor de desenvolvimento de pro-
jetos), Joaquim Barbosa e a médica 
Antonieta Barbosa especialista em 
Medicina Geral e Familiar na Unida-
de de Saúde Familiar de Anta. ○ MP

“Já não é como 
antigamente”. Quem o 
diz é Aníbal Amaral, 
fabricante e comerciante 
de artigos feitos a 
partir de materiais 
como a verga ou o vime. 
Aprendeu a arte e decidiu 
dar continuidade à 
tradição familiar. Está 
na Rua 12 há 35 anos, mas 
o palco principal ainda 
continua a ser a Feira de 
Espinho.
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Casa dos Cestos: apesar da menor 
procura, a arte antiga continua

Morreu Fernando 
Barbosa, um dos 
impulsionadores
da Tapeçarias 
Ferreira de Sá

CESTARIA 1931-2022
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Na campanha das legislativas de 2019 dis-
cutiram-se vários assuntos, mas não se fa-
lou sobre o assunto que viria a dominar o 
país e o mundo nos dois anos seguintes. Era 
impossível saber-se em Setembro de 2019 o 
que iria acontecer uns meses depois e quan-
to tempo isso duraria. Chegados a 2022, po-
demos estar perante circunstâncias seme-
lhantes, mas desta vez deixamos de discutir 
por opção.

Há duas coisas que podem vir a marcar os 
próximos anos no país e no Mundo: a guerra 
na Ucrânia e o regresso da inflação.

Comecemos pela guerra na Ucrânia. Desde 
o Verão que se vem antevendo uma invasão 
da Rússia a partes da Ucrânia. Nessa altura, 
os países europeus, esperando que tal pu-
desse acontecer no Inverno, interrompendo 
o fornecimento de gás, começaram a acu-
mular reservas de gás. O preço do gás au-
mentou rapidamente o que, por sua vez, fez 
aumentar os preços da electricidade, como 
qualquer pessoa que tenha olhado para a 
fatura de eletricidade da sua empresa terá 
reparado. Um aumento tão rápido e forte no 
Verão indicava logo que nos bastidores todos 
já se estavam a preparar para uma guerra no 
Inverno. No momento em que escrevo, os 
EUA pediram aos familiares dos diplomatas 
que abandonassem a Ucrânia, normalmente 
um mau sinal. Quando forem os próprios di-
plomatas e pessoal das embaixadas a sair, 
saberemos que estamos perto. A guerra ain-
da poderá ser evitada, mas a acontecer, traz 
um conjunto de questões que mereciam ser 
discutidas. A primeira será, inevitavelmente, 
perceber qual o papel da NATO e a posição 
de Portugal dentro da NATO. Isto é particu-
larmente importante porque poderemos ter a 
segurar o próximo governo partidos aberta-
mente contra a pertença de Portugal à NATO 
(BE, PCP) e mesmo partidos que pertencem 
a organizações internacionais muito sensí-
veis aos interesses da Rússia (PCP, CHEGA). 
De que forma é que estes apoios ditarão a 
posição de Portugal em relação ao conflito. 
A segunda questão prende-se com a capa-
cidade de Portugal em receber refugiados, 
se estes vierem a existir. Portugal tem uma 
grande comunidade ucraniana, relativa-
mente bem integrada e é normal que mui-
tos familiares procurem abrigo em Portugal. 

Com escassez de mão de obra em vários 
sectores, muitos destes imigrantes seriam 
facilmente integrados. Finalmente, temos 
um problema dos efeitos macroeconómicos. 
Com uma guerra entre o principal fornecedor 
de gás da Europa e o país por onde esse gás 
é transportado, poderemos ver os preços a 
disparar. O gás é uma das matérias-primas 
essenciais para a produção de electricidade. 
Estaremos prontos para electricidade ainda 
mais cara? Haverá alívio fiscal para compen-
sar o aumento?

Mesmo não existindo guerra na Ucrânia, 
existe uma outra ameaça da qual já nos de-
sabituamos nos últimos 30 anos: inflação. 
Os preços das matérias primas e energia 
já começaram a subir. Falem com qualquer 
empresário e ele dirá o mesmo. A somar a 
isto, a falta de mão de obra levará inevitavel-
mente ao aumento de salários (e ainda bem). 
Quando somamos estes factores, torna-se 
inevitável algo que já vemos a acontecer: 
os preços dos produtos irão aumentar ra-
pidamente. Noutros países com economias 
mais fortes, os números de inflação já dis-
pararam. É uma questão de tempo até isso 
acontecer em Portugal. Isso deveria levantar 
várias questões. A primeira tem a ver com 
o documento que Costa gosta de mostrar 
nos debates: o Orçamento de Estado de 
2022, preparado em Setembro e chumbado 
em Novembro. Com a revisão dos números 
da inflação, esse documento está já desac-
tualizado. Não podemos ter um orçamento 
de estado feito com as previsões de Agosto 
de 2021 aplicado a partir de Maio de 2022. 
A inflação afecta tudo naquele orçamento: 
receitas, despesas, aumentos salariais, evo-
lução da dívida, taxas de juro,... Mas estas 
questões são o menos importante. O mais 
importante é perceber como é que isso irá 
afectar as contas e a vida das pessoas. 

Em primeiro lugar, um aumento da inflação 
irá fazer aumentar a taxa exigida pelas en-
tidades que emprestam dinheiro ao estado 
português. A administração pública tem cer-
ca de 60 mil milhões de euros em dívida que 
tem que ser renovada no espaço de um ano 
(leram bem, são 6 mil euros por português 

que teremos que pedir emprestado no pró-
ximo ano) e perto de 100 mil milhões (10 mil 
euros por português) ao longo da próxima le-
gislatura. O que acontecerá se o mercado se-
car ou só emprestar a taxas muito elevadas? 
Onde poderá o estado cortar para compensar 
os juros adicionais? Foi feito algum trabalho 
para evitar cairmos no mesmo problema que 
em 2011? Tivemos anos de taxas de juro his-
toricamente baixas para corrigir o problema. 
Infelizmente, parece que esse período foi 
apenas usado para fingir um sucesso orça-
mental e não para preparar o país para uma 
eventual subida das taxas de juro. 

A acrescer a tudo isto, uma subida de infla-

ção pode levar o Banco Central Europeu a 
subir as taxas de juro de referência. Com o 
preço das casas em máximos históricos e o 
endividamento para comprar casa a acom-
panhar esses máximos, o que irá acontecer 
aos orçamentos domésticos quando a pres-
tação da casa começar a aumentar? E se 
o mercado imobiliário parar de aumentar e 
começar a cair rapidamente como em 2010? 
O que acontecerá aos bancos portugueses 
ainda a recuperar da última crise?

Tudo questões que ficaram por responder 
por quem nos governou e será responsável 
pela preparação, ou falta dela, para os pro-
blemas. 

Os elefantes 
na sala

opinião 
Carlos Guimarães Pinto

A Defesa chega-lhe a casa, 
sem complicações! 

O novo ano traz uma atualização do preço da assinatura. 
Aproveite a promoção* e continue a receber a melhor informação local.

32,5€

Assinatura 2022
valor promocional*

* Preço válido até 28 de 
fevereiro de 202230€
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Temos um problema dos efeitos 
macroeconómicos. Com uma guerra 
entre o principal fornecedor de gás 
da Europa e o país por onde esse gás 
é transportado, poderemos ver os 
preços a disparar.
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✝ José Luís Marinheira
AGRADECIMENTO E MISSA 7.º DIA 

Praceta Dr. Manuel Laranjeira
Anta - Espinho 

Sua esposa, filhos, nora, genro, 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 27 de janeiro, pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Anta. Desde já agradece, muito reconhecidamente a 
todos quantos se dignem participar. 

Anta, 27 de janeiro de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173

✝ ANTÓNIO PEREIRA PINTO
23.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

1 DE FEVEREIRO
SILVALDE – ESPINHO

Seus filhos recordam esta data 
com profunda saudade.

✝ Julieta Da Silva Pereira e Pinho
MISSA DO 46.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Com profunda saudade, sua filha 
Maria Julieta Pinho Ferreira e seu 
neto António Manuel Pinho Ferreira   
vêm comunicar que será celebrada 
Eucaristia no próximo sábado, dia 
29 de janeiro, na Igreja Matriz de 
Espinho, pelas 19 horas.
Agradecem a quem possa 
comparecer.

Espinho, 27 de janeiro de 2022

✝ Rolando Ferreira Leite da Conceição
1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

(Antigo Proprietário da Farmácia 
Conceição) - Silvalde

A família recorda-o com profunda 
dor e saudade, agradecendo a todos 
quantos participaram na Eucaristia.
 
Silvalde, 27 de janeiro de 2022

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496

✝ Joaquim Martins dos Santos
AGRADECIMENTO E MISSA 7.º DIA 

Rua de Poços/Anta - Espinho 

Sua esposa, filhos, nora, genro, 
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 sexta-feira, dia 28 
de Janeiro, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta. Desde já agradece, 
muito reconhecidamente a todos 
quantos se dignem participar.   
 
