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4500 ESPINHO

Obras na Igreja 
Matriz deverão 
custar 1,4 
milhões de euros
Trabalhos iniciam-se na 
próxima segunda-feira e a 
verba não está totalmente 
garantida pelo que o pároco 
apela à “colaboração de todos" 
naquele que é "o grande 
monumento da cidade”. p8

DEFESA-ATAQUE

Despromoção 
dos tigres 
começou há 
25 anos
O Sporting de Espinho 
terminava a primeira volta 
em quarto lugar na 1.ª Divisão 
de futebol. Lesões atiraram a 
equipa para sucessivas derrotas 
que a levaram à descida de 
divisão. p16 e 17
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Três (ou talvez quatro) assentos no 
Parlamento para Espinho e maioria 
absoluta para o PS

LEGISLATIVAS 2022

 Destaque 

“Sempre fui muito 
certo nas contas 
e, por isso, quando 
precisava até os 
fornecedores me 
ajudavam”

Pinto Moreira e Ricardo Sousa (PSD) e Carlos Guimarães Pinto (Iniciativa Liberal) foram eleitos 
deputados. Nuno Almeida também os pode acompanhar na Assembleia da República se abrirem 
vagas no círculo eleitoral de Aveiro com a formação do novo Governo de António Costa. p7

Óscar Rodrigues tem uma 
memória extraordinária e, 
a poucos dias de completar 
os 90 anos, recorda algumas 
estórias da sua vida. Começou 
a trabalhar aos 10 anos e jogava 
à bola no campo dos Peludos. É 
sócio do SC Espinho há 75 anos. 
p4, 5 e 6 

SEGURANÇA

Espinho às 
escuras: ruas 
16 e 8 e entrada 
norte da cidade 
são as zonas 
mais afetadas  
p9



feira 
semanal

visto daqui

1 – O eleitorado concedeu a maioria absoluta ao PS no 
quadro parlamentar e, por conseguinte, mais quatro anos 
de governação. O PS só não ganhou na Madeira, pintando 
assim o país de rosa. A cor laranja do PSD ficou esbatida 
e o CDS, partido cofundador da democracia em Portugal, 
deixou de ter assento na Assembleia da República. O 
Chega “chegou-se” aos primeiros lugares das eleições 
legislativas, com a Iniciativa Liberal também em notória 
ascensão. O Livre entra no hemiciclo, enquanto o Bloco de 
Esquerda, a CDU e o PAN ficam fragilizados. Mas Espinho 
também ganhou no último domingo de janeiro de 2022. 
Os sociais-democratas Pinto Moreira e Ricardo Sousa e o 
liberal Carlos Guimarães Pinto foram eleitos deputados.
E talvez o socialista Nuno Almeida venha a acumular as 
funções parlamentares com a presidência da autarquia de 
Anta e Guetim. É um cenário em aberto com a formação 
do novo Governo de António Costa…
2 – A realização de mais uma visita técnica à obra do 
estádio municipal foi apontada como uma oportunidade 
para se avaliar a evolução do processo no terreno. Ficam 
assim em equação soluções que permitam que a obra 
avance ao ritmo pretendido, como regista o executivo 
camarário. No rescaldo da mais recente visita técnica 
foram elencados erros e obstáculos decorrentes da 
própria obra. E sublinhada a pretensão de se manter a 
empreitada nas possibilidades financeiras do município.
Sendo certo que ainda não há futebol no estádio 
municipal, não é menos verdade que, por enquanto, joga-
se para a frente sem descurar a defesa…
Por outro lado, o procedimento de limpeza no que 
resta do edifício da Vila Manuela, no centro citadino, 
pressupõe interesse e intenção de avaliação do 
centenário e devoluto imóvel envolvente e propriedade 
da Câmara Municipal. Um edifício degradado pelo 
abandono, à erosão do tempo, e agravado por um 
incêndio em setembro de 2018.
E não haja a ponta de dúvida de que a Vila 
Manuela justifica plenamente a sua reabilitação, 
disponibilizando-a ao serviço de toda a comunidade, 
como é vincado em nota municipal.
3 – O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel 
Reis, e o chefe da Divisão de Planeamento e Projetos 
Estratégicos, Pedro Castro e Silva, visitaram a Casa da 
Arquitetura. Nada de significativa relevância se não fosse 
o ângulo da deslocação a Matosinhos: a abordagem à 
dimensão estratégica e histórica da malha ortogonal 
que carateriza Espinho; e também a importância do 
planeamento urbano e da arquitetura de referência 
enquanto pilares fundamentais do desenvolvimento 
territorial de Espinho. Talvez o espólio da cultura 
arquitetónica e de património documental que a Casa 
da Arquitetura acolhe tivesse captado a curiosidade da 
delegação espinhense, por sinal uma dupla de arquitetos 
de formação, mas crê-se que o mais relevante terá sido a 
absorção de um modelo e um exemplo de valorização do 
património edificado.
Há bons exemplos intramuros, mas também se aprende 
(ou se reflete) extramuros.

Desfechos, possibilidades e 
soluções

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Entrevista: Óscar Rodrigues, antigo 
comerciante que fez parte do executivo da Junta de 
Freguesia de Espinho e foi adjunto de Romeu Vitó na 
Câmara Municipal
“Entreguei os honorários à Cerciespinho, Santa Casa da 
Misericórdia de Espinho e ao Patronato da Divina Providência”.

4500 ESPINHO
7 | Legislativas 2022: Governo absoluto para António Costa
PS também vence em Espinho, concelho com três deputados 
– Pinto Moreira, Ricardo Sousa e Carlos Guimarães Pinto (e talvez 
Nuno Almeida).
8 | Cerca de 1,4 milhões de euros para requalificar a Igreja 
Matriz. Obras começam na segunda-feira e deverão 
terminar dentro de dois anos
Empreitada focada no interior do edifício. O orçamento ainda não 
está garantido na totalidade e o pároco, padre Artur Pinto apela “à 
colaboração de todos”.
9 | Entrada da cidade às escuras
O acesso norte de Espinho e as ruas 8 e 16 são locais 
problemáticos no que à iluminação diz respeito.

4500 FREGUESIAS
10 | Guetim e Anta: “alertas” de perigo nas ruas dos 
Combatentes e Dias Afonso 

4500 REGIÃO
11 | Ovar: indignação pelo abate de 250 hectares de 
pinheiro-bravo no perímetro das dunas
Petição online já tem mais de 16 mil assinaturas.

PESSOAS & NEGÓCIOS
12 | Atelier do Sabão “made in” Espinho

OPINIÃO
13 | “2022 – um país invariavelmente ao centro” – Manuela 
Aguiar

DEFESA-ATAQUE
15 | Clubes espinhenses recebem certificação de 
entidades formadoras
Academia MarFoot de Silvalde, Sporting Clube de Espinho e 
Novasemente Grupo Desportivo foram os emblemas distinguidos.
16 e 17 | Reportagem: o desaire de há 25 anos
Em quarto lugar no principal escalão do futebol português, o SC 
Espinho caiu para uma série de derrotas. Protagonistas explicam 
despromoção com elevado número de graves lesões no plantel.
18 | Futebol popular: inovação nos corpos sociais da 
AFPCE com Tiago Paiva na liderança
19 | AA Espinho: João Justiniano, o 'pai' da ginástica, 
faleceu aos 85 anos
19 | Voleibol: tigres ganham dérbi 

OFF
21 | “Adotei Espinho” – Octávio Montavani
O autor do livro “Fábrica de Vidros” e natural de São Paulo aprecia 
o mar e projeta novo trabalho literáfrio. 
 

Futebol tigre
O Sporting de Espinho 
empatou outra vez e não 
consegue manter uma 
apreciável sequência 
vitoriosa. A goleada obtida 
em Gondomar dava sinais 

de um novo ciclo 
triunfal e motivador 
para o resto da época. 

A manutenção nos 
campeonatos nacionais é 
o objetivo presente e do 
futuro próximo. Deve-
se evitar o especto da 
despromoção ao patamar 
distrital. Haja raça, tigres! 
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Deputados 
espinhenses
Espinho também teve a 
sua “maioria absoluta” 
nas eleições legislativas de 
2022 com o apuramento 
de três deputados. Os 
sociais-democratas Ricardo 

Sousa e Pinto Moreira, 
respetivamente pelos 
círculos de Aveiro e 

Porto, e do Iniciativa 
Liberal Carlos Guimarães 
Pinto, no quadro eleitoral 
portuense. O socialista Nuno 
Almeida também pode ter 
o estatuto de deputado se 
Pedro Nuno Santos e Filipe 
Neto Brandão integrarem o 
Governo de António Costa.  

Custo das máscaras
A pandemia afetou a 
saúde pública e a atividade 
socioeconómica. Causou 
apreensão e sofrimento, 
limitou a mobilidade 
e o desenvolvimento, 
impondo restrições e 

medidas preventivas. O 
uso de máscara é disso 
exemplo e que tem 
agravado o custo de 

vida de muitos agregados 
familiares. Mas é preciso 
prevenir o contágio da 
Covid-19. o vírus ainda 
anda por aqui e ali e a vida 
humana não tem preço!
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MANUEL PROENÇA 

Onde nasceu?
Nasci na Pensão Alcobaça, onde é 
atualmente o Restaurante Graciosa. 
A minha avó era a proprietária 
dessa pensão e as filhas, incluindo a 
minha mãe, viviam com ela ali. Fui 
feito ‘por empréstimo’. O meu pai 
era viúvo e era uma pessoa conhe-
cidíssima em Espinho, porque era 
agente de investigação. Chamava-se 
Francisco Rodrigues, mais conhe-
cido por Porfírio.
A minha mãe morreu solteira. O 
meu pai tinha amantes por todo o 
lado e, de vez em quando, chegava 
um individuo que dizia que era 
filho do Porfírio. A vida do meu pai 
deveria ser a de ‘D. Afonso Henri-
ques, o conquistador’.
Tinha muitos irmãos?
Sou o único filho da minha mãe. 
O meu pai chegou a viver com um 
filho, que mais tarde casou. Mas 
nunca me interessei muito por essa 
história. Sei que o meu pai criou 
dois netos, um que até chegou a ser 
bombeiro nos Voluntários de Es-
pinho, mas que por ser empregado 
do comandante Martins, dos Espi-
nhenses, passou para esse corpo de 
bombeiros. O outro neto trabalhou 
muitos anos na Tipografia Me-
neses. Mas nunca vivi com o meu 

pai. Vivi sempre no meio de mu-
lheres. A minha avó estava rodeada 
das filhas e o único filho que tinha 
morava muito perto. Tinha a Alfaia-
taria Teófilo, na Rua 62, em frente 
ao antigo Restaurante Stadium. Era 
o meu tio mais velho.
Como foi a sua infância em 
Espinho?
Nasci em Espinho e nunca saí de cá. 
Frequentei uma escola particular, 
mas não sei explicar por que razão. 
Era na Rua 19, na Papelaria Por-
tugal, no local onde atualmente é a 
Sissi. Frequentei a escola até com-
pletar a terceira classe, altura em 
que se fazia um exame. Depois fui 
para a Escola da Feira, que chamo 
‘universidade’.
Mas que má recordação lhe deixou 
essa escola particular?
Foi uma tremenda felicidade mudar 
de escola, porque a mãe do dono da 
papelaria, era uma senhora velha 
e ‘má como as cobras’. A todos 
desejo que a terra seja leve, mas a 
ela não! Chumbo do mais pesado 
que houver. Chamava-se Carolina 
Peixoto. O horário era das 9 às 19 
horas e aos domingos, quando lhe 
dava na cabeça, obrigava-nos a ir 
para a escola. Na escola da Feira, a 
partir das 14h30 já era a liberdade! 
Mais do que aquela liberdade que 
os políticos dizem que têm. O ir 

para lá foi um alívio tremendo. O 
meu professor na quarta classe foi 
João da Cruz Boavida e que residia 
na Escola da Feira. Era um bom pro-
fessor e não era como a velha que 
nos batia com uma régua grossa. 
Punha-nos de joelhos, com a cabeça 
no meio das pernas e batia-nos no 
rabo!
Só estudou até à quarta classe?!
Fiz a quarta classe com 10 anos 
e passados 15 dias fui trabalhar. 
Arranjei um emprego. O meu tio 
Teófilo era diretor do SC Espinho. 
Houve um célebre jogo entre as 
seleções de Aveiro e de Lisboa no 
campo da Avenida. Eles enviavam 
umas circulares a todos os sócios 
a anunciar que para verem o jogo 
teriam de pagar bilhete. Como eu 
já conhecia todas as ruas de Es-
pinho fui distribuir as circulares 
e ganhava meio tostão por cada 
entrega. Quando cheguei à Rua 14, 
ao relojoeiro e chefe da Banda de 
Música do Soqueiro [primeiro nome 
da Banda de Música de Espinho], o 
senhor Ilídio Neves, perguntei-lhe 
quanto me pagava para trabalhar 
com ele. Deu-me 10 escudos [cinco 
cêntimos] por semana. Achei que 
era uma fortuna e aceitei. Estive lá 
pouco mais de um ano.
E depois disso?
Um dos seus filhos era agente das 

máquinas Singer em Espinho, na 
Rua 14. O Fausto Neves, irmão do 
Betinho Neves, estava doente e 
morreu tuberculoso. Por isso, passei 
a mexer com relógios e com má-
quinas de costura. Estive lá durante 
mais um ano. Vendia medidas de 
óleo para as máquinas, correias e 
agulhas que custavam 15 tostões. 
Tinha um livro onde apontava o 
que vendia. No entanto, o Betinho 
Neves passava por lá e ‘rapava’ o 
dinheiro todo. Ele durante o dia 
dormia e à noite jogava às cartas na 
sede do SC Espinho ou num espaço 
reservado no antigo Café Gil. O pai 
deu-me ordens para deixar em caixa 
apenas 15 tostões para que o Be-
tinho levasse, apenas, esse dinheiro!
Recorda-se de alguma história 
engraçada?
O Betinho estabeleceu-se com uma 
relojoaria em Esmoriz. Quando as 
pessoas punham um relógio a con-
sertar, ele emprestava um outro 
para remediar. Mas ao fim de um 
certo tempo era uma baralhação 
tremenda. Depois o Betinho desa-
pareceu do mapa! Mais tarde, eu 
e o pai do Betinho Neves fomos 
a Esmoriz para fechar o estabele-
cimento. Vim para Espinho, a pé, 
com uma vitrina à cabeça! Não se 
imagina o sacrifício que fiz e, para 
não me perder, com apenas 10 anos, 

ENTREVISTA. 
Óscar Rodrigues 
completa 90 anos de 
idade a 21 deste mês. 
Nascido em Espinho, 
o antigo comerciante 
também esteve ligado 
à política, mas não 
se considera um 
político. Foi adjunto do 
presidente da Câmara 
no mandato de Romeu 
Vitó e também esteve no 
executivo da Junta de 
Freguesia de Espinho. 
Sócio número três do
SC Espinho, foi 
distinguido em novembro 
passado pelos seus 75 
anos de filiação no clube. 
Com uma história de 
vida extraordinária, uma 
fantástica memória, 
Óscar Rodrigues não 
tem ‘papas na língua’ 
e reconhece as suas 
humildes origens.

“Nunca fui político 
e ainda hoje me 
considero um 
português inteiro”
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ÓSCAR RODRIGUES
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desci até à linha do comboio e vim 
em direção a Espinho. De vez em 
quando, pedia para me ajudarem 
a tirar aquilo da cabeça para poder 
descansar um pouco. Uma senhora 
teve pena de mim e deu-me umas 
ameixas. Era um peso enorme, mas 
cheguei a Espinho.
Continuou a trabalhar com 
relógios?
Uma tia minha era fornecedora do 
João Lopes Fonseca, pai do Lito Fon-
seca. Ela vendia pão e louça na feira 
semanal. Pediu-lhe e fui trabalhar 
para a Casa Fonseca. Melhorei a 
minha situação financeira e passei 
a ganhar 20 escudos por semana. 
E ao longo dos anos o Fonseca foi 
subindo o meu ordenado em 100 es-
cudos por ano. Estive lá durante 18 
anos até me estabelecer.
O que fazia ao dinheiro que 
ganhava?
Entregava-o, na totalidade, à minha 
mãe. Ela não tinha ordenado. Servia 
às mesas e recebia uma ou outra 
gorjeta de cinco tostões. Ela viu-se 
em dificuldades para me criar. Ga-
nhava 500 escudos por mês e da-
va-me 25 tostões para eu poder ir ao 
cinema, pois era coisa que gostava 
de fazer. Não tinha mais vícios.
Como preenchia, afinal, o seu 
tempo livre em criança?
Passava o tempo a jogar à bola. 
O meu tio era alfaiate e fazíamos 
bolas com farrapos. Pedi uma meia 

velha à minha mãe e fiz a bola de 
trapos. As árvores, na Rua 14, eram 
as balizas. Mudava-se aos três e aca-
bava aos seis! 
Gostava de jogar à bola e criei um 
clube. Havia o Atlético Clube de Es-
pinho cuja sede era na Rua 4 e estava 
filiado na Associação de Futebol de 
Aveiro. Nós aproveitámos o nome 
e chamámos-lhe Clube Atlético. 
Eu, o Válter Brandão, Gino Padrão 
e outros, jogávamos no Campo dos 
Peludos. Não precisávamos da auto-
rização de ninguém. Era um terreno 
que estava abandonado. Os ter-
renos eram da CP e situava-se onde 
é, atualmente, o Centro Multimeios. 
Estava cheio de pedras e tinha um 
poço que estava tapado e que seria 
para abastecer as locomotivas a 
carvão. Aquele espaço era para uma 
possível mudança da linha-férrea 
porque o mar estava a avançar a 
norte de Espinho. Essa linha ia dali 
até S. Félix da Marinha.
Jogavam futebol uns contra os 
outros?
Jogávamos com quem aparecia e 

cada um pagava 25 tostões. O di-
nheiro revertia para comprar uma 
bola ao meu tio. Ele além de ser 
alfaiate fazia bolas de futebol que 
mandava para a Casa Senna, em 
Lisboa. Ele também tinha equi-
pamentos. Tinha lá um que tinha 
sido feito para a Fosforeira que 
acabámos por comprá-lo fiado, a 
pagar aos bocadinhos. Mais tarde, 
além dos equipamentos e das bolas, 
comprámos as botas de futebol. 
No final do jogo eu é que lavava a 
roupa. Levava-a para a Pensão Alco-
baça. Neste clube tínhamos livros 
de atas e uma organização a copiar 
o SC Espinho.
Qual a razão por que passaram a 
chamar Campo dos Peludos?
Não sei muito bem, mas antiga-
mente, os funcionários da CP 
tinham uma capa em palha para 
poderem trabalhar. Esses trabalha-
dores eram conhecidos por peludos.
Esteve ligado a outros clubes?
Pratiquei futebol no SC Espinho e 
fui dirigente. Criei a secção da ini-
ciação desportiva. Cheguei a juntar 

lá mais de 300 crianças. Pedi a co-
laboração de antigos atletas do SC 
Espinho de outras modalidades. O 
Domingos Sousa e o Zé Bico cola-
boravam comigo e era proporcio-
nada gratuitamente a ginástica às 
crianças. Fomos pedir à Direção 
Geral dos Desportos uns espaldares, 
uma trave sueca e vários aparelhos. 
A ginástica era ao domingo de 
manhã no pavilhão do SC Espinho 
e quando a equipa de futebol jogava 
fora utilizávamos o Campo da Ave-
nida. O António Leitão, com uns 
sete anos de idade, ia para lá. Nota-
va-se que, nessa altura, ele já tinha 
qualidades.
O SC Espinho foi a sua grande 
paixão!
Fiz lá de tudo. Até ajudei a alisar o 
campo de terra batida. Ajudei o fale-
cido Joaquim massagista e o David, 
que era seu cunhado. Arrastávamos 
uma tábua enorme. Varri a sede 
do clube. Fui atleta e joguei nos ju-
niores e nas reservas.
Como foi possível manter-se sócio 
do clube durante 75 anos?

