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“Tenho vários 
poemas para 
compilar e outro 
livro narrativo 
já praticamente 
pronto”
Rosário Costa p22 e 23

VOLEIBOL

“Ambiciono dar 
sempre o melhor 
em campo”
José Pedro Andrade p16 e 17

TRANSPORTES

Espinho pode 
vir a ganhar 
dez linhas de 
autocarros 
Serviço de transporte público 
está inserido em projeto geral 
para a Área Metropolitana do 
Porto e pode vir a substituir 
operadores privados. p9
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CANIDELO |  ÁGUAS SANTAS |  ESPINHO

964 111 123

W W W . W E T E A C H . P T

WETEACH

ALUNOS

AG
O
RA

EM
ESPINHO

RUA 33, N
º 8

27

JÁ
ABR

IU

ESPINHO - RUA 33, Nº 827

“Quando cheguei 
à Associação 
Comercial não 
encontrei rumo 
nem estratégia”

José Aleixo também preside à Federação Empresarial Portuguesa, agora sediada 
em Espinho. Mentor de projetos e impulsionador de ações de formação, não abdica 
da revitalização do comércio local e da valorização contínua e articulada da cidade. 
Dinamismo e credibilidade são os pilares do sucesso do empreendedorismo com que 
define o sucesso. p4, 5 e 6

Saúde.
Inundação no Hospital de Espinho
Rotura em velha canalização deixa bloco operatório e outras 
áreas do hospital paralisadas. Cirurgias retomaram na terça-
feira, mas o problema infraestrutural carece de resolução para 
que a situação não se repita. p9

Mobilidade.
Passagem pedonal no Rio 
Largo deverá estar concluída 
em quatro meses
Infraestruturas de Portugal realiza 
“trabalhos de pavimentação”. p7



feira 
semanal

visto daqui

1 – Há décadas já distantes os pais não pagavam para 
os filhos praticarem desporto, nem sequer tinham 
de contribuir para o custo dos equipamentos. Hoje a 
realidade é outra e os clubes necessitam de todos os 
apoios e mais algum… As bandas também carecem de 
suporte para financiarem os instrumentos, os ensaios e 
a música que dão aos outros. As conjunturas sucedem-
se, mas cada fase afigura-se mais onerosa. Porém, 
ontem como hoje há quem não tenha a veleidade de 
sonhar porque o custo de vida é galopante e pouco ou 
nada sobra para a realidade. Resta, em muitos casos, a 
fantasia.   

2 – Despontam exemplos extramuros de que não se 
deve ter desconforto em recriar total ou parcialmente. 
Atente-se ao projeto de um burgo periférico (ou 
“preferencialmente” longínquo) em que os cidadãos 
vulneráveis participam ativamente nos processos 
de criação e construção artística, enriquecendo 
percursos e redefinindo objetivos, ou simplesmente 
usufruindo da partilha e do convívio proporcionados 
pelas múltiplas experiências. Espinho pode e deve 
seguir os bons exemplos, sem descurar capacidade de 
pioneirismo ou a continuidade do que já é oportuna e 
utilmente executado.

3 – Há idosos que assim podiam combater a solidão 
aprendendo instrumentos musicais. E também quem 
precise, através da expressão corporal e da dança, 
melhorar a mobilidade, a estabilidade emocional e a 
funcionalidade. Há crianças e adultos com deficiência 
que se podiam motivar a fazer teatro e cenografia. E 
jovens carenciados a necessitar de desenvolvimento 
sociocultural e capacidade comunicacional. Há 
pais pouco abonados que gostariam que os filhos 
experimentassem as artes plásticas. Também sobejam 
crianças, adultos e idosos com sonhos por realizar, 
desideratos viáveis se houver iniciativa e apoio 
institucionalizado ou associativo.
Não há histórico de arte comunitária, excetuando 
realizações espontâneas e, por isso, de curta 
durabilidade e sem consequentes resultados. As ações 
de capacitação centradas na inclusão pela arte e na 
democratização do acesso à cultura não abundam. Há, 
aqui e ali, esboços que se cingem a intenções e os que 
perduram apenas já são resquícios. Urge envolver as 
comunidades vulneráveis em processos de criação e 
construção artística. Têm a palavra as autarquias, as 
associações, as companhias e os artistas locais. Fala-se 
tanto de inclusão social, mas poucos são os exemplos 
concretos. E no que concerne à inclusão pela arte, 
favorecendo o desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e profissionais de singulares ou 
grupos vulneráveis da comunidade, nem por isso… 
Ninguém tape o sol com a peneira. Há pessoas com 
necessidades. Até de se sentirem gente!