A Família

Anta, 24 de Janeiro de 2022   

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173

✝ José Manuel da Cruz Peres 
AGRADECIMENTO E MISSA 7.º DIA 

Bairro da Ponte d'Anta / Anta - Espinho

Sua esposa, filhos 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 
sexta-feira, dia 28 de janeiro, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta. Desde já agradece, muito 
reconhecidamente a todos quantos se 
dignem participar.   

A Família

Anta, 24 de Janeiro de 2022   
  

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173

✝ Manuel Filipe Alves Rodrigues
AGRADECIMENTO E MISSA 7.º DIA 

Rua de Enxanes / Silvalde - Espinho

Sua esposa, filhos, noras, genro, 
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 27 de Janeiro, pelas 
19 horas na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradece, muito 
reconhecidamente a todos quantos 
se dignem participar.    

A Família

Espinho, 24 de Janeiro de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173

✝ Rosa Gomes Ferreira
MISSA DO 30.º DIA DO FALECIMENTO

Seus filhos, nora, genros, netos e 
demais família, vêm por este meio,  
participar a todas as pessoas de 
suas relações e amizade que, na 
passagem do 30.º dia do falecimento 
do seu ente querido, será celebrada 
missa por sua alma, domingo, dia 30, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. Antecipadamente agradecem 
a todos quantos se dignem assistir a 
esta eucaristia.

Mário Gomes Loureiro – filho
António Armindo Gomes Loureiro – filho
Maria da Conceição Gomes 
Loureiro – filha 
Florinda Maria Gomes Loureiro – filha

Espinho, 27 de janeiro de 2022

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

✝ Maria dos Anjos Correia da Silva
AGRADECIMENTO

Rua do Loureiro - Silvalde
 
Seus filhos, nora, genros, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que 
participaram no funeral do seu ente 
querido, ou que de outro modo 
manifestaram o seu pesar.
Agradecem também a todos quantos 
participaram na missa de 7.º dia.

João Paulo Correia da Silva Lopes – filho
Fernanda Cristina Correia da Silva 
Lopes Loureiro – filha
Maria de Lurdes Correia da Silva 
Lopes Ferreira – filha
Hermínia Maria Barbosa de Almeida – nora
César da Costa Ferreira – genro
Rui Delfim Jesus Pinto Loureiro – genro

Espinho, 27 de janeiro de 2022

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

✝ António dos Santos Camarinha
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou que 
de outro modo se associaram à sua 
dor. Comunica que a missa de 7.º dia 
será celebrada no dia 29, sábado, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 27 de janeiro de 2022

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496

✝ Alcindo da Conceição Gomes
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua do Loureiro - Silvalde
 
Sua esposa, filhos, genro, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que 
participaram no funeral do seu ente 
querido, ou que de qualquer outra 
forma lhes manifestaram o seu pesar.
Comunicam que a missa do 7.º dia 
será celebrada dia 29, sábado pelas 
16.30 horas na Igreja Paroquial de 
Silvalde. Desde já agradecem a todos 
quantos participem na Eucaristia.
 
Silvalde, 27 de janeiro de 2022

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

✝ José de Sá Ribeiro
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 30, domingo, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Maria Olga Mano de Oliveira Sá 
Sandra Camila Mano de Sá Ribeiro 
Luís Filipe Mano de Sá Ribeiro 
Nuno Gonçalo Mano de Sá Ribeiro

Espinho, 27 de janeiro de 2022

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496

Esmália Rodrigues
33.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Seus filhos, genros, noras, netos e demais 
família vêm, por este meio, comunicar a todas 
as pessoas que será celebrada missa por sua 
alma, dia 1 de fevereiro, terça-feira, pelas 19 
horas, na Igreja Paroquial de Anta. Desde já 
agradecem a quem possa comparecer.

✝
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CAROLINA FIGUEIREDO

“JOGAR COM um fami-
liar do outro lado da rede é 
sempre especial”. Quem o 
diz é Filipe Leite, atleta da 
Associação Académica de Es-
pinho (AAE), que no próximo 
domingo abre as portas do 
pavilhão para receber os ti-
gres. Na comitiva espinhense 
vem também o primo João 
Castro. “Durante os anos de 
formação nunca jogámos um 
contra o outro”, conta o líbero 
dos alvinegros, confessando 
ser “um motivo de orgulho” 
estarem ambos num “pa-
tamar tão elevado e do mais 
alto nível”.

Acima de tudo, os primos 
fazem-no pelo avô, um 
mentor para os dois. “Tudo 
começou com ele a ensinar-
-nos a jogar voleibol na praia. 
Sei que seria uma alegria 
enorme para ele poder as-
sistir aos nossos jogos hoje 
em dia, e não tenho dúvidas 
que ambos lhe devemos 
parte do sucesso nesta nossa 
faceta desportiva”, confessa 
Filipe Leite.

Mas dentro da quadra a 
competitividade vem ao de 
cima. “Desejo sempre que 
o Filipe tenha sucesso em 
todos os jogos, menos contra 

mim”, brincou João. “Ambos 
somos muito competitivos, 
temos de defender os inte-
resses das nossas equipas e 
quando entramos em campo 
só pensamos na vitória”, 
acrescentou. Filipe concorda 
e garante: “no final está tudo 
bem e o resultado não in-
fluencia a relação de amizade 
que temos”, até porque os 
primos pouco ou nada falam 
de voleibol quando não estão 
no terreno de jogo, mesmo 
quando jogam um contra o 
outro. E isso aconteceu no 
passado dia 4 de dezembro, 
tendo a AAE saído vitoriosa 
por 3-2, com os parciais de 18-
25, 27-29, 25-20, 25-15 e 15-10. 

Agora o SC Espinho pre-
tende inverter o resultado 
e João promete “dar 100 por 
cento como em todos os 
jogos, porque só a vitória 
interessa”.

O último dérbi contou com 
casa cheia e ambos os atletas 
apelam a que a enchente se 
repita no fim de semana. “Ter 
o pavilhão cheio é sempre 
especial e importante para 
quem está a jogar”, garantiu 
Filipe, apelando a que “as-
sistam a um bom jogo de 
voleibol, porque a presença 
dos adeptos é essencial para 
um ambiente agradável e 

entusiasmante, principal-
mente em jogos destes com 
muita emoção à mistura”. Já 
João acredita que “o facto de 
acontecer o dérbi da cidade 
de Espinho, que é a capital do 
voleibol, já é um apelo por si 
só”. “Tenho a certeza de que o 
jogo vai ser tão bom ou me-
lhor que o primeiro e não se 
vão arrepender de perder um 
pouco do dia para ver um 
grande jogo de voleibol”, con-
cluiu o espinhense.

O dérbi entre Académica 
e Sporting de Espinho tem 
data marcada para 30 de ja-
neiro, pelas 16 horas, no Pa-
vilhão Arq. Jerónimo Reis. 

defesa-ataque

Natação. 

Rodrigo Rodrigues 
e João Castro 
sobem ao pódio.  
Nadadores dos tigres 
representaram a seleção da 
ANCNP em Abrantes. p18

Académica.  
Câmara aprova 
cedência de terrenos 
para ampliação do 
pavilhão.
Clube do Mocho aguarda 
ratificação da Assembleia 
Municipal para arranque 
do projeto. p19

Futebol popular.

Taça Cidade de Espinho 
marca regresso às 
competições.
Jogos no fim de semana, 
após interregno desde 19 
de dezembro. p18

Entrevista. 
“Talvez possa surgir a 
hipótese de voltar a jogar”
Sara Silva, guarda-redes de 
andebol que vestiu a camisola 
da seleção nacional e foi 
campeã pelo Colégio de Gaia. 
p16 e 17

Resultados
A AAE perdeu por 
0-3 com a Fonte do 
Bastardo (25-17, 25-15 
e 25-15). O jogo com 
o Sporting CP para os 
1/8 de final da Taça de 
Portugal foi adiado por 
casos de COVID-19 na 
equipa de Lisboa.
O jogo entre SCE e 
Leixões SC também foi 
adiado. No domingo, os 
tigres venceram por 3-0 
(25-16, 25-18 e 29-27) o 
CV Oeiras, para a Taça 
de Portugal

Associação Académica de Espinho e 
Sporting Clube de Espinho voltam a medir 
forças, desta vez na Série A do Campeonato 
Nacional. Filipe Leite e João Castro voltam 
a encontrar-se dentro da quadra, mas de 
lados opostos da rede. Os primos fizeram a 
antevisão do dérbi do voleibol espinhense e 
prometem “mais um grande jogo de voleibol 
entre duas boas equipas”.