Tornei-me sócio do SC Espinho com 
13 anos e ainda hoje o sou. Como já 
trabalhava, naquela altura, tinha 
dinheiro para pagar a quota. Mas 
sempre fui um doente (pobre) pelo 
Espinho.
Íamos ver os jogos a Matosinhos 
de comboio e, depois seguíamos 
a pé. O Torres, que foi carpinteiro 
na Câmara, era quem comandava 
as ‘tropas’. No trajeto, havia um 
aquário, na Foz e cheguei a ver um 
congro a comer outro!
Como era o clube no seu tempo?
O SC Espinho, no meu tempo, não 
se metia em aventuras. Os jogadores 
ganhavam 700 escudos. O clube 
tentava arranjar-lhes um emprego, 
muito pelos amigos que tinha e em 
especial pelo falecido Comendador 
Manuel de Oliveira Violas.
Antigamente as fichas dos clubes 
que eram assinadas eram para 
sempre. O Ribeiro, que jogava no 
Beira-Mar, foi para África e o clube 
deu-lhe a carta de desvinculação. 
Ele jogou no SC Espinho e, depois, 
foi jogar para Guimarães. Só ele é 

Rua do Golf Nº 723 | 4500-605 Espinho T.: 224 967 765
www.construcoesobjectivo.com geral@construcoesobjectivo.com
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Tenho uma filha com 
61 anos e é licenciada 
em Germânicas. 
Casei há 62 anos 
e namorei com 
a minha mulher 
durante 10 anos. 
Tenho uma neta, 
uma bisneta com 
cinco anos e um 
bisneto com cinco 
meses”
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que ganhava mais do que os outros 
porque era o dirigente José Soares 
que pagava a diferença.
Um dia, quando já não fazia parte 
da direção do clube, soube que 
o Kongolo estava a ganhar 1200 
contos por mês!
O SC Espinho perdeu todo o seu 
património!...
O campo de futebol foi comprado 
por José Oliveira Salvador, por um 
escudo. Ofereceu aqueles terrenos 
ao SC Espinho. Acabaram por des-
graçar o clube! Pediram dinheiro 
emprestado e não pagavam. O SC 
Espinho hoje não tem nada e no 
futuro nada terá! No futuro estádio 
municipal os vários clubes do con-
celho também querem lá jogar.
Mais tarde, na sua vida, estabele-
ceu-se como comerciante…
Vendia panos no Fonseca. Ele abriu 
a Casa Gentil, na Rua 23 e deu socie-
dade ao irmão. Passei da Rua 19 para 
lá, num espaço onde, agora, vendem 
óculos. Estive lá 11 anos. Depois 
tentei a minha sorte. Fui falar com 
o dr. Manuel Gomes de Almeida e 
acertei a renda do estabelecimento. 
Fui ter com o Fonseca ao Café Ave-
nida para falar com ele. Andámos 
no picadeiro cerca de duas horas. 
Estava a convidá-lo para ser meu 
sócio. No dia seguinte ele disse que 
me ajudava se encomendasse num 
fornecedor no Porto, na Galeria de 
Paris. Paguei-lhe o material com 
juros, pois foi assim que acordámos. 
Emprestou-me cerca de 70 contos. 
Foi assim que fundei a Casa Óscar, 
no Largo da Graciosa, onde esteve 
durante 23 anos.
Mais tarde, fiz uma sociedade com 
um primo meu, que esteve mais 
ocultada porque ele vendia tecidos 
ao Fonseca. Mas acabámos por re-
gularizar a situação. Ele acabou por 
se meter em dívidas e o banco quase 
veio buscar-me a casa onde atual-
mente moro! O meu primo passava 
os dias no Porto, a ver os treinos do 
FC Porto, ia ao cinema e às maris-
queiras a Matosinhos. Acabei por 
entregar a loja da Graciosa e fui 
para a Rua 23 onde estive durante 
mais 19 anos.
Sempre fui muito certo nas contas 
e, por isso, quando precisava até os 
fornecedores me ajudavam.
Teve uma relação de amizade muito 
grande com Romeu Vitó!
Nunca fui político e ainda hoje me 
considero um português inteiro. 
Não sou partido. Tive uma relação 
de amizade muito grande com o 
Romeu Vitó. Ele tinha sido meu co-
laborador na iniciação desportiva 
do SC Espinho. A minha confiança 
com ele foi ganha por intermédio 
da esposa, Henriqueta Vitó. Ele con-
fiava muito em mim. Encontráva-
mo-nos à noite e fazíamos, sempre, 
um passeio higiénico, estivesse bom 
ou mau tempo. Mais tarde, convi-
dou-me para a Junta de Freguesia 
de Espinho. O Manuel Simões 

mandou entregar-me uma ficha de 
filiação no PPD e não assinei. Era 
independente. Mas o que é certo é 
que o Simões levou a mal.
Na primeira reunião da Junta de 
Freguesia disseram-me que iria 
ganhar 270 escudos. Não aceitei e 
os restantes elementos queriam-me 
comer vivo! Entreguei os honorários 
à Cerciespinho, Santa Casa da Mise-
ricórdia de Espinho e ao Patronato 
da Divina Providência. Quando saí 
da Junta já eram 1200 escudos por 
mês. Nunca fiquei com um centavo! 
Entreguei o dinheiro a instituições 
de beneficência.
Abandonava o meu trabalho na loja 
para tratar de assuntos da Junta, 
porque o Romeu confiava muito 
em mim. Cheguei a ir verificar se 
as pessoas moravam ou não onde 
diziam para se passarem os ates-
tados de residência.
Lembra-se de alguma história 
dessa altura?
Recordo-me de uma senhora que 
morava na Rua dos Limites e que 
não queria que uma filha fosse es-
tudar para uma escola no Corvo. 
Expliquei ao Romeu Vitó a situação 
e ele assinou o atestado para que 
a criança pudesse vir para uma 
escola em Espinho. Entretanto, na 
minha loja, tinha dado ordens para 
nunca receberem nada de ninguém 
e estava lá uma senhora com um 
grande cesto (um cabaz de Natal). 
Disse-lhe que não aceitava nada 
e ela começou a chorar. Retirei do 

cesto uma peça e o resto a senhora 
levou de volta.
Entrou com Romeu Vitó para a 
Câmara Municipal como seu ad-
junto. Porquê?
Já me dava bem com ele. Frequen-
távamos as termas de Alcafache, 
perto de Viseu. Viajávamos sempre 
juntos. Eram as nossas férias. Um 
dia, o Romeu Vitó recebeu um te-
lefonema de Ferreira de Campos 
para o convidar para ser candidato 
a presidente da Câmara pelo PSD. 
Ele aceitou, mas não o acompanhei 

nessas arruadas que os partidos 
fazem nas campanhas eleitorais! 
Era seu amigo e apenas ia ter com 
ele à loja para darmos a nossa vol-
tinha. No dia em que ele ganhou 
nas eleições soube da notícia pela 
Rádio Costa Verde. Telefonei-lhe a 
desejar-lhe boa sorte.
No dia em que ele tomou posse pa-
recia mal não aparecer. Todos ‘aper-
taram o bacalhau’ e eu guardei-me 
para último na fila. Desejei-lhe feli-
cidades e ele, de imediato, disse-me 
que eu iria para o seu lado. Apenas 
lhe respondi que teria de falar, 
em primeiro lugar, com a minha 
mulher e, depois, com as empre-
gadas da minha loja. Abandonei o 
meu estabelecimento, totalmente, 
durante quatro anos. Até ali havia 
dado sempre lucro. Desde aí só me 
apareceram prejuízos. Patrão fora, 
dia santo na loja!
Saía da Câmara todos os dias entre 
as 20h30 e as 21 horas. Tinha sempre 
coisas para resolver. Ia à loja, fazia o 
registo do apuro e tratava dos paga-
mentos. Jantava e, depois, ia para a 
sala ver televisão, voltava à loja e só 
me deitava depois das duas ou três 
da madrugada.
Mas tinha um salário na Câmara?
O Romeu Vitó ganhava 250 contos 
[1250 euros] e eu 150 contos [750 
euros]. À noite ia à loja e trazia o 
dinheiro do apuro para casa, mas 
deixava alguns trocos na caixa. No 
outro dia, logo de manhã, passava 
novamente pela loja e colocava di-
nheiro no cofre. 
O seu trabalho era difícil?
Tive de me ‘estribar’ com os funcio-
nários. Eu era o zero à esquerda e 
não percebia nada daquilo. No en-
tanto, tentava ajudar as pessoas. A 
Odete Flora foi o meu braço direito. 
Muitas vezes via-me aflito e ela era 
a minha ajuda, sobretudo para con-
seguir dar uma satisfação às pes-
soas que iam à Câmara para tratar 
dos seus assuntos. Mas havia lá uns 
elementos na Câmara que se ven-
diam por um copo e por uma sande.
Recordo-me de umas pessoas, emi-
grantes em França, que foram ter 
com o Romeu Vitó para lhes ame-
nizar uma coima aplicada pela 
GNR. Ele estabeleceu para tudo o 
que fosse daquele género deveria 
ser aplicada a coima de 200 contos 
[1000 euros]. Uma dessas pessoas 
que trabalhava nos serviços levou 
10 contos [50 euros] aos emigrantes 
por fazer uma carta! O Romeu 
propôs que os emigrantes denun-
ciassem esse indivíduo, mas eles 
não quiseram. Na Câmara havia 
muita corrupção.
Quando chegaram à Câmara ti-
veram alguma surpresa?
O Lito Gomes de Almeida não co-
brava as coimas a ninguém. Por isso, 
quando lá chegámos deparámos 
com um monte de papéis e levámos 
tudo para as termas, para o hotel. Ali 
estávamos tranquilos e sem que nos 

interrompessem e pusemos tudo 
em ordem.
Mas não gostou dessa experiência?
Foi uma experiência muito boa. A 
própria Odete Flora dizia-me que eu 
não sabia a força que tinha dentro 
da Câmara. Eu respondia que nem 
queria saber!
Quando foi a inauguração da Uni-
dade de Saúde de Paramos, era pri-
meiro-ministro o Cavaco Silva. Foi 
a uma sexta-feira e os empregados 
da Câmara estavam habituados a 
‘levantar voo’ mais cedo, com a au-
torização dos encarregados. Estava 
sozinho e recebi uma chamada do 
presidente do Aero Clube, capitão 
Ferreira Júnior que me disse que 
havia um problema na pista que 
tinha em cima umas guias de pas-
seio. Falei com o chefe dos serviços 
e ele disse-me que a brigada estava a 
limpar o trajeto para o Cavaco Silva 
em Paramos e pediu-me para ir aos 
armazéns falar com o encarregado 
da limpeza. Expliquei a situação, 
mas o indivíduo do carro-vassoura 
já estava a sair e não quis saber do 
que lhe estava a pedir. Ele recu-
sou-se, mas obriguei-o a ir fazer o 
serviço porque ele ainda estava no 
horário de trabalho. Tomei uma ati-
tude severa. Eu e o Hélder tirámos 
as pedras da pista.
Quando cheguei à Câmara, contei 
ao engenheiro Alves e ao Romeu 
Vitó. No outro dia, o tal fulano, 
fardado de bombeiro, quis falar 
comigo, mas eu não falei com ele. 
Parece que o castigaram a não fazer 
horas extraordinárias nos camiões 
da limpeza!
Acha que o Romeu Vitó fez trabalho 
como presidente?
Fez muitas obras que ficaram en-
terradas no chão, tais como água 
e saneamento nas freguesias. Os 
primeiros vidrões em Espinho foi 
ele que os mandou colocar quando 
estava na Junta de Freguesia. Era 
uma pessoa muito dinâmica e sabia 
onde bater à porta. Até pediu ao Re-
gimento de Engenharia que fizesse 
uma peça para os vidrões. 
Chegou a dar algum conselho ao 
seu amigo Romeu?
Nunca me meti em coisas que ti-
vesse de ser ele a decidir. Não me 
ia meter em responsabilidades que 
eram as dele.
Como vê o país e a cidade?
Vejo o país com um desrespeito 
total. Vi no vosso jornal que há falta 
de pessoas para trabalhar. Querem 
viver à sombra! Eu, com 10 anos, já 
estava a trabalhar!
Quando saía de casa, estava sentado 
na Rua 19 e ouvi uma conversa de 
jovens. Um deles dizia que o pai lhe 
havia arranjado um emprego, mas 
que não queria se não fosse para tra-
balhar sentado.
Em relação a Espinho, houve uma 
época, quando veio a debandada de 
África, os comerciantes conheciam 
toda a gente. Agora é muito diferente. ○

destaque
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Um engenheiro alemão 
da CP estava hospedado 
na pensão da minha avó. 
Vinha à segunda e ia 
embora à sexta-feira. Fiz 
amizade com ele e a minha 
filha chegou a ir passar 
férias à Alemanha, a uma 
terra próxima de Munique. 
Mais tarde, quando ele 
vinha esporadicamente a 
Portugal, ficava a dormir 
em minha casa. Fui à 
Alemanha e estive lá 26 
dias. Aprendi algumas 
palavras em alemão que 
ainda não me esqueci”
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LÚCIO ALBERTO

Os grandes vencedores das eleições 
legislativas antecipadas são, por um 
lado, o PS de António Costa, que 
conquistou 41,68% do total de votos 
e elegeu 117 deputados, conseguindo, 
assim, a maioria absoluta no Parla-
mento; e, por outro, Espinho.

Ricardo Sousa e Pinto Moreira, 
ambos do PSD, têm assento na nova 
configuração da Assembleia da Re-
pública (AR); o primeiro mediante 
o círculo de Aveiro e o segundo 
através do apuramento eleitoral 
do Porto. Carlos Guimarães Pinto 
acompanha-os na estreia parla-
mentar. O colunista da Defesa de 
Espinho, eleito pela Iniciativa Li-
beral (IL), no quadro do Porto, tem 
raízes espinhenses. E ainda resta 
a possibilidade de Nuno Almeida 
– 10º colocado na lista de Aveiro 
do PS – também ascender a depu-
tado, caso se registe a presumível 
inclusão de Pedro Nuno Santos no 
futuro Governo, juntamente com 
Flipe Neto Brandão. 

“Eu tenho uma relação umbilical 
com Espinho”, vinca o social-demo-
crata eleito pelo círculo do Porto. 
“Eu sou filho de Espinho, aqui nas-
cido e criado. Portanto, Espinho 
está sempre no meu pensamento e 
nas minhas cogitações. Abordarei 
as questões relacionadas com Es-
pinho com redobrada atenção. 
Nunca abandonarei esta terra que 
tanto amo!”.   

Pinto Moreira garante igualmente 
que encara a nova missão política 
com o sentido de responsabilidade 
com que norteou outras funções, 
com destaque para a presidência 
da Câmara Municipal de Espinho. 
“A maioria absoluta de um partido 
implicará a maior vigilância e moni-
torização dessa mesma maioria e do 
respetivo Governo”.

Ricardo Sousa entende que no 
plano pessoal é “gratificante” ser 
eleito, mas revela-se insatisfeito 
pelo seu partido “não ter recolhido 
mais votos que o PS no distrito de 
Aveiro” e agastado com o resultado 
nacional. “A nossa intenção era 
termos ganho as eleições no dis-
trito e, claro, no país”, diz o eleito 
social-democrata.

“Normalmente os resultados con-
celhios espelham aquilo que são as 

intenções de voto a nível nacional”, 
considera o antigo líder da JSD 
local. “Mas houve algumas dife-
renças gerais de intenção de voto”.

“É importante que Espinho tenha 
na AR pessoas oriundas daqui, 
embora representando círculos elei-
torais diversos”, reconhece Ricardo 
Sousa. “Eu tenho um compromisso 
acrescido, porque a assumi uma 
candidatura pelo distrito de Aveiro 
e, claro, por Espinho. Será uma 
honra”. 

Depois de ter estado perto em 
2019, Carlos Guimarães Pinto não 
falhou a eleição à segunda tenta-
tiva. O espinhense, ideólogo liberal, 
assinala que a sua cidade de origem 
“nunca teve tantos representantes 
ao mesmo tempo na AR”, conside-
rando ser esse “um bom sinal de 
vida política”. “Como é óbvio, nós 
representamos o país no seu todo, 
mas as nossas vivências e expe-
riências também moldam a forma 
como tomamos as nossas decisões”, 
acrescenta.

Para o economista, o reforço da 
IL é, por um lado, um alento parti-
dário e, por outro, um compromisso. 
“A subida para oito deputados 
dá-nos mais responsabilidade, mas 
também traz mais recursos, embora 
o facto de o PS ter maioria abso-
luta faz com que as nossas ideias 
e propostas sejam mais difíceis de 
passar”, sublinha. Guimarães Pinto 
diz mesmo que a ação da IL vai ser 
“mais difícil” perante o “modelo so-
cialista na governação do país”.

Já Nuno Almeida encara a possi-
bilidade de assumir um lugar como 
deputado, mas manterá a presi-
dência da Junta de Anta e Guetim. 
“Se for chamado, obviamente que 
estarei presente, mas não defrau-
darei quem em mim depositou con-
fiança no ato eleitoral autárquico”. ○

PS “absoluto” e três (ou) quatro 
deputados espinhenses

LEGISLATIVAS
2022

ANÁLISE

243 freguesias 
apuradas

147 freguesias
apuradas

Distrito Aveiro
RESULTADO ELEITORAL

PS 39,52% 144.198 votos f 8

PSD 35,68% 130.192 votos f 7

CH 5,64% 20.562 votos f 1

BE 4,58% 16.708 votos

IL 4,47% 16.294 votos

CDS-PP 2,46% 6.551 votos

PCP-PEV 1,80% 8.962 votos

PAN 1,26% 4.604 votos

LIVRE 0,79% 2.878 votos

BRANCO 1,30% 4.739 votos

NULO 0,97% 3.521 votos 

Distrito Porto
RESULTADO ELEITORAL

PS 42,53% 418.869 votos f 19

PSD 32,33% 318.343 votos f 14

IL 5,11% 50.359 votos f 2

BE 4,78% 47.118 votos f 2

CH 4,37% 42.998 votos f 2

PCP-PEV 3,28% 32.277 votos f 1

PAN 1,70% 16.707 votos

CDS-PP 1,46% 14.347 votos

LIVRE 1,16% 11.433 votos

BRANCO 1,01% 9.993 votos

NULO 0,84% 8.319 votos 

VOTANTES

61,84%

VOTANTES

56,78%

VOTANTES

57,96%

VOTANTES

61,38%

Espinho com três deputados eleitos – Ricardo Sousa, Pinto 
Moreira e Carlos Guimarães Pinto – e outro na “calha” – Nuno 
Almeida – é um dos vencedores das eleições de 30 de janeiro, em 
que o PS polarizou a concorrência com a maioria absoluta, em 
detrimento do PSD. O PS também ganha no concelho, e por folgada 
margem (43,64%) secundado pelo PSD, BE, IL, Chega, CDU, CDS e 
PAN. Houve 61% de eleitores a irem às urnas.