A necessidade de também 
se sentir gente!

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Entrevista: José Aleixo, presidente da 
Associação Comercial de Espinho e da Federação 
Empresarial Portuguesa
“Somos das poucas associações que apoia a criação do próprio 
emprego. Vamos pôr a associação como entidade pública. Julgo 
que neste momento estão criadas as condições para sermos de 
longe a maior associação distrital e nacional”.

4500 ESPINHO
7 | Passagem pedonal do Rio Largo concluída no segundo 
trimestre
Estrutura vai permitir passagem de veículos de emergência e 
encontra-se em “trabalhos de pavimentação”. 
8 | “Trabalhar em prol dos bombeiros e fazer das tripas 
coração para que nunca lhes falte nada”
A promessa de Aires Poças, candidato a presidente da direção 
dos Bombeiros do Concelho de Espinho, em lista única às 
eleições de 18 de fevereiro.
9 | Dez linhas de autocarros em Espinho
Serviço uniformizado de transportes públicos pretende o 
aumento da cobertura populacional da rede em termos 
espaciais e temporais na Área Metropolitana do Porto.
9 | Rotura da canalização paralisa Hospital de Espinho na 
sexta-feira
Infraestruturas no piso do bloco operatório estão em fim de vida 
e carecem, urgentemente, de intervenção. 

4500 FREGUESIAS
10 | Paramos: “A APA terá a população como parceira”
Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Dias, diz que há a 
garantia de que famílias “serão relocalizadas no Lugar da Praia” 
na implementação do Programa da Orla Costeira (POC) de 
Caminha-Espinho.

DEFESA-ATAQUE
15 | Mochos dão cartas no badminton
Augusto Ínsua, dirigente da secção de badminton da Académica 
de Espinho, divulga um “projeto coletivo de qualidade, com base 
na honestidade pessoal e intelectual”.
16 e 17 | Entrevista: José Pedro Andrade
“O voleibol está em primeiro lugar e as óticas do meu pai 
também começam a despertar aqui um bichinho dentro de 
mim”.
18 | Futsal: Vanessa Carvalho, guarda-redes do 
Novasemente
18 | Voleibol: semana de derrotas para os emblemas 
espinhenses 

OFF
22 e 23 | Entrevista: Rosário Costa

ÚLTIMA
24 | Morreu Óscar Rodrigues a poucos dias de completar 
90 anos
Comerciante e antigo adjunto de Romeu Vitó na presidência da 
Câmara Municipal.  

Dia dos Namorados
A situação pandémica pode 
limitar a dimensão dos 
eventos que assinalam o 
dia 14 de fevereiro, mas um 
ramo de flores, bombons 
ou um gesto de afeto 

que vale mais do que 
mil palavras podem 
superar as restrições 

mais necessárias. O 
comércio e a restauração, 
por exemplo, aguardam 
com elevada expetativa por 
segunda-feira. Talvez seja 
uma oportunidade para os 
negócios em tempos ainda 
pandémicos e para quem 
namora dar (mais) valor 
ao par. 

Factos e figuras da semana
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Associação 
Comercial
Já lá vão 106 anos desde a 
fundação da Associação 
Comercial de Espinho, 
que se tem expandido 
a associados de outros 
concelhos e diligencia a 

aquisição do restante 
do edifício onde está 
instalada, visando mais 

espaço, funcionalidade 
e otimização dos serviços 
e, sobretudo, dos projetos 
e das ações de formação. 
José Aleixo acumula a 
presidência da Federação 
Empresarial Portuguesa, 
que agora também está 
sediada em Espinho. 
  