VOLEIBOL

Primos, 
primos…
dérbis à parte
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Sei que seria uma 
alegria enorme para 
ele (avô) poder assistir 
aos nossos jogos hoje 
em dia, e não tenho 
dúvidas que ambos 
lhe devemos parte do 
sucesso nesta nossa 
faceta desportiva”, 
Filipe Leite, jogador 
da AAE

  
                    
Desejo sempre que o 
Filipe tenha sucesso 
em todos os jogos, 
menos contra mim”, 
João Castro, jogador 
do SCE

✝ Dr. Fernando Alberto Ferreira Barbosa
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA 

Sua esposa Maria Carlinda Ferreira de Sá Barbosa, filhos, 
filhas, noras, genros, netos e restante família vêm por este 
meio, agradecer às pessoas que tomaram parte no funeral do 
seu ente querido ou que de outro modo se associaram à sua 
dor. Comunicam que a missa do 7.º dia será celebrada dia 29, 
sábado, pelas 16,30 horas, na Igreja Paroquial de Silvalde. 
Desde já agradecem a todos quantos participem na Eucaristia.
 
Silvalde, 27 de janeiro de 2022

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

Como surgiu o desporto na sua 
vida?
Comecei a jogar andebol por causa 
da minha irmã, porque ela também 
jogava. E sempre tive interesse e es-
tive ligada ao desporto, até porque o 
meu pai jogou futebol. Eu ia assistir 
aos treinos da minha irmã e ficava 
colada. Na altura, não havia esca-
lões mais novos, mas eu comecei a 
treinar só com ela e acabei mesmo 
por ficar no andebol.
O andebol foi a primeira paixão ou 
houve outros interesses?
Foi o andebol. Pratiquei ténis de 
mesa e natação para experimentar, 
mas não deu. Era o andebol.
O que a fez escolher o andebol como 
modalidade para praticar?
Não sei. Talvez porque se fala muito 
do futebol e do voleibol em Es-

pinho e o andebol foi uma coisa que 
surgiu e ficou. Como era uma coisa 
diferente, gostei.
Nos restantes aspetos da sua vida 
também opta pelo que é diferente?
Sim, vou sempre para as coisas di-
ferentes também para despertar 
outros interesses. Se não experi-
mentar, não sei se vou gostar ou 
não, não é?
E quando é que se apercebeu que o 
andebol podia ser algo mais sério e 
não só um hobby?
Eu comecei a perceber isso, porque 
quando estava nas juvenis tinha 
dois grandes clubes interessados 
em mim: o Alavarium e o Colégio de 
Gaia. Como eram clubes que tinham 
a equipa sénior na primeira divisão, 
eu sabia que poderia lá chegar e, 
então, o andebol passou a deixar 
de ser só um hobby e passou a ser 
algo maior. Não é que eu pudesse 

fazer vida do andebol, mas pelo 
menos podia jogar a um nível pro-
fissional, o que é sempre um sonho. 
E comecei a pensar que podia jogar 
em competições maiores e também 
com as chamadas à seleção.
Fazer vida do andebol não era uma 
hipótese porquê?
Em Portugal não é possível. Há uns 
anos, o SL Benfica criou equipa de 
andebol feminina e tem possibili-
dade de financiamento. O Madeira 
SAD e o Colégio de Gaia também 
têm essa possibilidade, mas de-
pende muito dos patrocinadores 
que o clube arranja. Mas aqui em 
Portugal só nesses três clubes é que 
é possível ponderar dedicar-se ex-
clusivamente ao andebol.
Como é que foi parar à baliza?
Sempre fui guarda-redes, porque 
não gosto de correr. Na Académica, 
os dirigentes faziam-nos perguntas 
e falavam muito connosco. E fi-
caram curiosos por eu ir para a ba-
liza, porque diziam que quem cos-
tumava ir para lá eram os tolos e eu 
disse que não gostava de correr. E 
tive jeito e fiquei.
E se não tivesse jeito?
Ninguém nasce ensinado. Vai-se 
aprendendo e evoluindo. E eu 
sempre me foquei naquilo, fui trei-
nando, tive a ajuda do Tino Sousa, 
que agora tem uma escola de guarda-
-redes, e ele foi-me ensinando as téc-
nicas de ser guarda-redes, a gostar de 

ser guarda-redes. É uma posição que 
é muito discriminada, porque sofres 
um golo e a culpa é tua.
Por isso é que o guarda-redes tem 
de ter uma capacidade psicológica 
forte?
Sim. Então nas seniores ainda mais, 
porque são mais pessoas a ver os 
jogos. É outro nível, é precisa outra 
maturidade. Já ouvi muitas coisas, 
mas pronto, não se passa nada. 
Muitas vezes, os pais dos atletas 
não têm noção do que dizem. É o 
chamado apoiar sem apoiar. Muitas 
vezes, estão só a mandar vir por um 
jogo que corre menos bem, mas não 
sabem toda a preparação e todo o 
esforço dos treinos. 
Como foi o seu percurso no 
andebol?
Comecei na AAE, tinha uns 7 anos 
e estive lá até aos meus 15, 16 anos e 
depois saí, porque uma das minhas 
treinadoras saiu e eu fui explorando 

as propostas que tinha, até porque 
senti que já não estava a evoluir na 
Académica. Fui para o Colégio de 
Gaia. Lá, fui campeã nacional mal 
entrei e foi espetacular. Comecei 
a ir aos treinos das mais velhas e, 
mesmo que não jogasse com elas, já 
era ótimo ir aos treinos, porque evo-
luía sempre imenso.
Como é que surgiu o andebol de 
praia?
Quando tinha uns 10, 11 anos, a 
minha equipa da Académica criou 
uma equipa de andebol de praia 
para experimentar e acabei por ficar. 
Depois abriu um clube chamado Os 
Golfinhos e eu fui para esse grupo. 
Quando a equipa acabou, o mesmo 
grupo fundou Os Tigres, em 2014, e 
continuei sempre como jogadora e 
treinadora.
Foi precisamente no andebol de 
praia que chegou à seleção na-
cional. Como foi a experiência?
Foi incrível. Fui a Europeus, fui a 
Mundiais, conseguimos a passagem 
para os Jogos Olímpicos, mas aca-
bámos por não ir porque houve 
uma decisão de que só iria uma 
equipa feminina entre o andebol 
de praia e o futsal e foi o futsal. E 
ainda bem, porque foram campeãs 
olímpicas, mas há sempre aquele 
bichinho de que podia ter ido aos 
Jogos Olímpicos.
Há uma responsabilidade extra 
quando se vestem as cores de 

O facto de já não 
haver tanto andebol 
em Espinho parte 
também de uma 
falta de apoio da 
cidade.”

defesa-ataque

SARA SILVA
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Entrevista. Sara Silva é uma das muitas 
espinhenses ligadas ao mundo do andebol. A 
jovem chegou a representar a seleção nacional 
e protegeu as balizas portuguesas em praias 
espalhadas pelo mundo.
Apesar de se ter afastado das quadras depois de 
uma lesão, a atleta não põe de parte um regresso à 
modalidade. Por agora, pretende focar-se em si e sair 
do país pode mesmo ser uma opção. 

“Ir à seleção é 
ter de abdicar de 
muita coisa, mas 
cantar o hino é 
algo indescritível”
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Portugal?
Há, principalmente quando se é 
mais novo. Porque há sempre a 
questão de as pessoas olharem e di-
zerem ‘Isto é o futuro de Portugal’. 
E há sempre a responsabilidade de 
provar que quando nós chegarmos 
a seniores, Portugal vai estar bem 
representado.
Essas idas à seleção foram os mo-
mentos mais marcantes do seu 
percurso?
Sim. É diferente ir para outros 
países e deixar de ter verão, porque 
há estágios. Por vezes eu passava 
tanto tempo na Nazaré que já nem 
sabia o que era estar em Espinho. 
Porque só temos aquela altura para 
nos prepararmos, independente-
mente das condições climatéricas. 
Ir à seleção é ter de abdicar de muita 
coisa, mas cantar o hino é algo de 
indescritível. 
A Federação de Voleibol criou um 
complexo que permite o treino do 
voleibol de praia em qualquer al-
tura do ano. Faz falta o mesmo no 
andebol?
Sim, porque há clubes portugueses 
que vão jogar competições fora e o 
simples facto de não terem um pavi-
lhão com as condições necessárias 
para treinarem durante todo o ano 
acaba por afetar os resultados. 
Há alguma equipa que a tenha mar-
cado em especial?
Há duas. Quando fui iniciada na 
Académica, ficámos em terceiro 
no campeonato nacional, e cons-
truímos um grupo muito chegado. 
Podia haver rivalidade saudável, 
mas nós falámos de tudo. E a outra 
foi no Colégio de Gaia quando 
fomos campeãs nacionais, porque 
fui muito bem recebida e isso 
ajudou a manter o grupo sólido.
E um treinador?
Tenho vários. Há um senhor que é o 
Bené, que era namorado da minha 
treinadora. Na altura, eu era a única 
guarda-redes e acabava por ficar 
ali sem fazer nada, mas ele que não 
era treinador, ia fazer exercícios 
comigo. Há também o Tino Sousa, 
a Carla Barbosa que me mostrou 