“Espinho está sempre 
no meu pensamento e 
nas minhas cogitações. 
Abordarei as questões 
relacionadas com 
Espinho com redobrada 
atenção”   
Pinto Moreira 

Concelho de Espinho
RESULTADO ELEITORAL

PS 43,64% 7.945 votos

PSD 32,71% 5.956 votos

BE 4,51% 822 votos

IL 4,34% 791 votos

CH 4,02% 731 votos

PCP-PEV 3,54% 645 votos

CDS-PP 1,68% 306 votos

PAN 1,37% 250 votos

LIVRE 0,86% 157 votos

BRANCO 1,03% 188 votos

NULO 0,82% 150 votos 

Paramos
PS 51,59% 894 votos

PSD 26,26% 455 votos

BE 4,39% 76 votos

IL 3,81% 66 votos

CH 3,58% 62 votos

PCP-PEV 3,12% 54 votos

CDS-PP 1,56% 27 votos

PAN 1,33% 23 votos

BRANCO 1,04% 18 votos

NULO 1,10% 19 votos 

Silvalde
PS 55,40% 1.903 votos

PSD 22,53% 744 votos

CH 4,19% 144 votos

BE 3,99% 137 votos

PCP-PEV 3,96% 136 votos

IL 3,06% 105 votos

PAN 1,19% 41 votos

CDS-PP 1,14% 39 votos

BRANCO 0,90% 31 votos

NULO 1,02% 35 votos 

Anta-Guetim
PS 44,68% 2.941 votos

PSD 32,94% 2.168 votos

BE 4,53% 298 votos

CH 4,16% 274 votos

IL 3,69% 243 votos

PCP-PEV 3,31% 218 votos

CDS-PP 1,64% 108 votos

PAN 1,20% 79 votos

BRANCO 0,93% 63 votos

NULO 0,55% 36 votos 

Espinho
PSD 29,64% 2.559 votos

PS 34,19% 2.207 votos

IL 5,84% 377 votos

BE 4,82% 311 votos

CH 3,89% 251 votos

PCP-PEV 3,67% 237 votos

CDS-PP 2,04% 132 votos

PAN 1,66% 107 votos

BRANCO 1,21% 78 votos

NULO 0,93% 60 votos 

Resultados Globais
RESULTADO ELEITORAL

PS 41,68% 2.246.637 votos f 117

PSD 27,80% 1.498.605 votos f 71

CH 7,15% 385.559 votos f 12

IL 4,98% 268.414 votos f 8

BE 4,46% 240.265 votos f 5

PCP-PEV 4,39% 236.635 votos f 6

CDS-PP 1,61% 86.578 votos f 0

PAN 1,53% 82.250 votos f 1

LIVRE 1,28% 68.975 votos f 1

OUTROS 3,06% 79.154 votos f 5

BRANCO 1,15% 61.762 votos

NULO 0,92% 49.537 votos 

18.206 votantes
29.662 inscritos

364.858 votantes
642.602 inscritos

984.800 votantes
1.592.590 inscritos

5.389.705 votantes
9.298.390 inscritos

Resultados Eleitorais
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LISANDRA VALQUARESMA

A IGREJA MATRIZ de Espinho vai ser 
alvo de obras de requalificação a partir de 
segunda-feira, 7 de fevereiro. Esta emprei-
tada, focada na parte interior do edifício, 
vai abranger várias zonas e tem diferentes 
objetivos. 

“Vamos mudar o soalho porque está 
extremamente estragado. Encontra-se 
cheio de térmitas próprias da medeira e 
há zonas que estão mesmo podres”, co-
meça por explicar o padre Artur Pinto, 
responsável pela paróquia de Espinho. 
“Além disso, vamos pintar a igreja toda e, 
de certa forma, torná-la um pouco mais 
clara. Pretendemos mudar o sistema de 
iluminação para ajudar nisso mesmo”, 
refere, explicando que muito mais terá 
que ser feito. “O sistema sonoro também 
é muito importante e o que existe atual-
mente não corresponde às nossas neces-
sidades. Vamos tentar criar mais espaço 
para as pessoas, ou seja, tentar acolher 
mais pessoas na igreja e com melhores 
condições. Vamos tentar isolá-la por causa 
de questões de humidade, uma vez que 
um bom isolamento a esse nível permite 
uma sensação de conforto térmico de dois 
graus acima do que existe atualmente”.

Perante a existência de pormenores ina-

cabados em diversos pontos do edifício, 
o padre Artur Pinto assegura que esses 
serão igualmente tidos em conta. “Uma 
igreja é mesmo o símbolo do que é uma 
comunidade. Vamos cuidar de alguns 
espaços que estão a ser usados, mas que 
não estão potenciados no seu máximo, 
até porque há zonas da igreja que parece 
que nunca foram terminadas, com alguns 
pormenores ainda em cimento. Assim 
como uma comunidade está em perma-
nente construção, a igreja também o está, 
conforme a própria comunidade vai pre-
cisando do espaço e como vai transpondo 
para as suas celebrações a vivencia da sua 
fé”, afirma o pároco de Espinho.

Apesar de o telhado da igreja já ter sido 
requalificado anteriormente, o padre 
Artur Pinto explica que também será pen-
sada uma nova forma de aceder a essa 
zona mais alta. “Há novos pormenores 
que vamos acrescentar como uma nova 
forma de subir para as galerias. No fundo, 
uma nova forma de subir das galerias para 
a torre e para o sino. Todos estes porme-
nores vão levar a que esta obra seja mar-
cante na igreja, mas diferenciadora”.

Face a estas necessidades para a pre-
servação do edifício, a obra de requali-
ficação vai incidir em várias vertentes, 
obrigando a um orçamento considerado 

avultado. Ainda que acredite que o valor 
poderá oscilar, fruto de possíveis alte-
rações no decorrer das obras, o padre 
Artur Pinto explica que será necessário 
um valor que rondará um milhão e 400 
mil euros. 

ORÇAMENTO POR GARANTIR 

“Essencialmente vai ser isto, mas que, 
no fundo, é muito. Temos um orça-
mento um bocadinho alto”, dá nota o 
responsável paroquial, confessando 
que a verba ainda não está totalmente 
garantida. “Estamos a tentar arranjar 
e estou constantemente a apelar à co-
laboração de todos. Não podemos es-
quecer que a Igreja Matriz é o grande 
monumento da cidade de Espinho e é 
de todos. Há imensos acontecimentos 
culturais, como concertos, por exemplo, 
que acontecem na igreja e as portas 
sempre estiveram abertas para acolher 
todos. É um espaço que dignifica a ci-
dade e que, de uma forma ou de outra, 
todos se devem sentir referenciados e 
aconchegados pois, de alguma maneira, 
todos já usufruíram do espaço”, afirma 
o padre Artur.

Ainda que apele à colaboração da po-
pulação, o responsável pela paróquia 
não descarta outras possibilidades de 
angariação de dinheiro. Para não co-
locar o peso apenas nos ombros da 
população, o pároco decidiu colocar a 
residência paroquial à venda e confessa 
que o valor conseguido seria também 
destinado a outro edifício religioso. 
“Tentamos colocar à venda a residência 
paroquial para conseguir colmatar este 
volume de obras que vamos ter. Não se 
trata apenas da igreja, pois a capela de 
Nossa Senhora da Ajuda também está 
a precisar de uma grande intervenção. 
Está com grandes problemas, nomeada-
mente nas paredes e, em breve, vamos 
ter que começar a fazer na capela 
Nossa Senhora da Ajuda aquilo que fi-
zemos na igreja. Vamos ter que reparar 
o telhado, as paredes e o interior e será 
também avultado. Embora não tanto 
como a igreja, mas andará sempre na 
ordem dos 300/400 mil euros”, adianta 
o padre Artur.

Apesar da tentativa, a estratégia não 
resultou. “Nós vamos ter um volume de 
obras que não é para um ano nem dois. 
Não é para fazer tudo de uma vez só, é 
para irmos fazendo de forma faseada, 
mas temos um volume de obras muito 
alto e, por isso, uma das estratégicas 
pensadas foi esta de alienar a atual re-
sidência paroquial. Como não apareceu 
nenhuma oferta capaz de responder ao 
valor de mercado da casa não se vendeu. 
Vamos tentar pensar em outra estratégia 
para conseguirmos responder a estas 
necessidades financeiras que vamos ter 
nos próximos tempos”, esclarece.

Para quem quiser fazer um donativo, 
o pároco explica: “as pessoas podem 
ajudar diretamente, fazendo-nos chegar 
o dinheiro ou então por transferência 
bancária. Claro que tudo é sempre refe-
renciado com recibo para garantir que o 
dinheiro tem o destino devido”. ○

LISANDRA VALQUARESMA

“UMA CIDADE que te escuta” é o nome do 
evento que se vai realizar no centro pastoral de 
Espinho, no próximo sábado, 5 de fevereiro, às 
9h30. Respondendo ao pedido do Papa Fran-
cisco, incluído no sínodo 2021-2023, o padre 
Artur Pinto, juntamente com toda a paróquia, 
está a organizar este momento que tem como 
objetivo ouvir as ideias e sugestões da comu-
nidade em geral. “Desafiou-nos a escutar para 
construir uma comunidade que caminha em 
conjunto. No dia 5 vamos ter a presença de 
várias pessoas, como adventistas, homens e 
mulheres que vêm da cultura, do desporto, da 
política e que nos vão ajudar a compreender 
que igreja é precisa em Espinho”, refere o pá-
roco de Espinho. “Isto não é tanto para abor-
darmos aqueles temas fraturantes que estão 
na berra, mas é mais para nos escutarmos uns 
aos outros e com isto percebemos por onde é 
que o espírito santo nos envia”. 

Considerando-o como “um evento em estilo 
de partilha”, o padre Artur explica que se trata 
de um momento aberto a toda a comunidade. 
“A intenção é que todos sejam auscultados, 
o que exige que a Igreja se mostre, acima de 
tudo, disponível. Para se abrir ao diálogo com 
todos os que queiram participar, a paróquia 
de Espinho lançará uma série de questioná-
rios dirigidos, de forma diversa, consoante o 
posicionamento em que se assume cada um 
dos respondentes”, afirma, acrescentando 
que “esta recolha de opiniões, será realizada 
através de um questionário online sobre o 
caminho que a Igreja deve tomar, as celebra-
ções e os processos de participação e decisão. 
As opiniões de todos servirão para elaborar 
a síntese da paróquia de Espinho a enviar à 
diocese que os enviará ao grupo de trabalho 
criado pelo Papa Francisco no âmbito do Sí-
nodo 2021-2023: ‘Por uma Igreja Sinodal, co-
munhão, participação, missão’. ○

 A finalidade de um sínodo é 
refletir de maneira conjunta sobre 
temas relevantes para o bem da 
igreja e da humanidade”.
Padre Artur Pinto 

4500 Espinho

PARÓQUIA DE ESPINHO SÍNODO 2021-2023

Igreja 
Matriz em 
obras já a 
partir de 
segunda-
feira 

Ouvir a comunidade 
para construir uma 
Igreja melhor 

Com o objetivo de requalificar e preservar o edifício religioso, a 
paróquia de Espinho vai iniciar obras que vão incidir na alteração do 
soalho, na pintura das paredes e ainda na substituição dos sistemas 
sonoros e de iluminação. O prazo de execução está previsto para dois 
anos e terá um custo de cerca de um milhão e 400 mil euros. 

Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

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

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

Rua 8, n.º 381 Espinho  227 342 718 / 929 074 937
clinicajorgepacheco@net.novis.pt
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ILUMINAÇÃO

CAROLINA FIGUEIREDO

A RUA 16, entre as Ruas 
3 e 62, é um dos casos da ci-
dade sem iluminação ade-
quada. Os três quarteirões 
têm apenas 2 postes de luz 
por passeio e que se encon-
tram tapados pelas árvores. 
A situação deixa zonas dos 
passeios completamente às 
escuras, sendo necessário re-
correr a uma lanterna para 
conseguir caminhar de forma 
segura, ou mesmo atravessar 
os quarteirões afetados pelo 
meio da estrada. 

Rui Simões, morador num 
dos quarteirões da Rua 16 
em que o problema é mais 
notório, mostra-se incomo-
dado e critica o tratamento 
dado às árvores ali plantadas. 
“Estes plátanos são muito 
antigos e requerem uma ma-
nutenção específica”, explica, 
acrescentando que “há uma 
altura para os podar e devia 
estar marcada uma altura 
do ano para o fazerem, mas 
estão sempre a adiar”. “O não 
podar traz a agravante de as 
caleiras das casas ficarem 
entupidas pelas folhas e aí o 
problema já deixa de ser do 
Município e passa a ser das 
pessoas”, alerta o morador.

Mas quando a culpa não 
é das árvores, é dos postes 

de iluminação que falham 
constantemente naquele 
local. O morador acredita 
que a Câmara “não tem de 
saber sempre de tudo o que 
se passa, nem isso é humana-
mente possível”, mas defende 
a “existência de um piquete 
que, mal fosse alertado pela 
população, deveria agir em 
conformidade”. Rui Simões 
não esquece a questão da se-
gurança, lembrando que “esta 
falta de iluminação é pro-
pícia a assaltos e a uma falta 
de segurança generalizada”.

Residente em Espinho há 
40 anos, Rui chama à atenção 
também para a questão tu-
rística, afirmando que “fica 
mal a Espinho esta falta de 
cuidados”.

Em resposta ao pedido de 
esclarecimento sobre a si-
tuação na Rua 16, o gabinete 
de comunicação do Muni-
cípio explica que “os serviços 
municipais vão fazer vistoria 
ao local e determinar as me-
didas a adotar”. “Se for ne-
cessário e adequado realizar 
poda às árvores em questão, 
a situação será comunicada 
à Junta de Freguesia de Es-
pinho que, no âmbito da 
delegação de competências 
da Câmara Municipal nas 
Juntas de Freguesia, é a en-
tidade responsável por essa 

manutenção”, pode ler-se 
ainda no comunicado.

Durante a semana ante-
rior, moradores da Rua 37B 
expuseram a escuridão em 
que o local se encontrava 
nas redes sociais e, ainda na 
mesma semana, os arranjos 
necessários foram realizados 
pelo município.

Ainda às escuras encon-
tra-se uma parte da Rua 20, 
entre as ruas 29 e 33, bem 
como a entrada da cidade 
junto ao McDonalds. As 
obras de requalificação da-
quele troço que vai desde a 
Rua dos Limites até à Rua 8, 
junto à ponte pedonal, dei-
xaram o local mal iluminado 
e sinalizado, causando con-
fusão e perigo para o trân-
sito. A Câmara foi contactada 
para esclarecer esta situação, 
mas não se pronunciou sobre 
a mesma.

Recorde-se que a Defesa de 
Espinho alertou, na edição de 
9 de dezembro, para a escu-
ridão total em que a Rua 5 se 
encontrava e a reparação dos 
postes de iluminação foi feita 
após um pedido de esclareci-
mentos à Câmara Municipal 
por parte do jornal. ○

Mais de 25 mil 
doses de vacinas 
administradas 
no CVC da Seara

O CENTRO de Vacinação 
Covid (CVC) de Espinho, na 
antiga escola da Seara, em 
Silvalde já administrou 25.215 
doses da vacina contra a 
Covid-19, desde que reabriu 
as portas, há 71 dias. Simul-
taneamente, aquele espaço 
implementado pelo Muni-
cípio de Espinho em 17 de 
novembro do ano passado 
já administrou 4593 vacinas 
contra a gripe, totalizando 
29.808 inoculações.
Segundo dados a que a De-
fesa de Espinho teve acesso, 
nos últimos sete dias foram 
administradas um total 
de 3.246 vacinas, contra a 
Covid-19 e a gripe.
Entretanto, a equipa de ras-
treamento do Município de 
Espinho, em 22 dias de ope-
ração estabeleceu o contacto 
por via telefónica com 4.457 
casos positivos de Covid-19 no 
concelho de Espinho, o que dá 
uma média diária de 178 pes-
soas por dia. ○ MP 

CICLOVIA
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Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Entrada de Espinho às escuras
São várias as zonas da cidade que carecem de atenção no que à iluminação diz 
respeito. As situações mais preocupantes começam logo à entrada de Espinho e as 
obras parecem piorar o cenário e deixar zonas da cidade completamente às escuras. 
Rui Simões, morador de uma das áreas afetadas, queixa-se da falta de atenção de um 
município que “não tem um plano de desenvolvimento”.

CIDADE

A RUA 8 e a área do Recafe começam a ga-
nhar a sua forma final. Para melhorar a uti-
lidade da área junto à ponte pedonal cons-
truída no final da Rua 5, o canteiro paralelo ao 
muro do túnel da via-férrea ao longo da Rua 
8 recebeu a colocação de bancos que muitos 
espinhenses já usam para descansar e para 
apreciar a requalificação das obras na zona. 
Mas também o piso ganhou cor no passeio da-
quela rua que foi pintado novamente, entre as 
ruas 5 e 9, e que deverá ser a continuação da 
ciclovia já existente a sul daquele local. ○

A OBRA da Rua 20 prossegue para sul, agora 
num troço compreendido entre as ruas 23 e 
31. Obras que levam à interrupção do trânsito 
até à Rua 33.
Deste modo, o Município de Espinho 'dese-
nhou' um percurso alternativo, numa espécie 
de um 'retângulo' em circulação pela Avenida 
24 e pelas ruas 33, 16 e 23, com acesso aos ar-
ruamentos perpendiculares, também, através 
da Rua 18. ○

Passeio da Rua 8 
pintado de fresco

Obras na Rua 20 
até à 31

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

População: 
29516
Incidência: 
7844
Categoria: 
960 - MÁX. 
Risco: 
Extrem. Elevado
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4500 Freguesias

ANTA E GUETIM PARAMOS

ESPINHO

LÚCIO ALBERTO

OS PROBLEMAS que 
afetam a segurança do trân-
sito automóvel e da circu-
lação pedonal nas ruas dos 
Combatentes, em Guetim, e 
Dias Afonso, em Anta, foram 
alvo de uma recomendação 
social-democrata em sede 
da assembleia autárquica, 
tendo o executivo socialista 
da junta dado nota de que a 
anterior estrutura camarária 
fora oportunamente notifi-
cada relativamente a ambas 
situações e que o mesmo 
alerta se aprestava junto da 
atual gestão municipal.

“O carro até salta se houver 
necessidade de acelerar um 
bocado quando passo por 
aqui”, diz José Correia, en-
quanto sai do veículo aca-
bado de estacionar em frente 
à padaria. “Quando se deixa 
Grijó até parece que não é 
a mesma estrada que há 
poucos anos foi melhorada 
com tapete betuminoso. Há 
buracos e buraquinhos e 
há muita irregularidade ao 
longo da estrada quase até à 
Idanha”.

“Já vi uma moto quase a 
tombar, tendo valido a pe-
rícia, mas principalmente a 
rapidez e a calma do moto-
ciclista”, acrescenta o auto-
mobilista, apontando para 
um dos buracos mais largos. 
“Talvez uma das rodas não 
tenha passado corretamente 
por um destes buracos. E 
à noite torna-se mais com-
plicado para quem anda de 
carro, fará para quem anda 
por aqui de moto!”.

“Não são só os buracos que 
afligem quem ainda precisa 
de atravessar a rua para ir 
à padaria ou a outro lugar 
daqui”, alerta Maria de Fá-
tima Silva, que trabalha na-
quela zona. “Os carros sobem 
a rua a grande velocidade e 
quando descem no sentido 
contrário ainda é pior! Talvez 
seja necessário pôr-se lombas 
e quando escurece também 
é necessário assinalar passa-
deiras com iluminação”.