Adeus a um 
espinhense
Óscar Rodrigues nasceu 
em 1932 e partiu em 2022, 
poucos dias depois de uma 
entrevista publicada na 
Defesa de Espinho, em 
formato de destaque, e 

onde ficaram registadas 
as suas vivências. O 
antigo comerciante 
também esteve ligado 

à política, mas não se 
considerava um político. 
Era o sócio número 3 do 
Sporting de Espinho, clube 
que o distinguiu com o 
emblema dos 75 anos de 
filiação.
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LÚCIO ALBERTO 

Sendo a Associação Comercial de 
Espinho mais do que centenária, 
confere responsabilidade acres-
cida, mas também incute mais res-
peito de Espinho à instituição a que 
preside?
A Associação Comercial de Espinho 
tem 106 anos, o que lhe traz muita 
responsabilidade, mas também lhe 
dá muito respeito e muita credibi-
lidade. A ACE já existe desde 1915, 
tendo feito um trabalho mais ou 
menos normal ao longo de décadas. 
E no ano de 2000 deu um salto 
quantitativo e qualitativo bastante 
grande. E já se fez a alteração aos es-
tatutos, tendo a associação crescido, 
indo muito longe para além de Es-
pinho, nas zonas norte e centro.
A alteração estatutária visou a ex-
pansão extramuros?
De facto, tivemos de alterar os es-
tatutos para podermos crescer em 
termos geográficos. A idade da ACE 
é muito bonita mas, de facto, traz-
-nos muita responsabilidade e cre-
dibilidade e muito respeito.
Mas Espinho reconhece, ou não a 
longevidade, a dimensão e a impor-
tância da associação?
Os empresários de Espinho, do 

norte e do centro, reconhecem a 
importância da Associação Comer-
cial de Espinho, refletida no cres-
cimento e no dinamismo. Cada vez 
mais temos mais empresários ao 
nosso lado e sentimos mais apoio. 
Temos feito um trabalho persis-
tente, não obstante a conjuntura da 
pandemia. Estamos a dar o nosso 
contributo para se retomar o ca-
minho do desenvolvimento da eco-
nomia local e nacional.
No período de tempo em que se 
aproximava o centenário foi ponde-
rado o cenário de que a associação 
estava a esgotar-se institucional e 
ativamente? Ou assinalados os 100 
anos, com pompa e circunstância 
que se impunha, logo se constatou 
que outros 100 anos se seguiriam?
Essa é uma pergunta muito boa. 
Quando cheguei à associação não 
encontrei rumo nem estratégia. A 
associação existia, mas estava-se 
nela por estar, emborca cada um 
dos seus elementos tentasse dar o 
melhor de si, embora numa forma 
de rotina. Percebi logo que ou a as-
sociação dava um salto quantitativo 
e qualitativo, ou morria…
E como é que deu o salto? Como é 
que se revitalizou?
O salto quantitativo e qualitativo 

foi a compra da nossa sede. Tudo 
mudou há 15 anos. E se assim não 
fosse, talvez não estaríamos a 
falar da Associação Comercial de 
Espinho com mais de 100 anos. E 
nessa altura houve coragem e deter-
minação, estratégia e muito, muito, 
muito trabalho para assegurar o 
presente e preparar o futuro.
O passado foi superado, o presente 
é hoje e o futuro é já amanhã…
Vou revelar uma boa nova: estamos 
a processar a aquisição da parte res-
tante do edifício e vamos ser uma 
associação desta natureza com o 
maior património.
Com a mudança de um espaço na 
Rua 26 para uma parte adquirida de 
um imóvel na Rua 19, antes do cente-
nário, e agora com a aquisição total 
do edifício onde está localizada a 
associação, é sinal de que a gestão 
não se limita à conta-corrente? E 
nem ao exercício de estratégia a 
curto/médio prazo, mas acresce 
planeamento a médio/longo prazo?
Neste momento, estamos a inter-
vencionar mais de 300 empresas 
ligadas ao comércio e ao turismo. 
Temos muitos consultores, forma-
dores e formandos em ação. Por-
tanto, a Associação Comercial de 
Espinho precisa de mais espaço. 