o que é o andebol em termos de 
equipa. No Colégio de Gaia tenho 
a Helena Soares, que me mostrou a 
disciplina, o alto nível. Com a Paula 
Castro também consegui chegar a 
outros níveis. No andebol de praia 
foi o Paulo Félix, o meu selecionador, 
que também é daqui de Espinho.
Referiu o Bené e o Tino Sousa es-
pecialmente pelo trabalho com os 
guarda-redes. É importante existir 
uma preparação específica?
Sim, porque no andebol o guarda-
-redes tem técnicas para defender. É 
preciso alguém explicar isso, porque 
se o guarda-redes aliar a técnica ao 
estudo do adversário melhora logo 
o seu desempenho. É importante 
ter ao lado alguém que diga ‘Estás 
a fazer isto’, ‘Faz antes aquilo’, ‘Vê as 
tuas estatísticas’. É como se fossem 
dois guarda-redes num só. 
Por que é que deixou o andebol?
Saí porque fui operada ao joelho 
pela segunda vez. Na primeira vez, 
estava numa ótima fase e fui obri-
gada a parar. Depois da recuperação, 
surgiu a pandemia e parou tudo. 
Mesmo que treinássemos em casa, 
não havia aquele rigor, aquela mo-
tivação e quando regressámos eu 
acabei por romper outra vez os liga-
mentos e parei. Como era a segunda 
vez no mesmo joelho e eu ainda sou 
nova, decidi parar e focar-me nos 
meus estudos, na vida profissional 
e deixar o andebol de parte, porque 
não era o andebol que me estava a 
dar de comer.
Foi uma paragem forçada?
Não sei, porque o que tiver de acon-
tecer, acontece. Se calhar abriu-me 
os olhos para eu cuidar mais de 
mim e fez-me pensar mais um mim. 
Não é que seja uma paragem for-
çada, porque eu não fui obrigada.
Pretende continuar ligada à 
modalidade?
Sim. Neste momento, sou treinado-
ra-adjunta na escola de indoor que 
Os Tigres abriram. E sou treinadora 
das rookies de andebol de praia. 
Para já, é só nesse aspeto que estou 
ligada ao andebol, mas um atleta 
tem sempre objetivos e talvez possa 

surgir a hipótese de voltar a jogar.
Os torneios de andebol de praia não 
têm sido realizados em Espinho. 
Sente que fazem falta?
Fazem, porque era nesses torneios 
que conhecíamos pessoas de ou-
tros clubes, de outras associações. E 
também serve para uma partilha de 
conhecimentos da modalidade.
Com estes torneios a não se rea-
lizarem e o Sporting Clube de Es-
pinho a terminar com a equipa sé-
nior, parece-lhe que a cidade está a 
deixar de apostar na modalidade?
A cidade está a desleixar-se no an-
debol indoor. No andebol de praia, 
nós somos muito bons e muito co-
nhecidos por causa d’ Os Tigres. 
Agora há esta aposta nas camadas 
mais jovens com a escola que Os 
Tigres abriram, que vai servir para 
preparar as gerações futuras e, a 
longo prazo, podem eventualmente 
abrir escalões mais velhos.
O que acha que deve ser feito para 
continuar a manter o andebol vivo 
em Espinho?
O facto de já não haver tanto an-
debol em Espinho parte também de 
uma falta de apoio da cidade. Nós 
vemos o Novasemente a ter apoio, 
várias secções da Académica a 
terem apoio e o andebol não. Talvez 
o facto de os atletas que jogavam 
em clubes espinhenses e eram cha-
mados às seleções terem deixado 
os clubes da cidade, também tenha 
afetado um pouco o investimento 
que era feito. Mas pelo menos temos 
Os Tigres que não estão a deixar o 
andebol indoor cair.
Com a paragem do andebol veio o 
foco nos estudos.
Sim. Neste momento estou a tirar 
Marketing Digital, num instituto no 
Porto. Trabalho como treinadora e 
ajudo a minha irmã no estabeleci-
mento dela, no Parque da Cidade de 
Espinho (Terrazza di Roma). 
E quais são os planos para o futuro?
Não sei. Eu adoro viajar e talvez haja 
oportunidade de estudar ou traba-
lhar fora de Portugal. Tenho essa 
vontade de não ficar em Portugal, 
pelo menos durante um ano.  ○

Um atleta tem sempre 
objetivos e talvez possa 
surgir a hipótese de 
voltar a jogar ”

Há sempre aquele 
bichinho de que 
podia ter ido aos 
Jogos Olímpicos”
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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

P
U

B

PERCURSO
AAE – 2009/2010 
– 2016/2017
Colégio de Gaia 
– 2016/2017 
– 2020/2021

TÍTULOS
Campeã Nacional 
– Colégio de Gaia – 
2016/2017
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OS ATLETAS DA Académica 
de Espinho, Mariana Neves e 
Rodrigo Almeida obtiveram 
o primeiro lugar do pódio 
em pares mistos, na primeira 
jornada da Fase Zonal Norte 
sénior de badmínton que de-
correu em Albergaria.

A jogadora, Inês Pardilhó, 
alcançou o segundo lugar na 
prova de singulares senhoras, 
na categoria absoluta, da pri-
meira jornada sénior que de-
correu em Albergaria. A atleta 
academista perdeu, na final, 
ante Sónia Gonçalves, do Fa-
malicense, por 21-10 e 21-16.

Inês Pardilhó e Mariana 
Neves, ambas do clube do 
Mocho, alcançaram a segunda 
posição na prova de pares se-
nhoras na categoria absoluta.

Destaque, também, para 
Rui Tremoceiro que con-

quistou a segunda posição 
na categoria absoluta de sin-
gulares homens, perdendo 
na final com Daniel Costa, 
do SC Braga, por 21-16 e 21-
17). A dupla formada por este 
atleta academista e pelo seu 
companheiro, Guilherme 
Ínsua Pereira, conquistou 
o terceiro lugar na prova de 
pares homens da categoria 
absoluta.

Nesta categoria, Ivo Pereira 
Soares alcançou a segunda 
posição em pares homens, 
em conjunto com o atleta do 
SC Braga, Daniel Costa.

Na categoria D, o aca-
demista Pedro Soares sa-
grou-se vencedor nos sin-
gulares homens ao vencer o 
atleta do Famalicense, Simão 
Sousa, por 21-16 e 21-18. Em 
pares homens, a dupla aca-

demista Pedro Soares/Paulo 
Soares venceu, na final, o 
par Joel Costa (CFBG)/Bruno 
Santos (IBC), por 21-16 e 21-14.

No feminino, Ana Vitó e 
Maria Pimenta, ambas da 
Académica de Espinho, al-
cançaram o primeiro lugar 
na prova de pares senhoras 
(categoria D). Maria Pimenta, 
em singulares senhoras, ob-
teve o primeiro lugar. 

Destaques ainda para 
os jovens academistas de 
sub-15 Ana Francisca Costa 
e Tomás Rodrigues que con-
quistaram o primeiro lugar 
em singulares, respetiva-
mente, senhoras e homens, 
nas provas não seniores.

Em pares senhoras, Ana 
Francisca Costa e Vitória 
Ferreira ficaram com o pri-
meiro lugar, assim como a 
dupla mista, Tomás Rodri-
gues/Ana Francisca Costa.

Tomás Rodrigues ficou, 
ainda, com o primeiro lugar 
em pares homens, enquanto 
Vitória Ferreira obteve a 
segunda posição em singu-
lares senhoras e o segundo 
lugar em pares mistos. 

O FUTEBOL popular re-
gressa este fim de semana, 
após um interregno, desde 19 
de dezembro passado.

A retoma das competições 
acontece com a segunda elimi-
natória da Taça Cidade de Es-
pinho, que junta as equipas das 
duas divisões.

No sábado, às 15 horas, no 
campo da Seara jogam Magos 
Anta (1.ª Div.)-Leões (1.ª Div.), na 
Idanha AD Guetim (2.ª Div.)-
-Desp. Ponte Anta (2.ª Div.), 
em Paramos Rio Largo (1.ª 
Div.)-Morgados (2.ª Div.) e em 
Guetim Assoc. Esmojães (1.ª 
Div.)-GD Outeiros (1.ª Div.).

No domingo, às 10 horas, 
jogam no campo de Guetim 
Desp. Regresso (1.ª Div.)-Can-
tinho (1.ª Div.), em Cassufas 
Est. Ponte Anta (2.ª Div.)-Nova-
semente (1.ª Div.), em Paramos 
Águias Paramos (1.ª Div.)-Juv. 
Estrada (2.ª Div.) e na Idanha 
Est. Vermelhas (2.ª Div.)-Quinta 
Paramos (1.ª Div.). 

NATAÇÃO FUTEBOL

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA 

O NADADOR juvenil do 
SC Espinho, Rodrigo Rodri-
gues, em representação da 
seleção da Associação de 
Natação do Centro e Norte 
de Portugal (ANCNP) al-
cançou o segundo lugar 
nos 100 metros Mariposa 
na XXIX Taça Vale do Tejo, 
que se realizou na Piscina 
Municipal de Abrantes. O 

atleta espinhense conseguiu 
bater o ser recorde pessoal 
e, também, o recorde do seu 
clube no seu escalão e na ca-
tegoria absoluta. Rodrigo al-
cançou, ainda, a terceira po-
sição nos 100 metros costas e 
deu 23 dos 321 pontos que a 
seleção da ANCNP alcançou 
na prova.