“E mesmo assim nunca 
se sabe, porque uma coisa é 

o estado do piso e outra é a 
indiferença dos condutores 
para com quem anda a pé”, 
observa ainda a mulher que 
por ali caminha de segunda 
a sexta-feira. “Arranjem-se 
os buracos mas nada de es-
quecer quem anda a pé e pre-
cisa de atravessar a rua!”.

O presidente da Junta 
da União das Freguesias de 
Anta e Guetim, Nuno Al-
meida, reconhece que a Rua 
dos Combatentes está a pre-
cisar de repavimentação e 
de reforço de sinalização de 
segurança. “É um problema 
para o qual já vínhamos cha-
mando a atenção da anterior 
Câmara Municipal e conti-
nuamos a defender, junto do 
novo executivo, uma rápida 
intervenção”.

“Podem-se fazer umas in-
tervenções casuísticas na 
principal via de Guetim, 
mas não deixarão sempre 
de ser remendos e, por isso, 
é necessária uma eficaz re-
qualificação”, frisa o autarca 
que, por outro lado, consi-
dera que o problema da Rua 
Dias Afonso só será resol-

vido quando se abrir a nova 
variante até à Nave Poliva-
lente. “Pode-se reduzir a ve-
locidade na Rua Dias Afonso, 
mas também vai-se criar um 
congestionamento maior 
e provavelmente mais pro-
blemas do que propriamente 
soluções, enquanto não se 
concretizar o projeto que tem 
muitos anos e que permite 
a criação da ligação externa 
à Nave, pelo Passo Velho e a 
Rua 33”.

Por seu turno, e atraves-
sando a Rua Dias Afonso, 
José Manuel Rocha recorda 
que “em tempos jorrava 
muita água nos passeios e na 
estrada e agora é preciso ter 
muito cuidado com o trânsito 
que aumentou bastante”.

“E é preciso também ter 
cuidado com a excessiva ve-
locidade dos veículos ligeiros 
e dos pesados”, acrescenta 
Paula Tavares, que também 
se preparava para atravessar 
de sul para norte. “Talvez se 
resolva um pouco o perigo 
para os peões com mais pas-
sadeiras e sinais de limitação 
de velocidade”. ○

A IMPLEMENTAÇÃO do Programa da Orla 
Costeira de Caminha-Espinho esteve na agenda 
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
numa reunião realizada na Praia de Paramos, 
na última quinta-feira de janeiro. As conse-
quências no território e as soluções que melhor 
servem a comunidade local foram debatidas 
pela APA com Miguel Reis e Manuel Dias, res-
petivamente presidentes da Câmara Municipal 
de Espinho e da Junta de Freguesia de Paramos.
A adaptação às alterações climáticas e a pro-
teção da frente marítima são prioritárias para 
o município, devendo ser integradas numa es-
tratégia comum de planeamento sustentável. ○

A ESTRUTURA de ecoponto e contentores de 
lixo que estava no passeio nascente da Rua 8, 
e nas proximidades do ângulo com a Rua 15, 
foi substituída por um novo equipamento 
colocado no lado poente, junto ao espaço de 
estacionamento.
A nova estrutura adquirida pela Câmara Mu-
nicipal de Espinho consta de ecoponto para 
reciclagem diferenciada de plásticos e metais, 
papel e cartão e vidrão, a par de contentores 
para o depósito do restante lixo doméstico e 
de serviços como o da restauração.
Entretanto, os serviços municipais e da en-
tidade que opera a recolha de lixo apelam à 
sensibilização do exercício adequado do depó-
sito dos resíduos domésticos e da restauração, 
a fim de se evitar o despejo e acumulação de 
detritos na rua. ○

Perigos espreitam nas ruas 
Dias Afonso e dos Combatentes

Adaptação às 
alterações climáticas 
e proteção da frente 
marítima analisadas 
no Lugar da Praia

Lixo tem novo 
equipamento na 
Rua 8

 
Podem-se fazer umas 
intervenções casuísticas 
na principal via de 
Guetim, mas não deixarão 
sempre de ser remendos e, 
por isso, é necessária uma 
eficaz requalificação”
Nuno Almeida, 
JF Anta e Guetim

 
Quando se deixa Grijó até 
parece que não é a mesma 
estrada que há poucos 
anos foi melhorada com 
tapete betuminoso. Há 
buracos e buraquinhos e 
há muita irregularidade 
ao longo da estrada quase 
até à Idanha”
José Correia, Guetim

É preciso também ter 
cuidado com a excessiva 
velocidade dos veículos 
ligeiros e dos pesados”
Paula Tavares, Anta

 
Pode-se reduzir a 
velocidade na Rua 
Dias Afonso, mas 
também vai-se criar 
um congestionamento 
maior e provavelmente 
mais problemas do 
que propriamente 
soluções, enquanto não 
se concretizar o projeto 
que tem muitos anos e 
que permite a criação da 
ligação externa à Nave, 
pelo Passo Velho e 
a Rua 33”
Nuno Almeida, 
JF Anta e Guetim

O pavimento da Rua dos Combatentes, em Guetim, apresenta relevantes deficiências, principalmente 
no troço próximo do limite com Grijó. A Rua Dias Afonso, em Anta, regista cada vez mais volume de 
tráfego e o excesso de velocidade confere perigosidade no atravessamento pedonal.
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Rua dos 
Combatentes 
(em cima) 
e Rua Dias 
Afonso (em 
baixo) 
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OVAR AMBIENTE

4500 Região

PARAMOS

LISANDRA VALQUARESMA

O CORTE de 250 hectares de pi-
nheiro-bravo do Perímetro Flo-
restal das Dunas de Ovar tem 
causado indignação nas últimas 
semanas. Esta operação, que se 
prevê decorrer até 2026, entre as 
praias de Esmoriz e do Torrão do 
Lameiro, está a suscitar um alar-
gado descontentamento principal-
mente por se saber que parte da 
zona deverá ser afeta ao ténis. 

Segundo a associação ambien-
talista Campo Aberto, trata-se de 
um “corte raso, que afeta árvores, 
arbustos e outra vegetação”, sendo 
“o grau zero da gestão florestal” e 
“o oposto de qualquer prática de 
silvicultura que tenha em conta a 
sustentabilidade”. Para tentar re-
verter esta operação, a associação 
criou um abaixo-assinado intitu-
lado ‘Salvem o Perímetro Florestal 
das Dunas de Ovar’, contra este 
abate que considera “um atentado 
ambiental” e apela à sua subscrição 
que, até ao momento conta já com 
mais de 16 mil assinaturas.

Perante a sequência de aconteci-
mentos que consideram “graves”, o 
grupo municipal ‘Movimento 2030’ 
na Assembleia Municipal de Ovar, 
apresentou ao Ministério Público 
uma participação “para investi-
gação de eventuais ilegalidades e/ou 
irregularidades na conceção e exe-
cução do Plano de Gestão Florestal 

do Perímetro Florestal das Dunas 
de Ovar”, acusando 

Segundo a Câmara Municipal 
de Ovar, “trata-se de um procedi-
mento previsto no Plano de Gestão 
Florestal deste perímetro e é da 
responsabilidade do (ICNF) Insti-
tuto de Conservação da Natureza 
e da Florestas”. No entanto, face às 
críticas levantadas nas últimas se-
manas, a autarquia recorreu à sua 
página na internet para explicar em 
que moldes o processo decorreu. “O 
Perímetro Florestal das Dunas de 
Ovar inclui terrenos (areais) per-
tencentes à Junta de Freguesia de 
Esmoriz, à Junta de Freguesia de 
Cortegaça, à Junta de Freguesia de 
Maceda e ao Município de Ovar, es-
tando sob a gestão direta do (ICNF)”, 
começa por explicar a autarquia. 
“Com a legislação do Plano Re-
gional de Ordenamento Florestal do 
Centro Litoral que determina a obri-
gatoriedade de elaboração de planos 
de gestão florestal para as matas 
nacionais e perímetros florestais, foi 
apresentada uma proposta de Plano 
de Gestão Florestal do Perímetro 
Florestal das Dunas de Ovar”, refe-
rente a fevereiro de 2016. 

Após este trâmite, a Câmara Mu-
nicipal esclarece que “foi solicitado 
à Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Centro 
a emissão de um parecer” que, mais 
tarde, foi dado como “favorável”. 
Tal como explica, “procedeu-se 

também à emissão de uma decla-
ração de concordância com o Plano 
de Gestão Florestal do Perímetro 
das Dunas de Ovar a cada freguesia 
envolvida”. 

Por fim, a autarquia afirma que 
o Plano de Gestão Florestal foi sub-
metido a discussão pública em 2016, 
“não havendo qualquer proposta de 
alteração”.

Em esclarecimentos prestados à 
agência Lusa, o ICNF explicou que 
parte da zona de Ovar onde o abate 
de árvores será efetuado será desti-
nado ao ténis, referindo que, “para 
já não está prevista a plantação de 
pinheiros ou quaisquer outras es-
pécies por mão humana”. “Dadas 
as características biofísicas e condi-
ções biológicas do povoamento, dar-
-se-á prioridade ao aproveitamento 
da regeneração natural – que, em 
regra, apresenta bons resultados na 
área em questão – e seguir-se-ão os 
trabalhos de silvicultura necessá-
rios para garantir o adequado de-
senvolvimento das novas árvores”, 
afirmou o ICNF. ○

EM 2021 mais de 209 mil 
cidadãos dos municípios da 
Lipor entregaram 17813 tone-
ladas para valorização orgâ-
nica e multimaterial, prove-
nientes de recolha seletiva 
porta-a-porta residencial e 
de proximidade com acesso 
condicionado, o que, segundo 
a Lipor “representa um au-
mento de 17% relativamente 
ao ano 2020”.

Desta forma, em 2021 a 
Lipor recebeu no seu Centro 
de Triagem e Plataformas 
14437 toneladas de materiais 
para reciclagem (plástico e 
metal, papel e cartão, vidro) e 
na Central de Valorização Or-
gânica, 3376 toneladas de bio 
resíduos (resíduos alimen-
tares e resíduos verdes).

O encaminhamento das 
17813 toneladas para valori-
zação, de acordo com aquela 
empresa, “permitiu evitar 
a emissão de 11804 tone-
ladas de CO2, o que repre-
senta mais de 98 mil viagens 
Lisboa-Porto”.

“Estes valores são fruto 

do forte investimento e da 
aposta que a Lipor e os muni-
cípios associados têm desen-
volvido no alargamento do 
Sistema de Recolha Seletiva 
Porta-a-Porta e de proximi-
dade com acesso condicio-
nado a mais zonas residen-
ciais, com vista a maximizar 
e incrementar a quantidade 
de materiais a enviar para 
reciclagem”, refere uma nota 
daquela empresa.

Face ao sucesso do projeto, 
em 2022, a Lipor e os seus 
municípios associados pro-
metem “continuar a apostar 
no alargamento da Recolha 
Seletiva Porta-a-Porta e de 
proximidade com acesso 
condicionado”, acreditando 
que “com o envolvimento e 
participação dos cidadãos” 
será possível continuar a “au-
mentar significativamente 
as quantidades de materiais 
a enviar para reciclagem, fa-
zendo dos oito municípios 
Lipor um exemplo a nível 
nacional”, conclui aquela em-
presa. ○

Abate de 250 hectares de 
pinheiro-bravo gera indignação 

Em 2021 os cidadãos 
dos municípios da Lipor 
reciclaram mais

Até 2026 está previsto o abate de 250 hectares de pinheiro-bravo do Perímetro 
Florestal das Dunas de Ovar. O ato está a ser descrito como um “atentado ambiental” 
e já gerou uma petição online com mais de 16 mil assinaturas. O processo está 
previsto no Plano de Gestão Florestal desde 2016 e é da responsabilidade do Instituto 
de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos do artº 18, terceiro alínea b, n.º 2.
A solicitação da direção, e do art.º segundo, alínea 
I, fixação das quotas dos sócios, convocam-se os 
senhores associados da Casa do Futebol Clube 
do Porto de Espinho para reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária no próximo dia 22 de Fevereiro, 
pelas 21 horas, na sede social, à Avenida 8 n.º 456 
– 1.º Loja J, nesta cidade de Espinho com a seguinte 
ordem de trabalhos:

1.ª Proposta da direção de alteração das quotas dos 
senhores associados.
2.ª Outros assuntos de interesse para a Casa do 
Futebol Clube de Espinho.

Nos termos do disposto no artigo 18 – 5.º dos 
estatutos a Assembleia funcionará, em primeira 
convocação, com a presença de pelo menos 
cinquenta por cento  dos sócios efetivos existentes 
no momento, e meia hora depois, com qualquer 
número de associados presentes. 

Espinho, 3 de fevereiro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
António José Nunes Teixeira Lopes (Professor)

“É o o grau zero da 
gestão florestal”   
Ass. Campo Aberto 
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pessoas & negócios

LISANDRA VALQUARESMA  

NASCEU HÁ OITO anos e desde en-
tão tem sido a referência nacional na 
produção de sabonetes e champôs 
artesanais. Com porta aberta na Rua 
36, o Atelier do Sabão, que começou 
como uma necessidade pessoal, tor-
nou-se num negócio familiar que já 
emprega dois colaboradores. “Isto 
nasceu de uma necessidade da mi-
nha esposa, pois ela tinha alguns 
problemas de pele e não conseguia 
encontrar no mercado produtos que 
lhe solucionassem a questão. Como 
é formada em biotecnologia, um dia 
decidiu experimentar fazer produ-
tos naturais. Fez muita pesquisa, tes-
tou e resultou. A partir daí começou 
a fazer para uso próprio”, recorda 
Luís Valente, proprietário do Atelier 
do Sabão e residente na cidade. 
A ideia de manter a produção ape-
nas a nível caseiro não resultou. O 
interesse pelos produtos e o aumen-
to constante de encomendas acabou 
por ditar uma reviravolta e o casal 
decidiu apostar nesta área de negó-
cio, deixando para trás os empregos 
que mantinham. “Algumas pessoas 
souberam que fazíamos e começa-
ram a pedir. Além disso, como ficou o 
bichinho da produção, de desenvol-
ver novos produtos e novas receitas, 
passado um ano estávamos já a ven-
der”, afirma.
Com fabricação própria, é a partir da 
loja na Rua 36 que o casal vende para 
todo o país, dando especial destaque 
aos sabonetes e champôs. Mas como 
são feitos os produtos? “Até se che-
gar ao produto final é precisa muita 
pesquisa. Depois de se encontrarem 

os produtos naturais certos, dá-se 
início à formulação, passando pela 
testagem até se chegar ao produto 
concluído”, diz Luís Valente, expli-
cando que são os sabonetes que exi-
gem mais tempo. “Depois de os pro-
duzirmos ainda estão a secar entre 
um mês a 45 dias. O processo passa 
pela produção do sabão, que é uma 
barra de sabão gigante, que depois 
se divide e se corta em unidades. É 
dado um acabamento em que se li-
mam as arestas para não magoar e, 
depois do tempo de secagem, fazem-
-se os testes como a medição do PH, 
por exemplo”. 
Por se tratarem de produtos total-
mente naturais, têm apenas uma 
validade de seis meses, algo que o 
casal pretende manter. “Como não 
leva conservantes, não podemos fa-
zer um grande lote de sabão, corren-
do o risco de não o vender a tempo e 
ele caducar. Temos que fazer os lotes 
consoante o consumo. Para eles du-
rarem mais tempo teríamos que co-
locar conservantes, mas não o quere-
mos fazer”, conta o empresário.

OFERTA PARA 
TODOS E APOSTA 
NO ONLINE 

Ainda que o negócio tenha começa-
do com a produção de pequenas do-
ses de um produto, a marca cresceu 
com a chegada de novas receitas e 
Luís Valente esclarece que há pos-
sibilidades para todos. “As receitas 
são da minha esposa, ela é que faz a 
produção e o desenvolvimento. Aca-
ba por ser um processo demorado 
porque tudo depende da receita. O 
primeiro é sempre o mais difícil. No 
entanto, temos uma oferta vasta de 
champôs que estão divididos pelos 
tipos de cabelo. Há para quem tem o 
cabelo normal, depois há para quem 

tem cabelo seco, oleoso e ainda um 
fortalecedor para quem tem um ca-
belo mais fraco”, conta Luís. 
Na área dos sabonetes acontece o 
mesmo. Também estão divididos 
pelo tipo de pele, mas todos têm em 
comum um produto essencial: azeite 
virgem extra. Para satisfazer os pedi-
dos dos clientes, o Atelier do Sabão 
deu início a uma nova gama de pro-
dutos e dedica-se atualmente à pro-
dução de óleos vegetais. “Foram as 
pessoas que não começaram a pedir. 
Perguntavam-nos se não tínhamos 
óleo de abacate ou de amêndoas do-
ces e a verdade é que nós tínhamos, 
mas não vendíamos. Então decidi-
mos aproveitar isso também e ven-
der porque são os mesmos produtos 
com que produzimos os sabonetes”. 
Sobre o crescimento da marca ao 
longo dos anos, Luís Valente não es-
conde que se “tem registado de mês 
para mês” e confessa que mesmo em 
pandemia o aumento foi notório. 
Para o futuro, admite que o objeti-
vo passa pelo reforço da marca, mas 
com maior incidência no online.
O interesse pelos produtos é cada 
vez maior e o empresário já equa-
ciona uma mudança de instalações. 
“Os nossos meios de produção estão 
a ficar muito pequenos para as nos-
sas necessidades e é possível uma 
expansão para ter mais espaço para 
a parte de produção. Para nós, faz 
mais sentido ter uma zona de pro-
dução maior do que uma de venda 
ao público. Apesar de termos muitas 
visitas do Porto, de Braga, ou de Avei-
ro, de Espinho vem pouca gente, pois 
conhecem-nos pouco. A nossa apos-
ta está no online”, conclui. ○

Queremos que 
quando uma pessoa 
procurar um 
produto natural, 
o nome que lhe 
venha à mente seja o 
Atelier do Sabão”

Luís Valente, 
proprietário Atelier 
do Sabão

São made in Espinho, 
mas muitos não o sabem. 
Produzidos a partir de 
uma loja na Rua 36, os 
sabonetes e champôs 
artesanais do Atelier 
do Sabão continuam a 
conquistar e são já uma 
referência. Aposta no 
online continua a ser 
prioridade, mas sair de 
Espinho não passa pelos 
objetivos. 

Atelier do 
Sabão: os 
produtos 
artesanais 
que têm 
conquistado 

CRIATIVIDADE

Os factos 
vistos 
à lupa

Findo mais um processo eleitoral, vale a pena olharmos 
para os impactos do nosso sistema eleitoral no 
momento de distribuição dos lugares na Assembleia da 
República.

O sistema eleitoral português, constituído por 22 
círculos eleitorais e assente na aplicação do Método 
d'Hondt, favorece os partidos maiores aquando da 
conversão dos votos em mandatos, bem como os 
partidos que têm uma maior concentração de votos. 
Para o PS e PSD, bastaram cerca de 20.000 votos para 
eleger cada um dos seus deputados. O esforço foi muito 
superior nos partidos mais pequenos. O PAN conquistou 
um lugar no parlamento com 82 mil votos. O PS teve 26 
vezes mais votos (cerca de 2,2 milhões de eleitores) que 
o PAN, mas conquistou 117 vezes mais deputados. 

O CDS, por outro lado, apesar de ter tido mais votos do 
que o PAN e Livre (ambos elegeram um deputado), não 
conseguiu eleger nenhum deputado, uma vez que foi 
prejudicado pela maior dispersão do seu eleitorado. O 
PAN e o Livre elegeram os respetivos deputados através 
do círculo eleitoral de Lisboa, com cerca de 24 e 29 mil 
votos respetivamente. No mesmo círculo, o CDS não foi 
além de 20 mil votos, insuficiente para a eleição de um 
deputado. Noutro exemplo, o Bloco de Esquerda obteve 
mais 3 mil votos que o PCP, mas alcançou menos um 
deputado, graças aos 18% de votos alcançados pelo 
PCP (muito acima da sua média nacional) em Beja.