As instalações que se adquiriu há 
15 anos atrás foram determinantes 
para o desenvolvimento da asso-
ciação, mas com a compra do res-
tante do edifício haverá mais capa-
cidade de funcionalidade, atividade 
e desenvolvimento. E a ACE ainda 
terá mais impacto e importância a 
nível nacional.
Este é o resultado (somado) de 
duas décadas diretivas. O que é que 
moveu José Aleixo a candidatar-se 
à presidência da Associação Co-
mercial de Espinho?
Não me moveu. E nada me moveu 
pessoalmente. A vida é assim! 
Foram os amigos que me pressio-
naram e apertaram, no bom sentido 
do termo, para me candidatar. Por 
exemplo, recordo-me que ia tomar 
todos os dias café à “Pá Velha”, 
porque eu tinha negócio junto à Rua 
23, e o Sr. Manuel Oliveira insistiu 
para que eu entrasse na associação. 
Seis meses depois, cheguei à asso-
ciação e apercebi-me do marasmo, 
mas não que fosse por falta de von-
tade de quem lá estava. Então, a di-
reção e os associados, não obstante 
alguma contestação que há sempre 
em qualquer lado e em qualquer 
situação, convenceram-me. E hoje 
creio que o desenvolvimento que 

ENTREVISTA. 
José Aleixo não esquece 
as dificuldades e as 
vivências da infância e 
da adolescência. Cresceu 
em Paços de Brandão e 
cedo sentiu-se atraído 
por Espinho. Trabalhou 
para um grupo corticeiro 
e enveredou pela 
atividade empresarial. 
Preside à Associação 
Comercial de Espinho 
(ACE) e à Federação 
Empresarial Portuguesa 
(FEP). Jogou futebol, 
tendo sido capitão dos 
juniores do FC Porto e 
também se destacou 
como sénior noutros 
clubes, entre os quais o 
União de Lamas. Forrou 
o que ganhou a jogar à 
bola, enquanto as lesões 
não o limitaram. Gosta 
de caminhar e de pedalar, 
mas agora mais devagar.  

“Houve coragem 
e determinação, 
estratégia e 
muito, muito, 
muito trabalho 
para assegurar 
o presente e 
preparar o 
futuro”
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destaque

JOSÉ ALEIXO – PRESIDENTE DA ACE E DA FEP
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tem resultado do trabalho feito é a 
melhor resposta para todos e para 
mim.
E a associação evoluiu de tal 
modo que foi tão longe, como, por 
exemplo, Cabo Verde…
E já fomos a outros países. África 
é muito importante para o desen-
volvimento do comércio, serviços 
e turismo. Alguns empresários 
trouxeram contactos e elementos 
importantes para desenvolverem 
negócios e outros perderam-se, mas 
houve intercâmbio e atividade em-
presarial. Também estivemos no 
Parlamento Europeu e de novo em 
Cabo Verde, onde demonstrámos 
todo o nosso potencial associativo e 
empresarial.
Com ou sem insinuações, deste ou 
daquele quadrante, até porque as 
contestações e as críticas também 
fazem parte das atividades e dinâ-
micas, a associação é suficiente-
mente aberta?
As pessoas têm direito às suas opi-
niões e críticas numa sociedade 
democrática. Mas, normalmente, 
quem faz esse tipo de comentários 
pouco percebe de empresas e asso-
ciações. Não têm noção do nosso 
apoio ao volume de negócios, nem 
sequer têm noção do nosso número 
de associados, das empresas inter-
vencionadas, e da nossa capacidade 
de formação. Não têm conheci-
mento de nada e nem sabem como 
é que isto funciona. Neste mo-
mento, temos cinco projetos a nível 
nacional. Criamos mais serviços e 
formações.  Temos três advogados 
a trabalharem connosco. Somos a 
maior associação do país em for-
mação regular. Temos projetos 
aprovados de formação que estão 
a ser intervencionados em mais de 
300 empresas. Não se deve ligar, e 
muito menos dar valor a energú-
menos que criticam por criticar, ou 
que só dizem mal sem nada fazer. Já 
não lhes ligo; já não os ouço. Tenho 
pouco tempo para o que tenho de 
fazer, quanto mais para aturar essas 
pessoas. Sugiro-lhes que façam 
mais pela associação e participem 

legalmente nas assembleias. Já 
não tenho paciência para conversa 
de treta e de maldizer. Mas a asso-
ciação está aberta! Mas com outra 
mentalidade e dinâmica, talvez já 
estivesse fechada…