Destaque, também, para 
o nadador dos tigres João 
Castro que subiu ao pódio 

em terceiro lugar na prova 
dos 100 metros Bruços, onde 
bateu o seu recorde pessoal, 
alcançando 11 pontos para a 
ANCNP.

O atleta do SC Espinho, 
Francisco Santos, também 
no lote dos selecionados pela 
ANCNP classificou-se em 
quinto lugar na prova dos 
100 metros Mariposa, con-
tribuindo com nove pontos 
para a classificação final.

João Castro e Francisco 
Santos participaram na es-
tafeta de 4x100 metros Es-
tilos infantis, alcançando 
o quarto lugar da classifi-
cação, onde obtiveram 10 
pontos. Francisco Santos 
nadou, ainda, a estafeta de 
4x100 metros Livres.

A seleção da ANCNP, que 
levou 22 atletas, alcançou o 
quarto lugar na prova onde 
estiveram presentes 269 na-
dadores em representação 
de 12 associações territoriais 
de natação de Portugal.

Entretanto, o nadador do 
SC Espinho Rodrigo Rocha 
conquistou o primeiro lugar 
na prova de 100 metros 
Bruços do Torneio Nadador 
Completo de Juniores que 
decorreu no fim de semana 
nas Piscinas Municipais da 
Gafanha.

O seu companheiro de 
equipa, Celso Pinho, obteve o 
terceiro lugar nos 100 metros 
Bruços, a quarta posição nos 
100 metros costas e o quinto 
lugar nos 200 metros Estilos.

No conjunto de provas 
realizadas, Celso Pinho con-
quistou o quarto lugar na 
classificação geral, enquanto 
Rodrigo Rocha ficou com a 
quinta posição da geral. Os 
atletas alcançaram ainda, 
seis recordes pessoais. 

O SC ESPINHO defronta no sábado, às 15 
horas, no Estádio Marques da Silva, em Ovar, 
a equipa do Valadares Gaia, em jogo em atraso 
da quinta jornada da Série C do Campeonato 
de Portugal. Os tigres jogaram o encontro da 
14.ª jornada a 21 de novembro passado e foram 
derrotados, em Valadares, por 2-0 já sob o co-
mando técnico de Pedro Barroso.
No jogo de sábado passado, a equipa espi-
nhense perdeu com o líder, o Salgueiros, por 
0-2, com um golo de Cícero, aos 30 minutos, 
e um penálti marcado por Ivo Lemos, já em 
tempo de compensação.
O SC Espinho acabou por não ter a sorte do 
jogo, numa partida em que até entrou muito 
bem, faltando-lhe a pontaria. A perderem por 
0-1, as dificuldades foram acrescidas, sobre-
tudo no início segundo tempo, quando os espi-
nhenses ficaram reduzidos a 10 unidades, por 
expulsão de Ministro que viu o segundo cartão 
amarelo.
O segundo golo foi em tempo de compensação, 
na marcação de uma grande penalidade alega-
damente cometida por Duarte Soares.  MP

Rodrigo Rodrigues 
conquista segundo lugar 
em Abrantes

Inês Pardilhó 
vence em 
Albergaria

Provas 
regressam 
com a Taça

Tigres perdem 
com Salgueiros e 
preparam receção 
ao Valadares

SC ESPINHO SC SALGUEIROS

0  2
JORNADA 13.  22/01/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva José Chastre

83         © João Ricardo Rafael Viegas
Duarte Soares Emmanuel Iroanya 81 46

29 Sandro Nélson Agra
83                       Edu Silva Mica        69 31

Guilherme Campos Yannick Semedo
Ministro Braga ©            58

61 Dani Ivo Lemos 71

75                  Iko Caetano Diogo Valete         69

75            Chidera Cícero        81

45 57     Renteria Abdoull Tanko 65

Pedro Barroso T Rui Amorim
Miguel Borges Pedro Cavadas

83  Lucas Camelo João Paulino               69

57    Betinho Miguel Ângelo           58

83          Rúben Saldanha Nelsinho                       69

75   Amílcar Stanley
Palancha Álvaro Dias                  81

75  Jorge González Amadu Turé               81

0-1 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por Cícero (30); 0-2, por Ivo Lemos (90+2, gp)

ÁRBITRO: João Veríssimo (AF Santarém)
ÁRBITROS AUXILIARES: Nuno Martins e Vasco Pinhão

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C)
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HÓQUEI EM PATINS

FUTSAL

Mochos iniciam segunda 
volta com o HA Cambra
A EQUIPA de hóquei em pa-
tins da Associação Académica 
de Espinho inicia, no sábado, 
a segunda volta do Campeo-
nato Nacional da II Divisão 
– Zona Norte. O encontro 
frente ao HA Cambra reali-
za-se no Pavilhão Arquiteto 
Jerónimo Reis, pelas 18h30, 
e marca o início da 14.ª jor-
nada. Recorde-se que os aca-

demistas perderam o jogo da 
primeira volta frente à equipa 
de Vale de Cambra por 4-2, 
tendo sido o capitão André 
Pinto a apontar os tentos do 
conjunto espinhense.
Os mochos iniciam a segunda 
volta da competição no oitavo 
lugar da tabela classificativa, 
com 18 pontos, menos 15 do 
que o líder, Riba d’Ave HC. ○
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Técnico dos sub-13 
acusado de “falta de 
fair-play”

Sementinhas recebem Feijó

ENTRETANTO, o fim de 
semana ficou marcado 
pela acusação do treinador 
da equipa de sub-13 do 
CD Póvoa ao treinador do 
mesmo escalão da Acadé-
mica de Espinho por falta 
de fair-play. Em causa está 
a utilização de um jogador 
de campo em substituição 
do guarda-redes da equipa 
da Póvoa do Varzim, por o 
guardião poveiro ter testado 

positivo à Covid-19. A falta de 
equipamento necessário para 
que o outro atleta ocupasse 
a posição na baliza levou 
aos protestos do treinador 
academista o que levou à 
não realização daquele jogo. 
O treinador da Académica 
de Espinho alertou para as 
normas a cumprir nos re-
gulamentos e a equipa espi-
nhense pode vir a ganhar o 
encontro na secretaria. ○ CP

A EQUIPA de futsal de seniores 
femininos do Novasemente/Ca-
valinho joga este sábado, às 18 
horas, no Pavilhão Municipal 
Napoleão Guerra, em Cassufas, 
contra o conjunto do Feijó, em 
encontro da 17.ª jornada da pri-
meira fase do Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão.
As sementinhas, na primeira 

volta, perderam no pavilhão 
do seu adversário por 1-0, so-
frendo o golo a apenas três 
minutos do final do encontro.
A equipa antense está no 
quarto lugar da tabela clas-
sificativa, enquanto o seu 
próximo adversário ocupa a 
oitava posição, com menos 10 
pontos. ○ 
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ACADÉMICA DE ESPINHO

"PARABÉNS À Associação Académi-
ca de Espinho pelo 84.º aniversário de 
uma instituição que é uma referência 
e um exemplo do nosso município", 
deu nota o presidente da Câmara, 
Miguel Reis, nas redes sociais, anun-
ciando, depois, a decisão do executivo 
municipal da cedência de uma parce-
la de terrenos que irá permitir a re-
qualificação e expansão do pavilhão 
da Académica de Espinho.

“Depois de alguns anos de espe-
ra, aprovámos ontem [21 de janeiro], 
em reunião da Câmara Municipal, a 
cedência dos terrenos que vão per-
mitir a requalificação e expansão do 
pavilhão da Académica”, explicou 
Miguel Reis.

"Foi com grande alegria que re-
cebemos a notícia de que, após vá-
rios anos e algumas vicissitudes, 
foi aprovada em sessão de Câmara 
a cedência de terrenos essenciais à 
apreciação do processo de licencia-
mento de obras de requalificação e 
ampliação do nosso pavilhão, que 
poderá agora ser tramitado mais 
celeremente”, deu nota o presidente 
do clube do Mocho na sua mensa-
gem de aniversário, acrescentando 
que “esta é de facto a melhor pren-
da que podíamos receber na data 
do nosso aniversário, pois poderá 
representar o início de uma nova 
fase", realçou o presidente da dire-
ção academista na página oficial da-
quela coletividade nas redes sociais.

Câmara aprova cedência de parcela 
de terreno para requalificação e 
ampliação do pavilhão
A Câmara Municipal de Espinho aprovou, na sexta-feira, a cedência dos terrenos que irão permitir a 
expansão do pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis, da Associação Académica de Espinho. Trata-se de uma 
pequena parcela que pertencia ao Município de Espinho, necessária ao acerto de extremos do terreno 
para onde irá ser ampliado o pavilhão. A decisão do executivo depende, ainda, de ratificação por parte da 
Assembleia Municipal.