Em 2019, mais de 700 mil votos não foram convertidos 
em mandatos, onde CDS, CDU, BE e PAN contribuíram 
com quase 400 mil destes votos. Apesar de algumas 
discussões públicas em torno da importância de 
se rever o sistema eleitoral, tais esforços têm sido 
inconsequentes. Algumas das ideias habitualmente 
apresentadas consistem na revisão do tamanho dos 
círculos eleitorais (evitando a existência de círculos 
muito pequenos), adoção de círculos uninominais 
(aproximando o eleitor do eleito) ou a criação de círculos 
de compensação nacionais.

Este tema não é apenas relevante para assegurar 
uma representatividade mais justa no parlamento, mas 
sobretudo porque os eleitores estão cada vez mais 
afastados da política. Num contexto de crescente taxa 
de abstenção, é crítico repensar de que forma o sistema 
eleitoral poderá servir melhor os eleitores.

André Pinção Lucas
31 de janeiro de 2022

Uma parceria com o Instituto +Liberdade
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1 – Em 1975, era assistente da Faculdade de 
Direito, tinha residência obrigatória em Coim-
bra e encontrava-me em Lisboa. Fui e voltei no 
meu carro, por estrada quase deserta e, de-
pois, esperei horas, por esse momento empol-
gante, numa fila interminável, de gente com-
penetrada e silente, como quem aguarda num 
templo o início de uma cerimónia religiosa. A 
taxa de abstenção foi insignificante, o povo 
estava em luta, usando a arma democrática, 
por excelência, que é o voto. Estava em causa 
a Assembleia Constituinte, onde se inaugurou 
a arquitetura partidária em que assentou, até 
30 de janeiro passado, a casa democracia por-
tuguesa, com os quatro partidos que elegeram 
a maioria dos deputados.
Ao fim de 47 anos, o CDS desapareceu do Par-
lamento e o PCP está reduzido a seis deputa-
dos… Pelo contrário, o PS e o PSD resistem, 
repartem entre si a maioria de 2/3, essencial 
a revisão constitucional, à aprovação das Leis 
fundamentais do regime, às reformas estrutu-
rais de que o país precisa para ter futuro. Já 
houve maiorias absolutas do PSD (duas, com 
Cavaco Silva) e do PS (duas, com José Sócra-
tes e, agora, com António Costa).
Uma impressionante constância do voto popu-
lar, não obstante o leque de escolha partidária 
ser, nessa fase de construção da democracia, 
extremamente alargado, com um acentuado 
pendor esquerdista (para além dos que sobrevi-
vem num completo anonimato, como o MRPP, 
os extintos MDP/CDE, UDP, UEDS, MES, 
PT, OCMLP, PUP, FSP, PRT, PCP-ML, PSR, e 
POUS, entre outros).
A autoproclamada direita, como o MIRN de Kaúl-
za de Arriaga, reduzia-se a pequenos grupos 
marginais. O CDS de Freitas do Amaral dizia-se 
“rigorosamente ao centro”, (vocação de que, há 
muito, mais não resta do que o logótipo original) 
e assumia a tarefa patriótica de converter a di-
reita ao seu programa cristão democrata - feito 
histórico que lhe é, sem dúvida, reconhecido. 
Seria, curiosamente, o primeiro partido a apoiar 
Mário Soares num governo de coligação PS/
CDS, e, poucos anos depois, parceiro do PSD 
de Sá Carneiro na coligação AD, que conquistou 
a primeira maioria absoluta, em 1980. 
O PPD apresentara-se, em maio de 1974, ideolo-
gicamente na esquerda reformista, com um ca-
rismático Sá Carneiro, que já no início da década 
de 70, em tempos de ditadura, ousava afirmar-se 
publicamente “social-democrata à sueca". Mas, 
quer a maioria dos militantes, quer a maioria dos 
dirigentes que se seguiram, embora invocando 

perpetuamente o seu nome, foram resvalando 
para o centro-direita, e apenas alguns históricos 
resistem ainda no centro-esquerda.
Sá Carneiro tudo tentou para que o PPD fosse 
aceite na Internacional Socialista, o que só a 
oposição do PS, (já antes de 1974 membro des-
sa Internacional), inviabilizou. Para integrar outra 
família europeia, a Liberal, Sá Carneiro exigiu que 
adotasse, também, a designação “reformista”. O 
PSD já abandonou a Internacional “Liberal e Re-
formista”, mas esta, suponho, mantém o título, 
por inércia. E para onde foi, no dealbar do novo 
século, o PSD? Para o PPE, onde hoje convive, 
não só com o CDS, como com os duvidosos 
representantes húngaros do partido do Senhor 
Órban…). Talvez muitos já tenham esquecido o 
nome do presidente do PSD que protagonizou 
essa viragem à direita, a meu ver, errada. Aqui 
fica o nome: Marcelo Rebelo de Sousa!
Note-se, porém, que, nesses tempos primor-
diais, nem o PS escapou à necessidade de pro-
ceder a correções de vulto do seu esquerdismo 
inicial, abandonando, pouco a pouco, o slogan 
“Partido Socialista, Partido Marxista” e tornan-
do-se, com Mário Soares, a grande barreira de-
mocrática à ofensiva do PCP de Cunhal e da ex-
trema-esquerda, e um grande paladino da nossa 
adesão à CEE.
Só o PCP permaneceu imutável, marxista, leni-
nista, eterno saudosista da URSS pré-Gorbat-
chev e simpatizante da distopia norte-coreana. 
Por muito simpáticos que nos sejam o Jerónimo 
de Sousa e os seus jovens heterónimos – e até 
são! – há que de admitir esta verdade.
2 – Quarenta e sete anos depois, as eleições le-
gislativas não tiveram, nem podiam ter, a mesma 
força mobilizadora. Foram, contudo, em plena 
pandemia, com mais de um milhão e meio de 
portugueses confinados, uma enorme surpresa 
em termos de participação popular e, mais ain-
da, de resultados!
O mais surpreendido terá sido, porventura, o 
Presidente da República, único e exclusivo res-
ponsável pela dissolução da Assembleia da Re-
pública e convocação de eleições antecipadas, 
que o chumbo do OE não implicava. O Gover-
no fez questão de não se demitir, mostrou-se 
pronto a apresentar um segundo orçamento e 
nessa atitude começou a sua vitória - na qual só 
foi acompanhado, à distância, pelos dois outros 
únicos beneficiados pela antecipação de elei-
ções, a direita inteligente da Iniciativa Liberal e a 
abominável extrema-direita do Chega.
 Perdedores houve muitos -  o PSD, o BE, a 
CDU, o PAN, e o CDS, desaparecido em com-
bate. E, “last but not least”, o Presidente da Re-
pública, que utilizou, pela derradeira vez, o seu 
trunfo maior, que é a prerrogativa de dissolver o 
Parlamento.
No nosso sistema político, a autoridade pre-
sidencial avulta em situações de instabilidade 
ou de crise, e foi nesse quadro que até agora 

alardeou a sua influência, através de uma supe-
rabundância de atos e palavras. A partir de 30 
de janeiro, o poder deslocou-se de Belém para 
São Bento. 
Veremos se, após a inversão de posições entre 
Marcelo e Costa, o seu relacionamento se man-
tém como dantes... E veremos se a vitória do PS, 
alavancada nos fundos da UE que estão para vir, 
se converte, como desejamos, na vitória do País, 
na recuperação do seu atraso económico.
3 – Aparentemente, estamos perante uma radi-
cal reconfiguração parlamentar, com a hecatom-
be de algumas formações partidárias e a emer-
gência de outras.
Não vejo as coisas assim, recuperando aquela 
frase célebre de Pinheiro de Azevedo, gritada em 

situação bem mais dramática: "o povo é sere-
no!". É mesmo!...
António Costa não deverá continuar uma política 
de adiamento de reformas de fundo, que acon-
selham, sempre e, em muitos casos, exigem 
mais do que a maioria absoluta, a maioria de 
2/3. Esta maioria foi, desde 1975, dada ao cha-
mado “bloco central” – PS e PSD. E permanece 
em 2022, já que ficou praticamente inalterada a 
expressão dos partidos que se opõem ao mode-
lo de democracia ocidental perfilhado por Mário 
Soares e Sá Carneiro. Houve apenas uma dança 
de cadeiras no hemiciclo. Há 12 extremistas que 
se sentam na bancada da direita e apenas 11 na 
da esquerda. Ao todo, 23 em 230. 
Somos um País invariavelmente ao centro! ○

2022 – um país 
invariavelmente 
ao centro

opinião 
Manuela Aguiar
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✝ Luís de Sousa Pereira 
AGRADECIMENTO 

Rua das Poças - Paramos - Espinho

Sua esposa, filho, irmãos, cunhadas 
e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, que 
tomaram parte no funeral e missa de 
7.º dia do seu ente querido ou que de 
outro modo se associaram à sua dor. 
Desde já agradecem a todos quantos 
participaram nestas cerimónias. 
 
   
A Família
Paramos, 3 de Fevereiro de 2022

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

✝  Maria Ilda Ferreira de Almeida
AGRADECIMENTO

(Esposa do Beto Rachão) 
Rua 38, Anta - Espinho

Seu marido, filhos, netos e  demais 
família vêm por este meio agradecer 
a todas as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte no 
funeral e missa de 7º dia do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
Desde já agradecem a todos quantos 
participaram nestas cerimónias.  
 
A Família
Espinho, 3 de Fevereiro de 2022

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

✝ Eng. João José Gil de Sousa Justiniano
AGRADECIMENTO E DE MISSA 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 6, 
domingo, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 3 de fevereiro de 2022

Albina Alice Ferreira Lapa Sousa Justiniano 
João Filipe Justiniano 
João José Justiniano 
João Carlos Justiniano 
Maria João Justiniano Vitó

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

✝ José António Pereira Ramos
AGRADECIMENTO

Silvalde – Espinho (Rua 20) 

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido e na 
missa de 7.º dia ou que de outro 
modo manifestaram pesar.

Maria Emília Pereira da Costa - esposa 
Serafim Filipe Pereira – genro 
Mariluz Angélica Filipe Costa – neta 
Marisol Andrea Filipe Costa – neta 
Marco António Filipe Costa – neto 
Miriam Arvay Marochini – neta 
Morgan Mora Martinez – neto 
Martim Mora Ramos – bisneto

Espinho, 3 de fevereiro de 2022

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

✝ António Pinto Carvalho “Ameixa”
MISSA DO 18.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, genros, noras 
e netos vêm, por este meio, 
participar que será celebrada 
missa por sua alma, sexta-feira, 
dia 4, às 8 horas, na Igreja 
Paroquial de Silvalde.

Desde já agradecem a todos 
quantos participarem.

Espinho, 3 de fevereiro de 2022

✝ José de Oliveira Guimarães
2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

A família recorda-o com profunda 
saudade e vem, deste modo, 
lembrar a todas as pessoas 
da sua família e amizade, 
da passagem de mais um 
aniversário do seu falecimento, 
sábado 5 de fevereiro.

Estará sempre nos nossos 
corações.

Silvalde, 3 de fevereiro de 2022

✝ António Gomes da Silva Caneira
05/02/2022

Faz um mês que nos deixas-te

O luto por quem amamos 
é sempre eterno, assim 
como as saudades e as 
lembranças de tudo que
compartilhamos.
 
Sua esposa, filha, genro e neta.

CONSULTE AS 
CONDIÇÕES 
+351 227 341 525

FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do concelho de Espinho

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

quinta
3 Farmácia Teixeira 227 346 388

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

sexta
4 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

sábado
5 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

domingo
6 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

segunda
7 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

terça
8 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

quarta
9 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

✝ Américo de Oliveira Sengo
AGRADECIMENTO E DE MISSA 7.º DIA 

Sua esposa, filhas, genro, netos e demais família vêm agradecer 
às pessoas que se dignaram a tomar parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo manifestaram pesar. Informam que 
a missa de 7.º dia se celebra dia 3, quinta-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho, agradecendo a todos quantos participem 
na Eucaristia.

Espinho, 3 de fevereiro de 2022
 
Regina Elizabeth Guimarães de Oliveira Sengo 
Olga Isabel de Oliveira Sengo 
Mónica Cristina de Oliveira Sengo Monteiro
Rui Manuel Rosas Monteiro 
Mafalda Cristina de Oliveira Monteiro 
João Maria Pinto e Silva de Oliveira Sengo

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

Domingos Américo Fernandes da Silva
22.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO 

11.fevereiro.2000A família recorda estas datas, com profunda saudade, dentro dos nossos corações.Será celebrada missa, dia 6, domingo, às 9.30 horas na Capela N.ª Sr.ª do Amparo em S. Félix da Marinha.

Maria Ester Ferreira da Silva
1.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO
06.fevereiro.2021A família recorda estas datas, com profunda saudade, dentro dos nossos corações.Será celebrada missa, dia 6, domingo, às 9.30 horas na Capela N.ª Sr.ª do Amparo em S. Félix da Marinha.

A família recorda estas datas, com profunda saudade, dentro dos nossos corações.
Será celebrada missa, dia 6, domingo, às 9.30 horas na Capela N.ª Sr.ª do Amparo em S. Félix da Marinha.

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
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CAROLINA FIGUEIREDO

FORAM TRÊS OS CLUBES espi-
nhenses a receber o certificado de 
entidades formadoras na cerimónia 
que decorreu na Aldeia do Futebol 
de Aveiro, no passado dia 15 de ja-
neiro. Esta certificação consiste em 
atribuir de duas a cinco estrelas aos 
clubes com escalões de formação, 
de acordo com um conjunto de 
requisitos estipulados em regula-
mentos da Federação Portuguesa 
de Futebol (FPP) e permite uma 
melhor organização dos clubes em 
todos os seus departamentos.

A Academia MarFoot de Silvalde 
recebeu duas estrelas, porque o re-
cinto pertence à Junta de Freguesia 
e não é espaço próprio, o Sporting 
Clube de Espinho recebeu quatro 
estrelas e o Novasemente Grupo 
Desportivo recebeu a distinção 

de Centro Básico de Formação em 
Futsal.

Para Rui Ferreira, diretor da 
Academia MarFoot de Silvalde 
“esta exigência e preocupação da 
FPF e da Associação de Futebol de 
Aveiro (AFA) permite ter um selo 
de qualidade para mostrar aos en-
carregados de educação que estão 
reunidas as condições para que os 
filhos possam praticar desporto em 
segurança, num bom campo e em 
boas instalações”.

Já Paulo Campos, coordenador 
da formação de futebol do Sporting 
Clube de Espinho, destaca “o melhor 
acompanhamento formativo que a 
certificação traz aos atletas, em 
todo o seu processo de formação, 
tanto desportivo como pessoal”. 
Sem esquecer que “ao clube traz a 
vantagem de ter pessoas mais quali-
ficadas a desenvolver os seus traba-
lhos nas diferentes áreas, bem como 
a possibilidade de disputar campeo-
natos nacionais e até de poder rea-
lizar contratos de formação com os 
atletas”, acrescenta.

Os três clubes espinhenses, só-
cios, adeptos e simpatizantes rece-
beram a notícia da distinção “com 
muita felicidade”, sendo para Paulo 
Campos um “sinal de que se está 
a desenvolver um trabalho muito 
bom”. “Agora estamos ainda mais 
motivados para sermos ainda me-
lhores, porque o clube, os sócios 
e simpatizantes e toda a cidade 
merecem ter cada vez mais o seu 
clube da cidade a prestar um ser-
viço de qualidade a quem procura 
vestir as nossas cores”, garante o 
coordenador.

Rui Ferreira concorda e fala no 
“reconhecimento de um trabalho 

de 10 anos da MarFoot que tem 
tentado proporcionar uma melhor 
qualidade de ensino aos miúdos”. 
“Tem sido reflexo do trabalho de 
uma década que pertence a todos os 
alunos que por cá passaram desde 
o início, porque sem eles nada seria 
possível”. “E agradecemos em espe-
cial aos alunos, aos pais e a todos 
os treinadores que passaram pela 
Academia, porque todos são impor-
tantes numa caminhada longa que 

está só no início e na qual ainda 
temos muito para fazer”, concluiu o 
técnico.

Em comunicado na página do Fa-
cebook da Divisão de Desporto do 
município, a Câmara Municipal de 
Espinho, que marcou presença na 
cerimónia, “congratula-se com estas 
distinções, que refletem a qualidade 
do trabalho desenvolvido pelos 
clubes na área da formação e pro-
moção do desporto no concelho”.  

defesa-ataque

Futebol popular. 
Tiago Paiva mantém-se 
à frente da AFPCE com 
'equipa' renovada
Dinamizar a nova sede é um 
dos objetivos para 2022/2024. 
p18

Voleibol. 

SC Espinho vence 
dérbi na 'negra'.
Jogo emotivo no pavilhão 
do Mocho que eleva os 
tigres à quinta posição na 
tabela. p19

Efeméride. 
De um quarto lugar na 
1.ª Divisão ao fim da 
primeira volta, os tigres 
acabaram despromovidos.
Lesões em catadupa podem 
explicar o desaire. p16 e 17

O Sporting Clube 
de Espinho, a 
Academia MarFoot e 
o Novasemente Grupo 
Desportivo receberam 
o certificado de 
entidades formadoras 
em cerimónia na Aldeia 
do Futebol, no passado 
dia 15 de janeiro, 
que contou com a 
presença de Fernando 
Gomes, presidente da 
Federação Portuguesa 
de Futebol e Arménio 
Pinho, presidente da 
Associação de Futebol 
de Aveiro.

FORMAÇÃO
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Esta exigência e 
preocupação da FPF 
e da AFA permite ter 
um selo de qualidade 
para mostrar aos 
encarregados 
de educação que 
estão reunidas as 
condições para que 
os filhos possam 
praticar desporto em 
segurança”
Rui Ferreira, 
Academia MarFoot 
Silvalde

  
                    
Estamos ainda 
mais motivados 
para sermos ainda 
melhores, porque 
o clube, os sócios e 
simpatizantes e toda 
a cidade merecem 
ter cada vez mais o 
seu clube da cidade 
a prestar serviço de 
qualidade a quem 
procura vestir as 
nossas cores”
Paulo Campos, 
coordenador da 
formação de futebol 
do SCE

Clubes 
espinhenses 
certificados 
como entidades 
formadoras
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MANUEL PROENÇA 

No final da primeira volta, a equipa 
espinhense ocupava o quarto lugar 
da tabela classificativa, com 27 
pontos, atrás do FC Porto (47), Spor-
ting CP (34) e do SL Benfica (33). O 
Rio Ave, que nessa altura estava 
condenado à descida de divisão 
com apenas sete pontos, acabou 
por terminar o campeonato livre 
da descida com 35 pontos, mais dois 
que o SC Espinho. O FC Porto foi 
campeão nacional com 85 pontos, 
mais 13 pontos que o segundo clas-
sificado, o Sporting CP.
Na segunda volta, a equipa tigre, a 

partir do primeiro jogo, com o Spor-
ting CP em Alvalade e que perdeu 
por 4-0 em 1 de fevereiro de 1997, 
registou, apenas, três empates (Boa-
vista FC, U. Leiria e GD Chaves) e 
uma vitória no último jogo do cam-
peonato ante o Estrela da Amadora, 
por 2-1 e que sucedeu a uma pesada 
derrota ante o Salgueiros por 5-0. 
Foram 13 derrotas na segunda volta, 
11 das quais consecutivas entre 16 
de fevereiro e 11 de maio. Pelo meio, 
os tigres ainda foram eliminados 
da Taça de Portugal pelos Dragões 
Sandinenses.
O último jogo de Zinho como trei-
nador dos tigres foi a 11 de maio de 
1997, após a derrota ante o Setúbal 
por 0-3. Entretanto, Edmundo 
Duarte, que treinava os Dragões 
Sandinenses, assumiu o comando 
do SC Espinho como treinador, e 
registou desde aí, dois empates – 
em Leiria (2-2) e em Chaves (1-1) –, 
uma pesada derrota diante o Sal-
gueiros (5-0) e uma vitória no Es-
tádio Comendador Manuel de Oli-
veira Violas por 2-1 com o Estrela da 
Amadora.