Até onde é que ainda pode ir a Asso-
ciação Comercial de Espinho?
Pode ir muito longe. Muito longe! 
Somos das poucas associações que 
apoia a criação do próprio emprego 
e projeta-se uma escola profissional. 
Vamos pôr a associação como en-
tidade pública. E vamos certificar 
a associação. Julgo que neste mo-
mento estão criadas as condições 
para sermos, de longe, a maior asso-
ciação distrital e nacional.
A sua presidência afigura-se 
eterna?
Já ando há uns anos nisto, mas 
queria ter uma sucessão pacífica. 
Já pedi a minha demissão por 
três vezes, porque também tenho 
de cuidar das minhas empresas. 
Dedico muitas horas à Associação 
Comercial de Espinho e à Federação 
Empresarial Portuguesa. Faz-se 
uma reunião e pede-se a demissão, 
mas não é fácil dado o crescimento 
da associação, o trabalho que essa 
evolução exige e à sua credibili-
dade local e nacional não sei como 
é que se vai arranjar um sucessor 

que seja credível, que tenha dispo-
nibilidade e perceba do assunto e 
queira ficar com o pelouro da pre-
sidência. Vamos ter este problema 
para resolver.
Para solucionar até quando?
Não sei. Espero que a Associação 
Comercial de Espinho não passe 
por nenhuma turbulência nessa 
fase.
A um eventual sucessor não bas-
tará a vontade e a dinâmica, mas 
deve-lhe acrescer dinâmica?
Não é só dinâmica. O mundo de 
hoje foi feito para se trabalhar 
com a banca. Toda a gente tem de 
trabalhar com a banca. Hoje pa-
ga-se seguro, eletricidade, água, 
telemóvel e outros serviços pela 
banca. E com as associações é pre-
cisamente a mesma coisa. O que 
acresce numa associação como a 
nossa é a responsabilidade finan-
ceira. E a responsabilidade finan-
ceira da Associação Comercial de 
Espinho é altíssima para cumprir 
e dar seguimento a projetos. Será 
que o futuro presidente da ACE vai 

ter boa imagem financeira e boa 
imagem na banca? Se não tiver, as 
portas fecham-se num instante. 
Depois, a Associação Comercial de 
Espinho tem que ter boa imagem e 
para isso precisa de alguém que seja 
conhecido empresarialmente e que 
justifique a solidariedade dentro da 
associação. E tem que ter disponibi-
lidade financeira, porque por vezes 
é preciso ter meia dúzia de tostões 
para pagar quando não há. E são 
precisas muitas horas e até sábados 
e domingos. A associação fecha às 
17 horas, mas o telemóvel do pre-
sidente fica ligado até de manhã. 
O comércio e os serviços fecham 
às 19 horas, mas há este ou aquele 
problema que acontecem e têm de 
se resolver e se for preciso até tenho 
de sair de casa à meia-noite.
A associação não é, portanto, para 
se fazer uma tômbola de ano a ano 
a propósito do Natal?! É muito mais 
do que isso…
O sorteio de Natal, apoiando os 
comerciantes e os consumidores, 
é uma pequena amostra do muito 