Desta forma poderá avançar, em 
breve, a requalificação/ampliação 
do pavilhão Arquiteto Jerónimo 
Reis, num projeto realizado pela 
empresa espinhense RDLM Ar-
quitetos, do saudoso arquiteto Rui 
Lacerda e agora nas mãos de seu 
filho, Diogo Lacerda.

O projeto deste novo espaço dos 
academistas envolverá, ainda, a 
sede do clube e um museu onde 
irá ficar exposto todo o espólio 
histórico daquela coletividade. 
Uma obra que visa, acima de tudo, 
modernizar todas aquelas instala-
ções desportivas do clube.

Recorde-se que a Assembleia 
Geral da Académica de Espinho 
autorizou, por unanimidade, em 
23 de setembro do ano passado, a 
venda do terreno entre o McDon-
alds e a Rua Nova da Praia, a uma 
sociedade empreiteira, que ofere-
ceu em pagamento a realização 
integral das obras de renovação 
do pavilhão, bem como de cons-
trução do campo de hóquei em 
campo.

Depois da decisão do executivo 
da Câmara Municipal de Espinho 
fica-se a aguardar a respetiva ra-
tificação por parte da Assembleia 
Municipal para que os respetivos 
terrenos consigam passar para a 
posse da Académica de Espinho 
de forma a colocar em marcha a 
obra no seu pavilhão. ○ MP

DEFESA DE ESPINHO - 4682 - 27 JANEIRO 2022

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ESPINHO

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

TRIÉNIO 2022/2024 

Em conformidade com o Artigo 67.° Ponto 4 dos Estatutos, convoco todos 
os Associados no gozo dos seus direitos, a reunirem em Assembleia Geral 
Eleitoral, para o mandato do triénio 2022/2024, no dia 18 de fevereiro de 
2022, a realizar nas instalações do Novo Quartel, à Rua do Porto n. 221 — 
Silvalde —Espinho, para participação no ato eleitoral a realizar no período 
das 20H30 às 23H00, de acordo com o Artigo 72.°, no seu Ponto 4. 
Espinho, 24 de janeiro de 2022 

O Vice Presidente da Assembleia Geral 
Cmt. José Gomes da Costa 

A cedência dos 
terrenos irá permitir 
a requalificação 
e expansão do 
pavilhão da 
Académica”

Miguel Reis, 
presidente da 
Câmara Municipal

Esta é de facto a 
melhor prenda que 
podíamos receber 
na data do nosso 
aniversário”

José António 
Lacerda, presidente 
da AA Espinho
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA

 NESTE TERCEIRO e último roteiro 
serrano começamos a visita em Unhais da 
Serra. Situa-se em pleno Parque Natural da 
Serra da Estrela e trata-se de uma vila conhe-
cida pela qualidade das suas águas termais, 
sendo até apelidada por muitos como a “Vila 
da Água”.
Abraçada pela montanha, Unhais da Serra 
tem, no início da encosta do Vale Glaciário, 
uma barragem em Covão do Ferro, muito 
apreciada pelos mais aventureiros. Para quem 
desejar conhecer a zona, há duas opções de vi-
sita: através de um percurso pedestre ou por 
um percurso automóvel. Na primeira opção, 
deverá seguir o trilho a leste da torre, mas te-
nha em atenção que para o completar deverá 
ter disponibilidade horária e alguma prepara-
ção física, já que o percurso tem 13 quilóme-
tros, por isso, vai precisar, em média, de cinco 
horas até chegar ao fim. Depois de passar pela 
Barragem do Padre Alfredo, deve continuar 
percorrendo o Covão da Mulher até chegar à 
antiga vila de Belo Horizonte. De seguida, vá 
até à Cabeçada, virando à direita para conti-
nuar através do caminho florestal que desce 
a encosta até ao Cruzeiro. Depois é só perma-
necer na mesma estrada até Unhais da Serra. 
Para quem preferir ir de automóvel, como 
a maioria o faz, deve conduzir em direção à 
Covilhã para passar pelo Cântaro Magro e, 
logo à frente, pela Nossa Senhora da Estre-
la. Este percurso, com uma extensão de 14 
quilómetros demora, em média, 50 minutos, 
mas o mais aconselhado é usar um veículo 
todo-o-terreno devido à instabilidade do solo. 

Depois de percorrer algumas curvas, siga pela 
Nave de Santo António e passe pelo Covão da 
Mulher. Tal como no percurso terrestre, deve-
rá passar por Belo Horizonte até, por fim, esta-
cionar em Unhais da Serra.
Esta é uma das formas de conhecer, por in-
teiro, a paisagem que envolve a vila. No en-
tanto, ninguém poderá negar que se trata de 
um passeio cansativo. Depois de todos estes 
quilómetros, o que mais lhe deverá apetecer é 
descansar. Por isso, para pernoitar, sugerimos 
o H2otel, um alojamento bem conhecido do 
grande público, não só pelas piscinas interio-
res deslumbrantes, mas por ter sido utilizado 
recentemente na novela “A Serra”, produzida 
pela SIC.

  PARA DAR INÍCIO à sua manhã, de-
pois de um pequeno almoço revigorante, su-
gerimos um passeio de bicicleta para explorar 
a zona. Se não for adepto desta atividade, 

pode sempre fazê-lo a pé. 
Embora estejamos em época de muito frio, 
não deve colocar de lado a hipótese de conhe-
cer a praia fluvial de Unhais da Serra. Deli-
mitada por zonas relvadas onde, no verão, as 
pessoas podem descansar e apanhar sol, esta 
praia tem, como cenário de fundo, as enormes 
encostas da serra e de onde escorrem as águas 
que dão forma à praia fluvial. 
Se gosta de estar em contacto com a natureza, 
siga para a aldeia das Cortes do Meio, bem ali 
ao lado de Unhais da Serra. Por lá poderá co-
nhecer o Poço da Fatela e, mais para o interior, 
o Poço do Funil.
Depois de explorar o local, é tempo de seguir 
viagem e conduzir até à Covilhã. Para isso terá 
de percorrer a Nacional 230, demorando cer-
ca de 28 minutos até chegar ao centro desta 
cidade de montanha. A primeira coisa a fazer 
é procurar um local para almoçar, de prefe-
rência no centro histórico, pois assim já esta-
rá num bom ponto de partida para conhecer 
toda a zona. 
Após saborear os petiscos da região, caminhe 
pelas estreitas ruas e descubra os encantos da 
Covilhã, descobrindo a antiga Judiaria, com 
todas as suas janelas de estilo manuelino. Siga 
para a Igreja de Santa Maria Maior, a mais em-
blemática da Covilhã, especialmente pelo seu 
revestimento em azulejo.
Se é fã e apreciador de paisagens, não perca 
a oportunidade de conhecer o Miradouro 
Portas do Sol. Situa-se junto ao Mercado Mu-
nicipal e, para lá chegar, terá de subir alguns 
degraus, precisamente na Rua das Portas do 
Sol. Chegando ao topo, poderá observar uma 
área bem alargada de toda a região.
Estando numa localidade diferente, terá de 
escolher um novo local para descansar. Ao 
longo da cidade, há várias opções, desde ho-
téis, pousadas ou hostels.

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

1. PARQUE DA GOLDRA
Trata-se de um parque de 
lazer com ligação a dois dos 
edifícios da Universidade da 
Beira Interior e que albergam 
o Museu de Lanifícios na 
Covilhã. 

2. STREET ART
É um dos pontos fortes da 
Covilhã. As obras de arte 
estão espalhadas pelas ruas 
e basta caminhar para as 
descobrir.
 
3. MUSEU DE ARTE SACRA
Com uma área de exposição 
de 850 m2 é possível 
encontrar coleções de pintura, 
escultura, metais, ourivesaria e 
paramentaria. 

Serra da Estrela III: Unhais da Serra e Covilhã 
com trilhos para os amantes da natureza  
Neste último fim de semana pela 
Serra da Estrela, propomos um 
passeio por Unhais da Serra, 
percorrendo os encantos da 
montanha e terminando na 
Covilhã. Vista um agasalho, 
prepare as sapatilhas e parta à 
descoberta.
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NO ÚLTIMO DIA DE PASSEIO, e antes 
de regressar a Espinho, vá até ao Elevador e 
Ponte da Ribeira da Carpinteira. No extremo 
norte do Jardim Público vai encontrar o 
elevador que o vai levar até à ponte pedonal. 
Por lá, vai poder vislumbrar um vale profundo 
com vistas para a Serra da Estrela.
Caso queira chegar a casa ainda com sol, o 
melhor será partir depois do almoço, uma vez 
que vai precisar, em média, de duas horas e 
meia para a viagem de carro. Se, por outro 
lado, não tiver essa necessidade, continue à 
descoberta da região e vá conhecer o Museu 
dos Lanifícios. ○ 
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consegue ultrapassar obstáculos, 
dando passos e tendo conquistas. E 
assim se percebe no ballet que tudo 
tem a ver com a força de vontade e 
não com a idade”.

O desempenho no ballet implica 
o dispêndio de muito tempo e es-
forço. “É por isso que o ballet é só 
para quem gosta”, frisa Adriana 
Domingues. “Há muito esforço que 
prevalece sobre a conquista. O que 
resulta num espetáculo, enquanto 
professora, é sentir-me tão bem e 
feliz”.