FALTA DE CONDIÇÕES DE 
TRABALHO 

Agostinho Caetano, que era capitão 
e uma das referências do plantel, 
vindo do Tirsense e que passara 
pelo FC Porto, recorda-se da época 
que marcou o final da sua carreira.
Em 5 de janeiro de 1997 foi a última 
vitória dos espinhenses na primeira 
volta, no Estádio Comendador Ma-
nuel de Oliveira Violas, ante a U. 
Leiria, por 1-0 e uma partida que 
ficou na memória do jogador, que 
acabou por ser substituído aos três 

minutos devido a uma lesão que o 
afastou dos relvados até meados de 
abril.
“Recordo-me perfeitamente desse 
tempo e desse jogo que acabou por 
ser dramático para mim, pois tive 
de sair devido a uma rutura de li-
gamentos. Lesionei-me sozinho e 
acabei por ser operado”, recordou 
o antigo capitão dos tigres, dando 
nota que no último jogo do cam-
peonato foi ele que marcou um dos 
golos do SC Espinho e que acabou 
por ser o golo da jornada [a três 
minutos do final do tempo regu-
lamentar], “mas de nada adiantou 
para que o clube se mantivesse na 
principal divisão do futebol portu-
guês”. “Foi o fim da minha carreira 
como jogador de futebol”, disse, com 
tristeza o antigo futebolista.
Caetano lembra que “o clube tinha 
um bom plantel”. “Começámos 
muito bem e terminámos a primeira 
volta no quarto lugar e na nossa úl-
tima vitória da primeira volta foi 
quando me lesionei. A partir daí 
foi a derrocada e perdemos a maior 
parte dos jogos”, acrescenta.
Caetano ainda hoje não entende 
muito bem por que razão aconteceu 
aquele desaire. “Tínhamos um bom 
ambiente no balneário e estavam 
lá jogadores experientes como o 
Soeiro e o Carlos Carvalhal. Penso 
que terá sido a falta de confiança 
que veio dos resultados negativos e 
que, a partir daí, eram consecutivos. 
Isto abala qualquer equipa”, refere 
o antigo jogador sublinhando que, 
apesar de tudo, “o grupo manteve-se 
unido e sereno” e que “não terá sido 
por aí que não conseguimos a ma-
nutenção. Não consigo ver nada 
que tivesse abalado o grupo de tra-

balho e que pudesse ser uma expli-
cação para o desaire”, completa.
Caetano recorda-se que a ‘chicotada 
psicológica’ “não resultou”. “Houve 
uma série de lesões que, entretanto, 
surgiram”, recorda, e que, no seu en-
tender, se deveu ao facto de o SC Es-
pinho “não ter muitas condições de 
trabalho”, treinando muitas vezes 
no pavilhão, com um piso duro e 
que nada tinha a ver com o relvado, 
ou no Vizelinha [pequeno espaço 
junto ao pavilhão] e nos terrenos do 
golfe. “Isso poderá ter contribuído 
para o que um número elevado de 
lesionados surgisse”, diz o antigo ca-
pitão dos tigres.
Por outro lado, Caetano recorda que 
“aquele foi o primeiro ano em que o 
Zinho foi treinador”. “Sentimos que, 
na parte final, ele já estava com-
pletamente desorientado, talvez 
por falta de maturidade como trei-
nador. Tínhamos muito bons joga-
dores pois foi com eles que termi-
námos a primeira volta em quarto 
lugar. Quando se ganha está sempre 
tudo bem, mas quando se perde, 
aparecem as desculpas”, sustenta o 
ex-jogador.
Por fim, Caetano admite que esta 
desilusão “talvez não tenha sido 
alheia à decisão de abandonar a 
carreira de jogador no final da tem-
porada. Foi uma queda brutal e que 
não era espectável que pudesse vir a 
acontecer”, conclui.

SURPRESA “NÃO TERÁ 
SIDO A DESCIDA”!

Filó [Filipe Rocha] que, na altura 
tinha apenas 23 anos, lembra-se 
bem do que aconteceu e guarda 
essas memórias.

“Com a experiência que tenho hoje, 
como treinador e com os anos que 
tive como jogador, a esta distância 
poderei explicar o que aconteceu 
com alguma facilidade”, começou 
por dizer o antigo defesa central dos 
tigres. “O plantel estava recheado 
de jogadores jovens e inexperientes, 
com alguns jogadores com expe-
riência como era o caso do Caetano. 
A equipa era formada, pratica-
mente, com jogadores de 2.ª Divisão 
e que tinha sido a base da subida 
reforçada com alguns atletas expe-
rientes. Mas era um plantel com al-
gumas limitações, sobretudo pelas 
opções que tinha”, acrescenta.
Filó reconhece que “até foi desen-

Treinávamos muitas 
vezes no pavilhão, 
com um piso duro 
e que nada tinha a 
ver com o relvado, 
ou no Vizelinha e 
nos terrenos do 
golfe. Isto poderá 
ter contribuído 
para que esse 
elevado número de 
lesionados surgisse”

Caetano, ex-jogador

defesa-ataque

HÁ 25 ANOS
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Reportagem. 
Há 25 anos, o SC 
Espinho registou uma 
das suas maiores crises 
no principal escalão do 
futebol português, a 
então denominada 1.ª 
Divisão [atual I Liga]. 
Depois um percurso 
extraordinário durante 
a primeira volta, o mês 
de fevereiro de 1997 
marcou a hecatombe. 
Os tigres, até aí, estavam 
na quarta posição da 
principal prova do futebol 
nacional e eram a equipa 
sensação. Daí que era 
impensável que viessem 
a descer de divisão. 
Caetano, Filó e Pedro 
Silva, antigos jogadores 
dos tigres, recordam a 
época de má memória e a 
desilusão depois de uma 
primeira volta em grande.

Lesões em 
catadupa 
marcam 
descida 
dos tigres

SC Espinho-Belenenses 
época 1996-1997 
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volvido um bom trabalho pela 
equipa técnica, com o Zinho e com o 
professor José Guilherme, que aca-
baram por construir uma equipa 
forte na organização defensiva e 
muito boa nas transições ofensivas”. 
“Lembro-me de ver o Besirovic a 
jogar a extremo-direito, muito fora 
da posição em que era a sua. Isto é 
o exemplo das adaptações que ti-
veram de ser feitas em função dos 
jogadores que tínhamos”, revela o 
antigo jogador dos tigres.
Filó considera que a grande sur-
presa não terá sido a descida de di-
visão, “mas o facto de o SC Espinho 
estar em quarto lugar no final da 
primeira volta”. E explica: “conse-
guimos dar uma boa resposta até 
à altura em que surgiram as lesões 
do Caetano, Milton Mendes, Márcio 
Luís, Duka, eu próprio… Chegámos a 
ter 14 jogadores lesionados!”
Por outro lado, “houve a preocu-
pação de mudar um pouco o estilo 
de jogo da equipa, uma vez que os 
adversários já nos conheciam da 
primeira volta. No entanto, não 
fomos capazes de implementar 
esta mudança porque os adversá-

rios começaram a dar a iniciativa 
de jogo à nossa equipa e isso não 
favorecia a nossa estratégia. E isto 
aliado às limitações no plantel 
trouxe dificuldades acrescidas. A 
equipa perdeu confiança. Na rea-
bertura do mercado, o SC Espinho 
foi buscar apenas um conceituado 
reforço, o Lipcsei, que chegou e teve 
de fazer uma operação ao menisco. 
Trouxeram mais alguns jogadores 
da 2.ª Divisão B, sem experiência. 
Tudo isto poderá explicar o que 
aconteceu”.
Segundo Filó, “a primeira volta criou 
demasiadas expectativas nas pes-
soas e pensou-se que a manutenção 
já estaria garantida. É evidente que, 
para nós, foi uma grande desilusão 
e tristeza. Mas hoje, passados 25 
anos, consigo ter uma visão mais 
clara desta situação, encontrando 
algumas justificações plausíveis e 
lógicas”.
Ainda hoje o antigo atleta dos ti-
gres sente as marcas de uma época 
da sua juventude. “Aconteceu ao 
SC Espinho, que foi o clube onde 
me formei como jogador e é o meu 
clube do coração”, disse o ex-atleta. 

“Quando tudo parecia bem enca-
minhado, acabei por sentir a tris-
teza da descida de divisão. Senti 
que se tivéssemos conseguido a 
manutenção os dirigentes, no ano 
seguinte, teriam um pouco mais de 
cuidado na construção do plantel”, 
acrescentou não escondendo que 
na altura, ficou “triste e frustrado” 
consigo mesmo porque entendia 
que acabariam por serem “todos 
responsáveis pelo que aconteceu. 
Mas vendo bem tudo aquilo que já 
referi começo a achar que esse des-
fecho até seria o mais previsível”.
Filó confessa, ainda, que a sua maior 
tristeza era ver os seus colegas a le-
sionarem-se.  “Era lesões atrás de 
lesões graves e pensávamos que, 
afinal, tudo nos estava a acontecer! 
Por isso, não era fácil dar a volta à 
série de resultados negativos que 
surgiu. Foi uma bola de neve difícil 
de controlar”, conclui.

NA ALTURA DO DESESPERO “A 
BALIZA PARECIA PEQUENINA”

Pedro Silva [Pepito], médio defen-
sivo, recorda essa temporada como 
fazendo parte de “um percurso 
contranaturo. Em primeiro lugar, 
porque superámos as expecta-
tivas na primeira volta. Tínhamos 
acabado de subir à 1.ª Divisão e os 
nossos objetivos passavam pela 
manutenção e no final da primeira 
volta estávamos no quarto lugar, 
onde ninguém esperava. Mas de-
pois algo aconteceu e o azar bateu-
-nos à porta. Vimo-nos impotentes 
para o que surgiu daí em diante. 
Ainda hoje não consigo explicar”, 
constata o antigo jogador, acres-
centando que “houve um conjunto 
de lesões que começou a acontecer 
ainda na primeira volta. O Caetano 
foi o primeiro a lesionar-se. Foram 
lesões graves e que levavam a uma 
recuperação de meses! Isto reve-
lou-se muito difícil para a gestão de 
um plantel que não tinha grandes 
recursos humanos! Era um plantel 
curto e equilibrado e ao falharem 
alguns destes jogadores, isso tor-
nou-se muito complicado”.
O treinador de então, o brasileiro 
Zinho que em tempos havia sido 
capitão dos tigres, acabou por pro-
ferir algumas declarações na comu-
nicação social, dizendo que “não se 
poderia fazer omeletas sem ovos”. 
Segundo Pedro Silva, isto “acabou 
por destabilizar alguns jogadores. 
Quem não joga, ao ler ou ouvir que 
‘não se pode fazer omeletas sem 
ovos’, não fica satisfeito. Mas isso, 
por si só, não explica tudo”, sublinha 
Pedro Silva acrescentando: “recor-
do-me que, a determinada altura, já 
fazíamos treinos sem bola. O medo 
da lesão estava de tal ordem insta-
lado no grupo que só pelo facto de 
termos a bola tudo se complicava. O 
Luís Miguel, que tinha sido operado 
ao menisco, uma semana depois es-

tava a jogar porque não tínhamos 
jogadores! O não ter soluções fazia 
com que se precipitasse a entrada 
de alguns dos jogadores”, recorda o 
ex-jogador.
Pedro Silva diz que, além de tudo 
isto, o azar perseguiu a equipa. 
“Houve muita infelicidade em al-
guns dos jogos. E o ter de ganhar, 
depois de tantas derrotas consecu-
tivas, fez com que perdêssemos lu-
cidez nas alturas decisivas. Já não 
tínhamos a autoconfiança e a au-
toestima que tivemos na primeira 
volta e que eram argumentos im-
portantíssimos perante os nossos 
adversários. Por outro lado, na pri-
meira volta tudo nos corria bem e 
na segunda volta chegávamos junto 
da baliza do adversário e parecia 
mais pequenina”, conclui. ○

1. SC Espinho-Sporting época 1996-1997
2. SC Espinho-Farense (1-0) época 1996-1997
3. SC Espinho época 1996-1997
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PLANTEL 1996/1997

Os guarda-redes Luís Manuel, 
Dagoberto e Nuno Anselmo e 
os jogadores Emanuel, Duka, 
Filó, Gilsinei, Lino, Sérgio Lavos, 
Carlos Carvalhal, Luís Miguel, 
Paulo Pires, Sandro, Joilton, 
Milton Mendes, Márcio Luís, 
Soeiro, Pedro Silva, Lipcsei, 
Carlos Pedro, Eduardo Silva, 
Rochinha, Caetano, Artur Jorge, 
Bolinhas, Hélder Gomes, Artur 
Jorge Vicente, Lopes e Delgado.

Treinador: Zinho e Edmundo 
Duarte, a partir de maio.

1.ª VOLTA

VITÓRIAS
Boavista FC (0-2)
Farense (1-0)
Rio Ave (0-3)
Marítimo (1-0)
Vitória Guimarães (2-4)
Gil Vicente (1-0)
Vitória Setúbal (0-2)
U. Leiria (1-0)

EMPATES
Belenenses (0-0)
Leça FC (1-1)
Salgueiros (1-1)

DERROTAS
Sporting CP (1-3)
FC Porto (0-5)
Benfica (0-3)
SC Braga (2-1)
GD Chaves (1-0)
Estrela Amadora (2-0)

Quando tudo parecia 
bem encaminhado, 
acabei por sentir a 
tristeza da descida 
de divisão. Senti 
que, se tivéssemos 
conseguido a 
manutenção, os 
dirigentes, no ano 
seguinte, teriam 
um pouco mais 
de cuidado na 
construção do 
plantel”

Filó, ex-jogador

O ter de ganhar, 
depois de 
tantas derrotas 
consecutivas, 
fez com que 
perdêssemos lucidez 
nas alturas decisivas. 
Já não tínhamos 
a autoconfiança 
e a autoestima 
que tivemos na 
primeira volta e que 
eram argumentos 
importantíssimos 
perante os nossos 
adversários"

Pedro Silva, 
ex-jogador

CLASSIFICAÇÃO 1.ª VOLTA 
1.ª DIVISÃO

J V E D F-C P

1 FC Porto 17 15 1 1 41-7 47

2 Sporting 17 10 1 1 25-10 34

3 Benfica 17 10 2 2 31-11 33

4 SC Espinho 17 8 1 3 19-20 27

5 E. Amadora 17 7 3 4 21-16 26

6 SC Braga 17 7 3 5 9-11 26

16 U. Leiria 17 4 3 10 11-18 15

17 Gil Vicente 17 2 3 12 4-21 9

18  Rio Ave 17 1 4 12 21-28 7
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FUTEBOL POPULAR FUTEBOL

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA 

TIAGO PAIVA foi reeleito 
para um terceiro mandato 
como presidente da Direção 
da Associação de Futebol 
Popular do Concelho de Es-
pinho (AFPCE), no ato elei-
toral que decorreu na sexta-
-feira passada [28 de janeiro] 
na sede daquela instituição.

"Consolidar a AFPCE de 
modo a que o futebol po-
pular continue a crescer" é 
um dos mais claros objetivos 
de Tiago Paiva à frente de 
mais um mandato, propon-
do-se, também, "potencia-
lizar a nova sede social", dan-
do-lhe "uma nova dinâmica 
do ponto de vista social e 
desportivo".

O presidente da direção da 
AFPCE pretende, ainda con-
tinuar a fazer crescer aquela 
instituição "nas plataformas 
digitais, de forma a fazer 
chegar o mais longe possível 
o futebol popular".

Durante a assembleia elei-
toral, Tiago Paiva fez questão 
de evidenciar a sua nova 
equipa com vários novos 
elementos. "Era necessário 
fazermos alguns ajustes para 
rejuvenescer a nossa estru-
tura diretiva com elementos 
que não estivessem ligados 
a qualquer clube dos nossos 
campeonatos e que sejam 
capazes de juntar algo mais", 
evidenciou o presidente ree-

leito nas palavras que dirigiu 
aos associados que partici-
param no ato eleitoral, acres-
centando que se tratam de 
"pessoas com novas ideias 
para que o futebol popular 
possa continuar a crescer a 
vários níveis", sustentou o 
presidente reeleito.

A nova lista eleita, que 
deverá tomar posse a 4 de 
março, pelas 21h30, tem como 
novidades na direção os vice-
-presidentes Liliana Ribeiro 
Carvalho e Diogo Fernandes, 
na assembleia geral Marga-
rida Oliveira (segunda-secre-
tária) e no conselho fiscal a 
relatora Ana Rita Folha.

CAMPEONATO RE-
GRESSA NO FIM DE 
SEMANA

É já no próximo fim de 
semana que irá regressar o 
campeonato, com os seus 
dois escalões, após um pe-
ríodo de suspensão devido à 
situação pandémica vivida 
no país. Trata-se da nona jor-
nada que inicialmente estava 
agendada para 22 de janeiro 
passado.

Deste modo, no sábado, às 
15 horas, jogam a Associação 
Esmojães-GD Regresso, no 
campo de Cassufas, AD Gue-
tim-Império Anta, no campo 
de Guetim, GD Idanha-Desp. 
Ponte Anta, no campo da 
Idanha, Cruzeiro Silvalde-

-Est. Ponte Anta, no campo 
da Seara e Águias Paramos-
-Quinta Paramos, no campo 
de Paramos. Às 18 horas, 
jogam o Cantinho Ramboia-
-Magos Anta, no campo de 
Paramos e os Leões Bairris-
tas-Rio Largo, no campo da 
Seara.

No domingo, às 10 horas 
jogam o GD Outeiros-Nova-
semente, no campo da Seara 
e a Juventude Estrada-Mor-
gados Paramos, no campo 
de Paramos. Às 15 horas 
realiza-se o Lomba Para-
mos-Estrelas Vermelhas, em 
Paramos.

Entretanto, no fim de se-
mana passado jogou-se a 
segunda eliminatória da 
Taça Cidade de Espinho, que 
marcou o regresso do futebol 
popular às competições após 
mais de um mês de pausa de-
vido à situação pandémica 
que o país tem atravessado.

Os Leões Bairristas, AD 
Guetim, Rio Largo, Asso-
ciação Esmojães, Cantinho 
da Ramboia, Novasemente, 
Águias de Paramos e Quinta 
de Paramos garantiram a 
passagem à terceira elimina-
tória da prova. Salienta-se, no 
entanto, a passagem da AD 
Guetim, que é a única equipa 
da 2.ª Divisão que continua 
em prova e que eliminou o 
Desportivo da Ponte de Anta, 
também do segundo escalão, 
por 2-1. 