“Isto é uma família e quero que 
assim continue sempre”, deseja 
firmemente Adriana Domingues, 
agora já mais dedicada às artes 
plásticas, enquanto passa com o es-
tatuto de matriarca o testemunho 
da componente do bailado. “Já 
temos aqui filhas e netas de alunas. 
Já temos três gerações”.

“A minha mãe é o pilar da escola, 
diretora artística e quem comanda 
tudo. Eu e a minha irmã Carina Do-
mingues Ferreira estamos aqui para 
dar continuidade. O meu irmão 
Gonçalo Ferreira vai apoiando. Não 
está ligado à organização da escola, 
mas desde criança até à juventude 
foi bailarino da nossa escola. Não é 
fácil fazer crescer ainda mais uma 
escola de bailado, mas temos con-
seguido”. ○

LÚCIO ALBERTO 

“FOI UM ANO especial, porque 
também foi o ano em que casei”, 
retrospetiva Adriana Domingues, 
que  completou, em 1985, o curso de 
Dance Education Sylabus da Royal 
Academy of Dancing, com distinção, 
dando aulas de ballet em Espinho, 
desde 1971, e tendo-se licenciado em 
pintura nas Belas Artes no Porto.

“Houve um telefonema muito 
curioso a convidarem-me para 
a festa de Natal dos filhos dos 
funcionários de um banco. E eu 
estava nesse tempo a completar 
o meu curso das Belas Artes no 
Porto. Não sei como é que surgiu 
aquele convite, mas foi por obra e 
graça do Espírito Santo que esteve 
comigo. E então decidi ser profes-
sora de ballet”.

“O ballet sempre me tocou de uma 
maneira muito particular”, reforça a 
fundadora e dinamizadora da Es-
cola de Bailado e Artes Adriana Do-
mingues, sentada numa das salas 
do espaço da Rua 39, momentanea-
mente sem som e movimento, mas 

num momento propício à memori-
zação de vivências. “O ballet é a arte 
de sentir a vida, de passar mensa-
gens e ser-se feliz através da dança. 
Quando eu entrava num espetáculo 
de ballet, entrava num mundo de 
fantasia. Era como se estivesse num 
mundo de imagens. Eu dançava, 
mas não via o público. A emoção era 
tão forte, tão forte, que só no fim do 
espetáculo é que eu me apercebia 
do ambiente, apenas despertando 
com as palmas. Era uma grande 
emoção que sentia quando atuava. 
E isso tocava-me profundamente”. 

Ao longo de 50 anos, Adriana Do-
mingues percecionou aprendizes 
com qualidades e margem de pro-
gressão e executantes com dotes de 
excelência. “Por exemplo, a Gisele. 
Houve outras que saíram da nossa 
escola e seguiram a carreira de 
ballet e outras foram para o estran-
geiro desenvolver a atividade”.

“Há uma miúda de 11 anos, que é 
de Gaia e foi da nossa escola para 
uma academia de Leiria”, destaca, 
por seu turno, Magda Domingues 

Ferreira. “Está afastada da família e 
já atuou em França. A Maria Torres 
ainda vai muito longe. Vai vingar, 
porque é muito persistente, tra-
balhadora e tem uma capacidade 
de se dedicar ao ballet, tendo de se 
abstrair da família com 11 anos! E 
para ela não há pressão, há vontade 
e determinação. E não deixa de ser 
criança”.

O conceito de outrora do ballet 
só para meninas foi-se dissolvendo, 
mas ainda há deturpações e opi-
niões desatualizadas. “Esse con-
ceito ainda existe”, constata Magda 
Domingues Ferreira. “Já foi menos 
notório, e até parecia que as pes-
soas estavam a abrir horizontes e 
a entender que o ballet também é 
para rapazes”. Regrediu a adesão 
masculina, mas já há de novo sinais 
otimistas. “Talvez porque agora têm 
despontado bailarinos internacio-
nais em Portugal. E isto tem mu-
dado um bocado os conceitos e as 
opções, mas o preconceito ainda é 
evidente”.

“Tivemos rapazes que frequen-

taram a nossa escola, mas que de-
pois não aguentaram a pressão de 
que quem lhes dizia que o ballet 
não era para rapazes, mas para me-
ninas”, acrescenta a professora e 
filha de Adriana Domingues e Jorge 
Ferreira, que não teve o ensejo de 
assinalar meio século de um projeto 
familiar a que também deu o seu 
cunho. “É uma ideia muito errada 
que se formou sobre o ballet só para 
meninas.”  

“Havia pais que tocavam à porta 
para dizer que não deixavam mais 
os filhos frequentarem o ballet, 
porque não era próprio”, lembra-se, 
entretanto, Adriana Domingues. 
“Há pouco tempo, passou a haver 
ballet para adultos”, anota, entre-
tanto, Magda. “Há adultos que, nou-
tros tempos, os pais não podiam 
pô-los numa escola de bailado, mas 
que sempre tiveram o bichinho da 
dança. Evidentemente que não vão 
ser profissionais, mas encontram no 
ballet algo que os fazem sentir bem. 
Há quem nunca tivesse participado 
no ballet e agora aprende de raiz e 

“Eu nunca 
quis ser uma 
bailarina 
profissional, 
porque queria 
dedicar-me 
muito à minha 
família. E tive 
a sorte de 
encontrar o 
meu marido 
que sempre 
me apoiou 
e foi muito 
importante 
para o 
desenvolvimento 
da escola”

Adriana 
Domingues

“O ballet é a base 
da dança. A dança 
é uma paixão. Não 
sei viver sem isto. A 
escola é uma família. 
Ando aqui desde 
pequenininha”.

Magda Domingues 
Ferreira

ESCOLA DE BAILADO 
ADRIANA DOMINGUES 
– 50 ANOS. 

A Escola de Bailado e Artes 
Adriana despontou em 
1971, na velha Academia 
de Música, a convite do 
professor Mário Neves. 
“Foi o melhor ano da minha 
vida”, recorda a fundadora 
com a saudade expressa 
no olhar. “O ballet tem sido 
a minha razão de existir”, 
enfatiza, enquanto delega 
nas filhas, Magda e Carina, 
o presente e o futuro do 
espaço de ensino sediado 
na Rua 39, próximo da 
Linha do Vouga.

“O ballet é a 
arte de sentir 
a vida”
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Clínica Dentária de Espinho
PROF. DOUTOR 

CASIMIRO DE ANDRADE
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RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 
TLF. 227 344 909 / 968042300 / 919 002 700
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CLÍNICA MÉDICA 
DR. JOAQUIM MENDES & FILHA, LDA
CONTINUA EM ATIVIDADE NA RUA 14, Nº 448 
E EM EXPANSÃO DO SEU CORPO CLÍNICO 

FAZEM-SE DOMICÍLIOS   TLF. 227 341710 - TLM 939 449 380
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JAZZ

JANTAR-ESPETÁCULO

INSTALAÇÃO ARTÍSTICA

agenda

27 JAN a 2 FEV
NIGHTMARE ALLEY – BECO 
DAS ALMAS PERDIDAS
Cinema do Multimeios
16 h e 21h30 de 5.ª a domingo e 
16 horas de 3.ª e 4.ª
Bilhete (preço promocional): 4,5€
Realizador: Guillermo del Toro. 
Atores: Bradley Cooper, Cate 
Blanchett, Toni Collette, Willem 
Dafoe, Richard Jenkins e Rooney 
Mara. Categoria: crime, drama e 
mistério. Duração: 139 minutos. 
“Remake” do filme de 1947 
realizado por Edmund Goulding. 
Baseado no romance homónimo 
de William Lindsay Gresham.

27 JAN a 26 FEV
DA PAISAGEM E DO 
PERMANECER 
ArtLab24
Horário: das 16 às 19 horas de 
5.ª, 6.ª e sábado
A exposição de Rute Rosas traz 
a experiência da paisagem natural 
através do objeto escultórico, na 
galeria da zona norte da Avenida 24.

27 JAN a 24 MAR
FRENTE E VERSO DE UMA 
VIDA DOMÉSTICA
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
Instalação artística de Maria 
Beatitude, num convite aos 
visitantes e transeuntes à 
contemplação e reflexão.

27 JAN a 31 DEZ
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.

28 e 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 Diana Bastos e 
Fabrízio Rinaldi.

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. 

O PIANISTA João Paulo Esteves da Silva tem 
espetáculo de jazz reservado para o Auditório 
de Espinho 
Quem já teve a  sorte de se sentar numa sala para 
ver João Paulo Esteves da Silva tocar sabe que a 
viagem é sempre de improvisação e assombro. 
Os seus concertos a solo são, maioritariamente, 
improvisados, o que significa, compostos e 
interpretados no mesmo tempo e lugar. Nas 
palavras do próprio: “A improvisação pode, 
paradoxalmente, ter origem em diferentes 
fontes. A maior e mais desejável é ‘nada’. Mas 
como o ‘nada’, às vezes, não está disponível, o 
processo tem de assentar em memórias, can-
ções, experiências de vida, quadros e poemas, 
às vezes escondidos dentro do piano, como uma 
oração secreta”. ○

O DIA DE SÃO VALENTIM está a chegar e o 
Casino Espinho sugere que, este ano, se sur-
preenda a cara metade com um “jackpot” de 
diversão, otimismo, gargalhadas com Herman 
José e, claro, um bom jantar.
Assim, no dia 14 de fevereiro, haverá jantar-es-
petáculo no Salão Atlântico, com um menu 
“recheado de amor” e uma performance “lotada 
de humor” com o comediante e apresentador 
de televisão. 
A organização recorda que o sorriso melhora o 
humor, reduz o stress e até treina o cérebro a 
ser otimista. “Assim, não há programa melhor 
do que passar a noite num apetitoso jantar, 
enquanto assiste a uma atuação de um dos 
humoristas mais famosos e adorados de Portu-
gal”, acrescentam, na apresentação do evento. ○

A INSTALAÇÃO ARTÍSTICA de Maria Bea-
titude no Museu Municipal, até 24 de março, 
e intitulada “Frente e verso de uma vida do-
méstica”, convida os visitantes e transeuntes à 
contemplação e reflexão. “Um cenário que foi 
sendo construído à volta de uma mesa e de um 
computador onde tudo acontecia. “Nesta mesa, 
o conforto apareceu em forma de guloseimas ou 
comidas, o estímulo através de chávenas de café, 
ou em anotações com planos para o futuro. As 
jantaradas virtuais com amigos estão represen-
tadas num bom copo de vinho. Os momentos 
mais difíceis foram recompensados com meda-
lhas pelas vitórias por cada dia ultrapassado”.
Assim é a obra "Frente e verso de uma vida do-
méstica”, inaugurada a 20 de janeiro e promovido 
pelo Serviço Educativo do Museu Municipal – 
Fórum de Arte e Cultura de Espinho. ○

João Paulo Esteves da Silva 
tem espetáculo toca no 
Auditório de Espinho

Herman José anima 
Dia dos Namorados no 
Casino Espinho

“Frente e verso de uma 
vida doméstica” de Maria 
Beatitude no Museu 
Municipal 

22 JAN

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

Recital de obras de Fréderic Chopin e Ludwig van Beethoven (a segunda parte conta com um 
convidado especial, Pedro Borges, para uma interpretação a quatro mãos).

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.

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.

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!

22 JAN

CARLOS CUNHA E ERIKA 
MOTA – “AI A MINHA FILHA”
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para jantar das 20 às 21 horas)

Teatro de revista: Jacinto é um cinquentão a quem a vida sempre que correu de feição, até ao 
momento em que a sua mulher o apanhou, em flagrante, a traí-la. Detentor de uma grande lábia 
e uma líbido ainda maior, Jacinto sempre teve as mulheres todas a seus pés. Mas a partir desse 
dia, tudo mudou... A viver com a sua filha desde então, Jacinto fará tudo para voltar a viver um 
(ou mais) grande amor. E, para isso, tentará de tudo.

ADMITE-SE
TÉCNICO(A) CONTABILIDADE
Com ou sem experiência
Gabinete de Contabilidade em Espinho
Resposta para: mjc2008.marques@gmail.com
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LISANDRA VALQUARESMA  

DIVIDIDA em três grupos de tra-
balho, esta exposição apresenta, 
na primeira sala da galeria, paisa-
gens em miniatura que incorporam 
microcosmos de biodiversidade. 
Utilizando diferentes materiais 
como musgos, pedras vulcânicas, 
madeiras ou metais, Rute Rosas ex-

plica que se trata de uma recolha 
que foi feita ao longo do tempo e 
sem nunca pensar que seriam apro-
veitados para uma exposição. “É a 
primeira vez que exponho este con-
junto de trabalhos. Foram todos rea-
lizados praticamente nos últimos 
três anos e alguns mesmo muito re-
centemente”, confessa a artista que 
iniciou a preparação em 2020. “Eu 

sempre gostei das paisagens. Acabei 
por adotar alguns musgos, plantas 
que eu trazia, pedras vulcânicas 
que fui recolhendo de viagens que 
fiz, nomeadamente a Tenerife. Fui 
cuidando delas e quando se entra 
num processo de confinamento, 
como todos tivemos, o tempo existe 
de uma maneira diferente, em que 
olhamos para as coisas com outro 

olhar. Estes materiais que recolhi 
estavam a montar-se na minha ca-
beça sem eu estar muito consciente 
disso”, revela.

Percebendo a finitude de que 
também integra a natureza, Rute 
Rosas decidiu expor, na segunda 
parte da exposição, cinco objetos 
escultóricos, mostrando a relação 
entre a vida e a ciência. Com en-
foque na morte da matéria orgâ-
nica, a artista nortenha apresenta 
galhos e raízes secas que, embora 
tenham cumprido o seu ciclo de 
vida, passam a mostrar uma nova 
utilidade, virando-os ao contrário e 
transformando-os com uma nova 
apresentação.

No terceiro grupo, a ART LAB 24 
expõe três caixas de luz, em forma 
de paralelepípedo vertical, refle-
tindo três árvores que, segundo 
Rute Rosas, representam algumas 
das que tem no jardim de sua casa. 
Tal como é explicado durante a ex-
posição, “as imagens em colunas 
verticais mostram fotografias em 
alta resolução de um detalhe do 
tronco de cada árvore”, nomeada-
mente de um limoeiro, um pinheiro 
e um diospireiro. “Num dia elas 
estão vivas, mas no outro podem 
morrer e isto é uma permanência”, 
dá nota a artista.

PRIMEIRA VEZ EM ESPINHO

Ainda que já tenha exposto nas re-
dondezas, Rute Rosas, natural do 
Porto, nunca o tinha feito, a solo, em 
Espinho. Foi convidada pela galeria 
e explicou que o repto era irrecu-
sável. “Eu conheço o André Lemos 
Pinto e o Paulo Moreira (curadores 
da exposição) da Faculdade de Belas 
Artes. Eles já me tinham falado 
em fazer a exposição há imenso 
tempo, mas com o problema dos 
confinamentos foi-se atrasando. 
Entretanto, veio o convite e aceitei, 
embora não soubesse o que ia ser a 

exposição”, confessa.
Segundo André Lemos Pinto, 

um dos curadores da exposição, a 
escolha por este trabalho de Rute 
Rosas recaiu sobre vários fatores, 
principalmente por se tratar de 
algo que a ART LAB 24 procurava. 
“Temos uma agenda programada 
com bastante antecedência, cerca 
de dois anos. Nós prevemos e que-
remos poder expor artistas com 
determinadas disciplinas, como o 
desenho, a pintura e, neste caso, a es-
cultura e a instalação. Daí a escolha 
do trabalho da Rute Rosas, uma vez 
que ela trabalha com materiais que 
nós não tínhamos vindo a expor na 
galeria. Além disso, acaba por fazer 
parte de um mundo de artistas 
que nós apreciamos bastante e que 
sempre quisemos trazer à galeria. 
Todas as exposições que nós tra-
zemos têm como base, não só a arte 
que nos apresenta, mas também o 
pensamento, ou seja, não é só o que 
nós vemos aqui, mas aquilo que nos 
faz pensar”.

A exposição está patente na ga-
leria e pode ser visitada até 26 de 
fevereiro. ○

Estes materiais que 
recolhi estavam 
a montar-se na 
minha cabeça sem 
eu estar muito 
consciente disso”

Rute Rosas, artista

A realidade e a experiência da paisagem natural através de formas de objetivos 
escultóricos são o grande mote para a exposição da artista Rute Rosas, inaugurada 
no passado sábado, na ART LAB 24, galeria espinhense situada na Avenida 24. Com 
casa cheia no dia da inauguração, a exposição pode continuar a ser visitada até 26 de fevereiro. 

Da Paisagem e do Permanecer 
é a mais recente exposição da 
ART LAB 24
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Fernando Mendes 
arranca gargalhadas no 
Casino Espinho
Com sala repleta, Fernando Mendes subiu ao palco do Casino 
Espinho, no passado sábado, com a apresentação do espetáculo 
“Insónia”, provocando gargalhadas a todos os presentes.
Sempre a solo, o ator encarna a personagem de Custódio Reis, um 
vendedor de vinhos e licores que vive constantemente com a corda 
no pescoço, por problemas financeiros e familiares. “É um português 
de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos. No decorrer 
da peça, na tentativa de dar rumo à sua vida e ter paz de alma para 
conseguir novamente dormir, assistimos a uma hilariante crise 
interior e a momentos improváveis com alguns amigos e colegas de 
toda a vida. Um espetáculo para brincar com coisas sérias.”
Revelou-se numa noite bem divertida, mas o Casino Espinho dá uma 
segunda oportunidade a quem não conseguiu bilhete. Fernando 
Mendes volta à cidade a 5 de fevereiro e todos os interessados devem 
reservar lugar neste jantar espetáculo em gruposolverde.pt

fotolegenda
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