O SC ESPINHO prepara já o terceiro jogo 
consecutivo em Ovar, no Estádio Marques 
da Silva. Depois da derrota ante o Salgueiros 
e do empate (nulo) registado no passado sá-
bado com o Valadares Gaia (em inversão de 
jornada), os espinhenses recebem no próximo 
sábado, às 15 horas, o Ferreira de Aves, equipa 
que ocupa a antepenúltima posição da tabela 
classificativa e que no fim de semana pas-
sado derrotou o GD Gouveia. Um jogo que, 
à partida não trará grandes problemas para 
a equipa alvinegra. No entanto, convém re-
cordar que, na primeira volta, os tigres empa-
taram (0-0) em casa do seu adversário.
No encontro do passado fim de semana, a 
equipa de Pedro Barroso esteve muito longe 
das suas melhores exibições e o técnico já pro-
meteu um outro desempenho a partir daqui. 
No entanto, os espinhenses queixaram-se de 
um golo que lhes fora, supostamente, mal 
anulado aos 76 minutos e que lhes daria os 
três pontos.  MP

Tiago Paiva reeleito 
com lista renovada

À terceira 
(em casa) 
será de vez!

Tiago Paiva irá cumprir um terceiro mandato como presidente da direção da AFPCE, 
com uma lista renovada com Liliana Carvalho e Diogo Fernandes (vice-presidentes) 
na direção, Margarida Oliveira (segunda secretária) na assembleia geral e Ana Rita 
Folha (relatora) no conselho fiscal. Uma nova dinâmica para que o futebol popular 
“continue a crescer”.

Era necessário 
fazermos alguns 
ajustes para 
rejuvenescer a nossa 
estrutura diretiva 
com elementos que 
não estivessem 
ligados a qualquer 
clube dos nossos 
campeonatos e que 
sejam capazes de 
juntar algo mais"
Tiago Paiva, 
presidente reeleito

SC ESPINHO VALADARES GAIA

0  0
JORNADA 5.  29/01/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar

CARTÕES

SU
BS

T.
AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva Pedro Carvalho

Lima Pereira Juan Muriel 60

Sandro Kiko
Edu Silva João Barros      83 57

Guilherme Campos Assis Júnior
Iko Caetano João Pelegrini 4

© João Ricardo Diogo Cunha © 53

60 Dani Zé Gomes 83

83  Kenedy Có Pedro Silva
45    Betinho Pio Júnior 60

Chidera Rafa Fontes 89

Pedro Barroso T António Oliveira
Ivan Cruz Luís Trindade

60 Nakedy Diogo Sousa  60

83  Rentreria Rhainer        83

Amílcar Pedro Sancho 83

Duarte Gonçalo Costa
Palancha Miguel Santana  60

45  González Vasco Vieira  4 23

0-0 ao intervalo. Marcadores: --

ÁRBITRO: Carlos Teixeira (AF Vila Real)
ÁRBITROS AUXILIARES: Vítor Silva e André Gomes

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 SC Salgueiros 14 12 1 1 25-11 37
2 Leça FC 14 9 2 3 25-12 29
3 Gondomar SC 14 8 2 4 27-16 26
4 Castro Daire 13 8 2 3 19-10 26

5 SC Espinho 14 5 4 5 16-13 19
6 Valadares Gaia 13 4 4 5 15-12 16
7 Alvarenga 12 3 3 6 9-12 12
8 Ferreira de Aves 14 3 2 9 6-25 11
9 União 1919 12 1 4 7 11-18 7
10 CD Gouveia 14 1 2 11 6-30 5
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CORPOS SOCIAIS 
2022/2024

ASSEMBLEIA GERAL

Fernando Fernandes 
• presidente
Rosária Vieira 
• vice-presidente
Manuel Marques 
• primeiro secretário
Margarida Oliveira 
• segunda secretária

DIREÇÃO

Tiago Paiva 
• presidente
Liliana Ribeiro Carvalho 
• vice-presidente
Jéssica Pereira 
• vice-presidente
Diogo Fernandes 
• vice-presidente
Fernando Bernardes 
• tesoureiro
Carla Sofia Pinto 
• primeira secretária
José Chumbinho 
• segundo secretário

CONSELHO FISCAL

Jorge Gomes Sá 
• presidente
Alfredo Alves de Sousa 
• vice-presidente
Vítor Manuel Silva Oliveira 
• secretário
Ana Rita Folha 
• relatora

CONSELHO 
CONSULTIVO

Vasco Miguel Maia 
• presidente

PRÓXIMA JORNADA 5* e 6 fevereiro
SC Espinho 15h00* Ferreira de Aves

Alvarenga 15h00* Gondomar SC
Leça FC 15h00 Valadares Gaia

Castro Daire 15h00 SC Salgueiros
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Morreu o 'pai' 
da ginástica 
da Académica 
de Espinho

JOÃO JUSTINIANO, considerado 
o 'pai' da ginástica na Associação 
Académica de Espinho faleceu na 
segunda-feira passada, aos 85 anos.
Engenheiro civil de profissão, João 
Justiniano dedicou grande parte da 
sua vida ao desporto e, em particular, 
à modalidade de ginástica, tendo-a 
implementado no clube do Mocho 
no final dos anos 50, ganhando, 
a partir daí a notoriedade e a di-
mensão ao longo dos tempos.
"De uma dedicação sem limites, sem 
nunca auferir qualquer remune-
ração, soube criar entre todos um 
espírito de sã amizade e camara-
dagem, incutindo em todos a paixão 
da ginástica, que tinha como a 'mãe' 
de todos os desportos", referiu o 
presidente da Assembleia Geral da 
Académica de Espinho, Amadeu Mo-
rais, numa nota de pesar publicada 
na página oficial do clube nas redes 
sociais.
João Justiniano foi atleta do Sport 
Clube do Porto, dirigente da Fede-
ração Portuguesa de Ginástica, mas, 
segundo Amadeu Morais, "nunca 
deixou de ser o academista a quem 
gerações de jovens espinhenses 
devem a paixão pela modalidade, 
para além dos títulos nacionais, eu-
ropeus e mundiais que alguns lo-
graram alcançar".
"Que sirva de exemplo às gerações 
presentes e vindouras", concluiu o 
presidente da Assembleia Geral da 
Académica de Espinho.
João Justiniano foi, também, pre-
sidente do Sport Clube do Porto 
durante quase duas décadas, tendo 
terminado o seu mandato naquele 
clube em 1996. "Os agradecimentos 
e reconhecimento do Sport a quem 
muito se dedicou a ele, e os nossos 
respeitos à família enlutada", deu 
nota o clube portuense, também nas 
redes sociais.
João Justiniano nasceu em Espinho 
a 10 de maio de 1936 e nesta cidade. 
O funeral realizou-se na manhã da 
passada terça-feira, na Igreja Matriz 
de Espinho e o seu corpo foi sepul-
tado no jazigo da família no Cemi-
tério de Coimbrões, em Vila Nova de 
Gaia. ○ MP
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VOLEIBOL – DÉRBI DA CIDADE

O SC ESPINHO EMPATOU 
as contas no que a dérbis espi-
nhenses na presente época diz 
respeito. Depois de, no passado 
dia 4 de dezembro, a Académica 
de Espinho ter vencido o encon-
tro por 3-2 (18-25, 27-29, 25-20, 25-
15 e 15-10), desta feita foram os 
tigres a levar a vitória para casa.

Os alvinegros entraram mes-
mo melhor no encontro, com a 
equipa da casa a não conseguir 
passar à frente no marcador. No 
segundo set, já mais renhido, os 
academistas acabaram por ven-
cer apenas nas vantagens e em-
patar a partida. No terceiro set, 
os mochos conseguiram adian-
tar-se no marcador e podiam 

ter mesmo fechado a partida no 
set seguinte, mas uma recupe-
ração dos tigres na fase final do 
parcial ditou que o encontro se 
decidiria na ‘negra’. O quinto set 
foi de domínio da ‘raça vareira’ e 
os tigres entraram a vencer por 
0-5, forçando o técnico acade-
mista, Alexandre Afonso, a uma 
paragem técnica, mas que de 
pouco ou nada adiantou. 

O SC Espinho saiu de casa da 
Académica com a vitória por 2-3 
(22-25, 28-26, 25-23, 23-25 e 8-15) e 
subiu à quinta posição da tabela 
classificativa, logo atrás dos mo-
chos. O SC Espinho tem menos 
um ponto que a AAE, mas tem 
menos dois jogos disputados 

devido à situação pandémica e 
pode mesmo ganhar lugares aos 
mochos.

O melhor pontuador do jogo 
foi Juan Fernandez do SC Es-
pinho, com 30 pontos. Do lado 
academista, Caio Fazanha pon-
tuou por 20 vezes.

Na próxima jornada, os aca-
demistas visitam o terreno do 
Leixões, sábado pelas 18 horas. 
Já o SC Espinho recebeu o Es-
moriz na quarta-feira, em jogo 
em atraso, mas o resultado foi 
conhecido após o fecho desta 
edição. No sábado deslocam-se 
à Luz para defrontar o SL Ben-
fica, pelas 16h30. ○ CF

Tigres não 
deixaram 
o mocho 
voar

O segundo dérbi do voleibol 
espinhense da época 2021/2022 
jogou-se no passado sábado, 
no Pavilhão Arq. Jerónimo 
Reis e terminou com a vitória 
do Sporting Clube (SC) de 
Espinho, por 2-3, com os 
parciais de 22-25, 28-26, 25-23, 
23-25 e 8-15. Assim, os tigres 
garantiram a desforra do último 
encontro frente à Associação 
Académica (AA) de Espinho e 
sobem ao quinto lugar da tabela, 
com os mesmos pontos que os 
mochos, ainda que com dois 
jogos a menos.

A ASSOCIAÇÃO Académica 
de Espinho entrou com o 
patim esquerdo na segunda 
volta do Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão - Zona Norte.

Os academistas perderam 
na receção ao HA Cambra, 
por 3-4, no passado sábado. 

Os tentos dos mochos foram 
apontados por André Pinto, 
David Castaño e Zé Braga.

Na próxima jornada, os 
espinhenses deslocam-se ao 
terreno do líder, Riba d’Ave 
HC, em encontro marcado 
para sábado, às 18h30. 

NO PASSADO sábado a secção 
de badminton da Associação 
Académica de Espinho marcou 
presença na 1.ª Jornada da Liga 
de Clubes – Época 2022, que se 
realizou em Óbidos e garantiu 
o segundo lugar da compe-
tição, seguindo com os mesmos 
pontos que o primeiro classifi-
cado, o CHE Lagoense (seis).

A AAE venceu a Académica 
de Coimbra por 4-1 e o Famali-
cense Atlético Clube por 3-2.

Na prova participaram os 
atletas Inês Pardilhó, Rui Tre-
moceiro, Guilherme Pereira, 
Rodrigo Almeida, Mariana 
Neves, Ivo Soares, contando 
ainda com a presença dos trei-
nadores Augusto Ínsua Pereira 
e Jorge Pitarma. 

A EQUIPA feminina de futsal do 
Novasemente GD somou a se-
gunda vitória consecutiva na re-
ceção ao Futsal Feijó. As semen-
tinhas golearam o adversário 
por 4-1, no passado sábado, com 
Júnior (2’), Suka (6’), Carolina 
Rocha (25’) e Nancy Freitas (38’) a 
inscreverem o nome na lista de 
marcadoras do encontro.

Com este resultado, as an-
tenses consolidam o quarto 
lugar da 1.ª Divisão feminina, 
com 32 pontos, e ficam a cinco do 
terceiro classificado (Sporting 
CP) e a 15 do líder, SL Benfica.

E é precisamente contra o “vi-
zinho” da classificação que as 
sementinhas vão defrontar na 
próxima jornada. A receção ao 
Sporting CP está marcada para 
o próximo sábado, às 16 horas. 

Derrota no início 
da segunda volta

Académica 
em segundo 
na Liga de 
Clubes

Sementinhas 
somam 
vitórias

HÓQUEI EM PATINS BADMINTON FUTSAL
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LÚCIO ALBERTO

AS OBRAS de reabilitação, conservação e 
restauro revalidam toda a beleza e esplendor 
com que se destacam a igreja e o claustro do 
convento reaberto no dia de São Gonçalo, o 
padroeiro da cidade e feriado municipal. As in-
tervenções no monumento nacional, remata-
das nas coberturas, pisos, paredes e vãos, con-
ferem preservação e salvaguarda do recheio 
artístico (retábulos, esculturas, pinturas mu-
rais e painéis azulejares). E resultam de uma 
candidatura da paróquia de Amarante para a 
conservação e valorização do conjunto monu-
mental, aprovada no final de 2019 e contando 
com financiamento do Programa Operacional 
Região Norte. Acresce ainda o apoio da Direção 
Regional de Cultura do Norte, no acompanha-
mento, elaboração de projeto e na execução 
da obra, a par da parceria do município, aten-
dendo à importância local e para a região do 
Tâmega e Sousa.

 FICA A SUGESTÃO para o leitor dirigir-
-se a Amarante, na sexta-feira, para contem-
plar o edificado e, sobretudo, os elementos 
interiores do convento, um monumento por 
excelência e uma referência identitária ama-
rantina e nortenha. Desde a sua construção, 

no século XVI, nunca fora registada uma in-
tervenção global, excetuando acrescentos e 
pequenas obras de reparação. Fundado pelo 
rei D. João III em 1540, o convento localiza-se 
onde se erguia uma pequena ermida medieval 
dedicada a São Gonçalo, e integra a igreja, sob 
projeto e estilo Dominicano, de pendor ma-
neirista, de cruz latina e fachada grandiosa 
com três andares, um deles barroco e os ou-
tros renascentistas. O interior é de três naves, 
sobressaindo um magnífico retábulo barroco 
em talha dourada. E na capela de São Gonçalo 
repousa o santo, sobre uma estátua tumular 
de calcário finamente trabalhada. Oportuni-
dade também para o leitor se deslumbrar com 
o relevo no conjunto monástico: a varanda e a 
galeria dos reis, a capela de Santa Rita de Cás-
sia, o órgão do século XVIII, a barroca torre 
sineira, os dois vistosos claustros e o monu-
mental chafariz.

  APROVEITE O SÁBADO para voltar ao 
convento e completar a apreciação do incal-
culável valor histórico, arquitetónico, artístico 
e turístico. O leitor tem igualmente o ensejo 

de conhecer ou revisitar a cidade banhada 
pelo rio Tâmega. Dão conta os historiadores e 
os cronistas de que foi com a chegada de São 
Gonçalo, natural de Tagilde, em Guimarães, 
que Amarante ganhou maior importância. 
Com construções em materiais da região, 
como o granito, as ruas revelam a história e 
o património, as igrejas de São Pedro e São 
Domingos, o Solar dos Magalhães ou a Casa 
da Cerca. Talvez sobeje tempo para visitar o 
Museu Amadeo de Sousa-Cardoso, que expõe 
muito do trabalho deste pintor do século XX, 
sepultado em Espinho. E, já agora, mais uma 
sugestão. Relembrado como o poeta-filósofo, 
Teixeira de Pascoaes, dá o nome a uma alame-
da onde se lhe erguera uma estátua, mesmo 
defronte ao Museu Amadeo de Souza-Cardo-
so. O poeta abandonara a carreira de advoga-
do para se dedicar à escrita, sendo o principal 
mentor do “Saudosismo” e dirigente do movi-
mento “Renascença Portuguesa”.

O LEITOR PODE ter mais momentos 
de lazer, no domingo, passeando nas praias 
fluviais e no parque florestal. E na Ponte de 
São Gonçalo sobre o rio Tâmega encontre a 
entrada para o centro histórico da cidade. 
Uma derrocada, ocorrida em 1763, levou à 
reconstrução da estrutura da ponte datada de 
1250. Mas por ali já passaria a via romana que 
ligava Amarante a Guimarães e Braga. E em 
Amarante dá-se ainda nota de que, aquando 
a derrocada de 1763, foram transferidos para 
a Igreja de São Gonçalo as imagens de Nossa 
Senhora da Piedade e o Cristo Crucificado 
patentes no cruzeiro granítico que a ponte 
albergava mesmo no centro. Entretanto, fique 
o leitor a saber que o Convento de Santa Clara, 
incendiado em 1809, no decurso das invasões 
francesas, apresenta-se hoje em ruínas. Resta 
parte da Capela e ainda o renascentista portal 
de entrada. Aponta-se a construção entre 
os séculos XVI e XVIII, albergando as freiras 
clarissas que contribuíram para o sucesso da 
doçaria típica de Amarante até à atualidade. ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

CLASSIFICAÇÃO 
PATRIMONIAL
O convento e a igreja de São 
Gonçalo estão classificados como 
monumento nacional desde 1910.

MUSEU AMADEO DE
SOUZA-CARDOSO
Horário: 10h00-12h30 e 14h00-
17h30 de 3.ª a domingo.

“DEFESA DE AMARANTE”
A edificação que atravessa o rio 
Tâmega é também conhecida por 
palco da “Defesa da Ponte de 
Amarante” em 1809, aquando das 
invasões francesas.

Convento de São Gonçalo “reabre” visita a Amarante
Reaberto a 10 de janeiro, 
após 16 meses de obras, o 
convento de São Gonçalo é um 
atrativo para se desfrutar de 
um bom fim-de-semana em 
Amarante. O acesso à igreja 
e ao claustro é assim de novo 
franqueado, proporcionando 
uma incursão ao passado de um 
padre originário de Felgueiras 
e também uma reflexão 
sociocultural e religiosa, 
acrescendo o conhecimento 
patrimonial e outras mais-valias 
amarantinas.
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temperatura da água do mar.
O mar em Espinho relaxa-o, inspi-
ra-o na literatura ou fá-lo sentir 
que o Brasil está muito para lá do 
horizonte?
O mar de Espinho me inspira 
muito, principalmente o mágico 
pôr-do-sol do verão.
Não se ganha a vida a escrever 
livros…
Na grande maioria dos casos não se 
ganha a vida escrevendo livros. En-
tretanto, para mim está sendo uma 
das grandes realizações da minha 
vida.
Dar aulas é a solução, ou todas as 
oportunidades são para avaliar e 
talvez aproveitar aos 70 anos?
Dar aulas é um grande sonho con-
quistado. Sempre gostei muito de 
dividir conhecimentos com meus 
alunos e isso tem um valor maior 
do que qualquer pagamento. E, 
claro, estou sempre aberto para 
novas oportunidades. ○

LÚCIO ALBERTO 

NASCIDO HÁ 70 ANOS no Be-
lenzinho, bairro maioritariamente 
italiano, quase no centro de São 
Paulo, Octávio Mantovani é o autor 
do livro “Fábrica de Vidros” apre-
sentado no espaço bibliotecário de 
Espinho. Casado e pai de dois filhos, 
vive atualmente em Espinho.
Formado em Administração de Em-
presas e Análise de Sistemas, Oc-
távio Mantovani trabalhou muitos 
anos na iniciativa privada. Começou 
tarde a sua carreira de professor, aos 
57 anos, ao ser incentivado por um 
grande amigo e também professor, 
a mostrar e partilhar o seu vasto 
conhecimento em História e Geopo-
lítica. Cursou licenciatura em His-

tória e concluiu posteriormente a 
pós-graduação em Didática e Meto-
dologia do ensino superior. Foi pro-
fessor do ensino médio e de cursos 
preparatórios às universidades.

Como é que Octávio Mantovani se 
apresenta aos espinhenses? E aos 
leitores?
Apresento-me aos espinhenses 
como alguém que veio para agregar, 
conquistar amigos e obter novos 
conhecimentos. E apresento-me 
aos meus leitores como um autor 
estreante e ávido pela crítica sobre 
a leitura do livro.
“A Fábrica de Vidros” é mais um 
livro “fabricado”? Ou talvez seja 
“envidraçado” e, por isso, trans-
parente e “aberto” aos leitores de 
todos os quadrantes e gostos?

A “Fábrica de Vidros” é um livro 
aberto e transparente que relata 
os eventos ocorridos entre a minha 
infância e juventude. Apenas al-
guns nomes foram alterados como 
forma de homenagear algumas pes-
soas que tiveram um significado na 
minha vida recente.
O livro foi apresentado em de-
zembro de 2021, na Biblioteca Mu-
nicipal José Marmelo, em Espinho, 
mas já foi dado à estampa em 2020?
O facto de o livro ter sido apresen-
tado para a sociedade de Espinho 
em 2021 foi devido a ocorrência da 
pandemia, muito embora tenha 
sido lançado e divulgado na Feira 
do Livro de Lisboa, em 2020.
Não há registo de Octávio Manto-
vani noutra publicação?
Apenas um conto de Natal numa co-
letânea da minha editora, em 2020.
E já tem novos projetos literários? 
Ou o próximo depende de muita 
coisa e não só da vontade e da ins-
piração do autor?
Já existe um projeto em andamento. 
Entretanto, requer um volume de 
pesquisas muito mais aprofundado 
e detalhado.
Como é que um italo-brasileiro se 
adapta a Espinho?
O facto de estar aqui na Europa, e 

mais especificamente em Espinho, 
está muito relacionado com deci-
sões familiares que vieram junto 
com a nossa reforma. E também 
para estarmos mais próximos dos 
filhos que decidiram estudar e tra-
balhar aqui na Europa.
O centro de São Paulo, onde vivia, 
não é Espinho?!
O centro de São Paulo é algo ex-
tremamente complexo e não dá 
para fazer nenhum comparativo 
com uma cidade como Espinho, 
aliás, nem com qualquer outra de 
Portugal.
De que é que mais gosta em 
Espinho?
Não há dúvida que o que me atrai 
em Espinho é a sua praia maravi-
lhosa, além da gastronomia, pela 
qual eu sou apaixonado. Assim 
como o seu povo cordial e hospita-
leiro, que tão bem nos recebeu por 
aqui.
E o que é menos o atrai em Espinho?
A única coisa que poderia dizer que 
não me acostumei ainda, é com a 

“Não há dúvida que 
o que me atrai em 
Espinho é a sua praia 
maravilhosa, além 
da gastronomia, 
pela qual eu sou 
apaixonado”

“O povo espinhense é 
cordial e hospitaleiro, 
que tão bem nos 
recebeu por aqui”

“O mar de Espinho 
me inspira muito, 
principalmente o 
mágico pôr-do-sol do 
verão”.

Octávio Mantovani 
deu início a um sonho 
antigo de escrever 
um livro. “A Fábrica 
de Vidros” intitula a 
estreia como escritor 
de quem atravessou o 
mar, não esquecendo o 
Brasil, mas abraçando 
Espinho.

“A ‘Fábrica de Vidros’ 
é um livro aberto 
e transparente” – 
Octávio Mantovani
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PROGRAMAÇÃO

ASSOCIATIVISMO

ESPETÁCULO

GASTRONOMIA

agenda

3 a 9 FEV
A FILHA PERDIDA
Cinema do Multimeios
16 horas e 21h30 de 5.ª a 
domingo e 16 horas de 3.ª e 4.ª
Bilhete: 4,5€
Estreia nacional do filme da 
competição oficial no 78.º 
Festival de Veneza e baseado 
no livro de Elena Ferrante. 
Realização de Maggie Gyllenhaal, 
com os atores Olivia Colman, 
Dakota Johnson, Jessie Buckley 
e Peter Peter Sarsgaard. 
Categoria: drama. Duração: 121 
minutos.

3 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.

3 FEV 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.

3 FEV 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.

5 FEV
CONTOS E CANTOS 
PARA INFANTES
Biblioteca Municipal
Horário: 11 horas
Iniciativa promovida por 
Rui Ramos, de “O Baú do 
contador”. Criativo por 
natureza, improvisador por 
vocação, contador por paixão 
e formador por sentido de 
dever e prazer pela partilha de 
conhecimento. Contar histórias 
é a melhor forma de transmitir 
ideias, conceitos e informação 
de forma lúdica e cativante, 
quer para miúdos quer para 
graúdos.  Inscrições prévias, 
destinadas a crianças com idades 
compreendidas entre os 2 os 5 
anos. 

5 FEV
ART&YOGA
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
Descobrir quem somos, 
brincando com elementos 
da natureza é a sugestão de 
Susana Pessoa Neves para o 
espaço exterior bibliotecário. 
Art&Yoga é uma atividade para 
exploração da natureza de 
uma forma lúdica e criativa. O 
objetivo é criar arte (divertida e 

O CINEMA do Centro Multimeios foi afetado 
por avaria técnica ocorrida na sexta-feira de 
21 de janeiro, devendo retomar as sessões na 
quinta-feira de 3 de fevereiro.
Depois do filme “Nightmare Allet – beco das 
almas perdidas”, realizado por Guillermo del 
Toro, segue-se a estreia nacional da “Filha Per-
dida” com realização de Maggie Gyllenhaal. ○

A ASSOCIAÇÃO Coral Amicitia (Coro “Amigos 
da Música” de Espinho) convoca os seus asso-
ciados para uma assembleia-geral a realizar no 
dia 21 de fevereiro, pelas 21 horas, no Auditório 
do FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
A reunião estava prevista para 31 de janeiro, 
mas foi alterada devido às circunstâncias 
pandémicas. ○

O ESPETÁCULO “Ding Dong” sobe ao palco 
do Casino Espinho dia 12 de fevereiro. Da au-
toria de Marc Camoleti e encenado por João 
Didelet, tem como principais protagonistas 
atores bem conhecidos do público português, 
nomeadamente Andreia Dinis, António Ma-
chado, Jorge Kapinha, Melânia Gomes, Núria 
Madruga e Sofia Baessa.
Esta peça desenrola-se durante um jantar 
animado e concorrido onde se sentam à mesa 
casais, amantes e traídos. Um enredo amoroso 
que promete um serão animado e com muitas 
gargalhadas. ○

PORQUE OS DIAS solarengos de inverno 
pedem momentos à beira-mar, o Hotel Solverde 
Spa & Wellness Center sugere uma gastronomia 
repleta de sabores no restaurante.
Para saborear ao almoço ou ao jantar, o menu 
inclui opções de peixe e carne, mas não esquece 
os pratos vegetarianos nem as opções de massa.
Ao almoço, está disponível para todos os visi-
tantes entre as 12h30 e as 14h30, com a opção 
de lanche. O jantar é servido entre as 19h30 e 
as 22h30. ○

Avaria técnica suspende 
cinema no Multimeios

Coro “Amigos da 
Música” reúne em 
assembleia

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

Sabores à beira-mar 
no Hotel Solverde

4 FEV

JP ESTEVES DA SILVA
Auditório de Espinho – Academia
CONCERTO DE JAZZ
Horário: 21h30
Bilhete: 10€ – cartão amigo do AdE: 6,5€

Quem teve já a sorte de se sentar numa sala para ver João Paulo Esteves da Silva tocar jazz 
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. Oportunidade para ver atuar, a solo, um dos pianistas mais criativos da sua geração. 
Duração: 80 minutos. Classificação: maiores de 6 anos.

criativa) com o que a natureza 
oferece. “Pouco é necessário, 
apenas olhos curiosos e mãos 
criativas. Atividade mensal, para 
crianças maiores de 5 anos (com 
inscrições prévias).

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

de anos. É a nossa estrela mais 
próxima e a central energética 
do nosso planeta, a fonte da 
energia que impulsiona os 
nossos ventos, o nosso clima e 
toda a vida.

5 FEV
DIOGO PIÇARRA
Cineteatro António 
Lamoso (Feira)
Horário: 17 E 22 horas
Dois concertos integrados na 
“tour” nacional “Vem Cantar 
Comigo”.

5 FEV
FERNANDO 
MENDES – INSÓNIA
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para 
jantar das 20 às 21 horas)

Jantar-espetáculo: 40€
Teatro de revista: o ator 
e humorista estará a solo 
e encarnará na pessoa de 
Custódio Reis, um vendedor 
de vinhos e licorosos, que 
vive com a corda no pescoço. 
Tanto financeiramente, como 
familiarmente.

5 e 6 FEV
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.

6 FEV
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”!

7 a 12 
FEV

ELEFANTES EDITORES
Biblioteca Municipal
Horário: 9h30 às 16h30 de de 2.ª a 6.ª feira

Exposição patente ao público no átrio sobre as mais 
importantes edições publicadas ao longo dos 25 anos. A 
editora de poesia foi fundada em Espinho em fevereiro de 
1997. A pretensão desta iniciativa é comemorar os 25 anos 
da sua existência, com atividades culturais a acontecerem na 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
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PRATO 
DA 
CASA

CAROLINA FIGUEIREDO
 
“A minha mãe trabalhou a vida toda 
na banca e reformou-se em 2006, 
mas percebeu que não conseguia 
ficar em casa e resolveu abrir um 
restaurante vegetariano”. Quem o 
conta é Sofia Ferreira, a responsá-
vel pelo restaurante Grão de Soja. A 
ideia surgiu, porque a mãe, Julieta, 
almoçava todos os dias no primeiro 
estabelecimento vegetariano que 
abriu em Espinho, o Nutriverde, na 
Rua 21, e “achou que faltava uma 
alternativa semelhante perto das 
escolas”. Depois de uma pesquisa, 
Sofia percebeu que o vegetarianis-
mo era “um mercado em expansão, 
uma nova consciencialização e não 
uma coisa de modas”. “Acredito que 
se a minha mãe não tivesse a ideia 

de abrir mais um restaurante vege-
tariano, só iria existir um”, confessa 
Sofia Ferreira. “Agora existem três e 
ainda bem, porque as comunidades 
à volta da cidade já identificam Espi-
nho como um local onde existe uma 
consciência verde no que à alimenta-
ção diz respeito”, acrescenta.
E foi uma aposta ganha. “As coisas 
têm corrido bem. Claro que, em al-
turas de crise, sentimos um pouco, 
mas penso que sentimos menos do 
que restaurantes de outro tipo, por-
que temos uma diária com um preço 
acessível e a tipologia do restauran-
te acaba por se proteger das crises”, 
descreve a gerente, destacando que 
o estabelecimento está direcionado 
para aquelas pessoas que não têm 
condições para comer no local de 
trabalho e procuram uma alternati-
va mais saudável. “Por isso é que só 
estamos abertos ao almoço”, explica. 
A comida servida também é pen-
sada de forma consciente para que 
garante a alternativa mais saudável. 
“Não reutilizamos óleos nem azeites, 
procuramos servir muito poucos fri-
tos e a cozinha é caseira”, garante a 
proprietária. 
Todos os dias têm quatro pratos à 
escolha, sendo um deles lasanha, um 
dos pratos com melhor saída. A que a 
Defesa de Espinho destaca a lasanha 
de requeijão e espinafres, bem como 
os legumes no forno com quinoa. So-
fia salienta ainda o gratinado de be-
ringela que é servido ao sábado. “Se 

não tiver esse prato os clientes ficam 
aborrecidos”, confidencia.
Quanto aos produtos usados na con-
feção das refeições, Sofia procura 
produtos biológicos sempre que pos-
sível, mas explica que “há fornece-
dores que têm produtos biológicos, 
embora nem todos tenham certifica-
do, porque isso exige um grande in-
vestimento da parte deles e tornam 
o produto final caro, então preferem 
ter os produtos biológicos, mas sem 
o certificado”. Por isso, o restaurante 
confeciona os pratos com produtos 
biológicos com e sem certificado e 
outros não biológicos por uma ques-
tão de custo. 
E esta escolha de produtos reflete-se 
no preço dos pratos. Todos custam 
5,50€, com exceção da francesinha 
que custa 6,50€. O cliente pode es-
colher apenas um prato ou misturar 
as várias opções, pagando sempre 
a mesma quantia no final. Tudo o 
resto é servido à parte, custando a 
sopa 1,50€, a taça de salada 2€, bem 
como as sobremesas. “Nós fazemos 
um grande esforço por manter os 
preços o mais baixo possível para 
garantirmos que o negócio tem fu-
turo, porque sabemos que almoçar 
fora muitos dos dias é mais uma di-
ficuldade para as pessoas, mas isso 
tem sido um repto bastante difícil de 
manter com o aumento do custo dos 
produtos, principalmente os vegan”, 
confessa Sofia Ferreira.
Apesar de ser um restaurante ve-

getariano, Sofia tem “um feeling de 
que 95% dos clientes não são vegeta-
rianos”. À frente do restaurante des-
de 2016, Sofia pretende desmitificar 
o conceito de veganismo, achando 
que o importante é “comer de forma 
saudável com o menor impacto am-
biental possível”. Para a responsável, 
toda a gente deve ter e desenvolver 
uma “consciência ecológica” e a mis-
são do Grão de Soja passa também 
por esse aspeto. “Uma pessoa que 
não é vegetariana, mas que comece 
a fazer uma refeição vegetariana por 
semana, já está a fazer alguma coisa 
pelo ambiente e é importante não 
desvalorizar esse esforço, mesmo 
que na refeição seguinte coma carne 
ou peixe”, concluiu. •
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Nós fazemos um 
grande esforço por 
manter os preços o 
mais baixo possível, 
para garantirmos que 
o negócio tem futuro, 
mas tem sido um repto 
bastante difícil de 
manter com o aumento 
do custo dos produtos, 
principalmente os vegan”
 Sofia Ferreira

IMPLEMENTADO NO 
CRUZAMENTO DAS RUAS 
23 E 26, O GRÃO DE 
SOJA TRAZ À CIDADE OS 
SABORES DA COMIDA 
VEGETARIANA DESDE 2007. 
O restaurante, que nasceu 
porque Julieta não soube ficar 
parada após a reforma, ajudou 
Espinho a desenvolver ainda 
mais o mercado vegetariano 
e pretende “ajudar a alargar 
as consciências” no que diz 
respeito ao impacto ambiental 
através da alimentação.

Espinho com sabor vegetariano

GRÃO DE SOJA 
, R. 23 760, 4500-276 Espinho
Aberto Segunda a Sábado: 12-15h
O +351 22 099 22531
m graodesoja@gmail.com
G /graodesojaespinho/
A @graodesoja

As duas cozinheiras e a 
ajudante de cozinha são 

desafiadas semanalmente 
por Sofia com a introdução 

de uma nova receita no 
menu do restaurante

Lasanha de requeijão e 
espinafres acompanhada de 
legumes no forno com quinoa 
e salada

3 de fevereiro de 2022 • Defesa de Espinho • 23



LÚCIO ALBERTO   

“FOI-NOS PROPOSTA a 
possibilidade de se filmar as 
nossas instalações e produ-
tos”, dá nota Marisela Silva. 
“Tivemos na nossa loja o rea-
lizador Rui Goulart e o ator 
Duarte Matos. Gostava de sa-
ber porque é que se lembra-
ram de nós. Talvez pela nossa 
expansão nas redes sociais, 

ou pela designação e o con-
ceito do espaço no número 
114 da Rua 62”, acrescenta a 
responsável, que não escon-
de o “orgulho enorme” em 
ter podido participar desta 
iniciativa. 

As filmagens decorrem 
em Portugal, Angola e diver-
sos países europeus e disso 
é exemplo a espinhense Ofi-
cina do Zé Povinho. “Trata-se 

de um filme destinado ao 
grande público que vai ter 
uma grande campanha de 
promoção e visionado por 
milhões de espectadores”, 
sublinha entusiasmada, a re-
presentante da loja de artigos 
colecionáveis.

“Interrail” será o 15.º filme 
de Rui Goulart, depois de 
“Em Obsessão” (1988), “Fábula 
em Veneza” (1991), “Abstracto” 

(1997), “Sem Destino – Lisboa 
Los Angeles...” (2000), “Pensão 
Internacional” (2002), “Estra-
nhos Dias” (2003) e “1.ª Vez 
16mm”, entre outros. O filme 
“1.ª Vez 16mm” ganhou, entre 
outros, o prémio LAMA (Los 
Angeles Movie Awards). Exi-
bido em Portugal e no Brasil, 
foi o primeiro filme portu-
guês a estrear comercialmen-
te nos EUA. ○

“Uma igreja é mesmo 
o símbolo do que é 
uma comunidade. 
Vamos cuidar de 
alguns espaços que 
estão a ser usados, 
mas que não estão 
potenciados no seu 
máximo" 
Artur Pinto, pároco 
de Espinho, p8

“O SC Espinho, no 
meu tempo, não se 
metia em aventuras. Os 
jogadores ganhavam 
700 escudos. O clube 
tentava arranjar-lhes um 
emprego, muito pelos 
amigos que tinha"”   
 
Óscar Rodrigues, 
p4, 5 e 6

“As comunidades 
à volta da cidade já 
identificam Espinho 
como um local 
onde existe uma 
consciência verde no 
que à alimentação diz 
respeito" 
Sofia Ferreira, restaurante 
Grão de Soja, p23

CULTURA DRAMA

Mónica Góis, jovem espinhense dada como desa-
parecida, terá sido encontrada ao início da noite 
da passada terça-feira sem vida, na zona de zona 
de Entre-Os-Rios, do lado de Boure, freguesia de 
Santa Maria de Sardoura, pertencente ao conce-
lho de Castelo de Paiva. A situação é descrita por 
pessoas próximas como um caso de polícia, ainda 
que as causas da morte e os detalhes sobre o seu 
desaparecimento não sejam para já conhecidos.
A Defesa de Espinho contactou os Bombeiros 
Voluntários de Castelo de Paiva que confirma-
ram o aparecimento de um corpo sem identi-
ficação com idade compreendida entre os 25 e 
os 35 anos em Boure e que foi transportado por 
aqueles bombeiros para o Instituto de Medicina 
Legal de Penafiel.
A suposta viatura de Mónica Góis terá sido en-
contrada do lado de Entre-Os-Rios.
No local estiveram a Guarda Nacional Republi-
cana e a Polícia Judiciária (Diretoria do Porto), 
que tomou conta da ocorrência.
Ao longo da passada terça-feira, dia 1 de feverei-
ro, multiplicaram-se os apelos para encontrar o 
paradeiro de Mónica Góis, residente em Silvalde 
e que foi vista pela última vez por volta das 12 ho-
ras de dia 31, na zona do centro comercial Arrábi-
da Shopping, em Vila Nova de Gaia.
Com descrição da sua fisionomia e da roupa que 
usava na altura, familiares e amigos apelavam à 
partilha de informações que pudessem ajudar a 
localizar a pessoa desparecida.
A notícia sobre o aparecimento do seu corpo, 
sem vida, circula já publicamente.
Até à hora do fecho da edição não foi possível 
apurar-se mais factos sobre este episódio. ○ CF/MP 

“Interrail” filmado na 
Oficina do Zé Povinho

Jovem espinhense 
encontrada sem vida

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 3 15°
8°

SEX • 4 15°
7°

SÁB • 5 16°
6°

DOM • 6 17°
5°

SEG • 7 18°
5°

TER • 8
18°
5°

QUA • 9 18°
6°

QUI • 10 18°
6°

Fonte: www.ipma.pt

A Oficina do Zé Povinho, na Rua 62, em Espinho, irá integrar a longa-metragem “Interrail” de Rui 
Goulart, para exibição no circuito de cinema, televisão e mercado nacional e internacional de vídeo, 
DVD e Blu-Ray. O realizador e o ator Duarte Matos já registaram filmagens na loja de colecionáveis 
de artigos novos e antigos, um conceito comercial (e sociocultural) dinamizado por Marisela Silva e 
António Lagarto.

RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 

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