Rua do Golf Nº 723 | 4500-605 Espinho T.: 224 967 765
www.construcoesobjectivo.com geral@construcoesobjectivo.com
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Tentamos encantar 
a cidade durante o 
ano todo e não só no 
Natal. A animação é 
importante para atrair 
as pessoas à cidade e ao 
comércio local. Temos 
de reativar o fluxo de 
visitantes a Espinho, 
mas não se deve deixar 
esmorecer a cidade e o 
comércio local. E, por 
isso, vamos reunir com 
a Câmara Municipal 
para apresentarmos 
um projeto”.
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que a Associação Comercial de 
Espinho faz ao longo do ano. Há 
muita coisa e muitos projetos que 
dinamizam a associação. E há ainda 
mais a acrescentar. Mas, repito, 
para se avançar para projetos é pre-
ciso credibilidade. É preciso ter-se 
imagem e candidaturas fortes e 
determinadas. Por exemplo, Ovar 
teve muitas candidaturas, mas 
perdeu tudo. Não teve capacidade 
para levar os projetos a bom porto. 
Ainda agora distribuímos mais de 
250 mil euros a fundo perdido a 
empresários envolvidos nas nossas 
candidaturas.
E agora, empresarialmente, há que 
arregaçar as mangas… 
O tempo em que os empresários 
estavam sentados no café até às 7 
horas da tarde, isso já passou! Todos 
aqueles que fizeram esse caminho 
já fecharam as portas. É preciso 
liderança, apoio e crescimento. E 
também é preciso conhecimento e 
imagem que exemplifica e pretende 
incutir nos associados.
Todavia, há muitas portas que se 
vão fechando, apesar dos esforços 
e dos incentivos. A culpabilidade 
morre solteira?
É evidente que estamos a atra-
vessar uma fase muito difícil e não 
é só local, mas também nacional 
e mundial, devido à pandemia. Os 
empresários do comércio percebem 
de comércio e os empresários dos 
serviços percebem de serviços. 
Mas nem todos entendem muito, 
ou até suficientemente, de gestão. 
As empresas que estão com graves 
problemas, e pior ainda as que se de-
batem com gestão danosa, essas vão 
acabar todas. Não têm hipótese ne-
nhuma. Há que haver fundos finan-
ceiros realistas para que quando 
acontecem turbulências nos mer-
cados, na banca e quando os negó-
cios estão “emparados” ou quase 
parados…
Espinho corre o risco de se tornar 
numa cidade de serviços, ou o co-
mércio tradicional ainda tem pre-
sente e futuro?
O comércio já foi muito ativo em Es-
pinho. Sempre nos debatemos para 
que Espinho continuasse a ter o di-
namismo que dantes caraterizava 
o comércio tradicional. Mas vida é 
assim e não podemos mandar no 
mundo…
Não basta querer? É preciso que os 
outros também queiram e, princi-
palmente, quem decide…
Tem havido políticas diferentes. 
Estamos a tratar com a Câmara 
Municipal a criação de projetos-pi-
loto para se dinamizar comercial-
mente o centro da cidade, para que 
Espinho volte a ser conhecido pelo 
comércio que tinha e assim voltem 
à cidade os milhares de pessoas que 
aqui vinham. Mas se também não 
tivermos empresários empreende-
dores, se calhar numa década ainda 
vamos ter o comércio mais fraco e, 

por isso, mais pobre e a fechar cada 
vez mais portas.
A revitalização do comércio es-
pinhense passa por lojas e mar-
cas-âncora, ou o comércio tradi-
cional por si terá de se reinventar e 
requalificar?

Passa por muita coisa. Tudo tem de 
ser alterado. Há falta de formação 
de quem trabalha no comércio e 
até quem não tenha à-vontade 
para servir as pessoas. E isso acon-
tece também com os empresários. 
Temos que mudar a mentalidade 
empresarial para se ter mais-valias 
para o comércio e os serviços. É pre-
ciso mais qualificação. 
E isso não chega?
Não. Tem de haver mais limpeza, 
iluminação e segurança.
O cenário é assim tão evidente?
É. As autarquias e outros orga-
nismos devem apoiar o comércio 
local, mas também se deve per-
ceber porque é que há empresários 
que estão carregados de ganhar 
dinheiro e há outros que não saem 
da cepa torta. E estes devem refletir 
porque é que não evoluem.
Talvez por isso os empresá-
rios também precisem de (mais) 
formação…
Sim. Mas temos uma dúzia de 
ações de formação quase em si-
multâneo e nem todos os funcio-
nários aparecem e os empresários 
também não…
Também se nota que desde que a 
estação ferroviária foi deslocali-
zada os registos e as vivências do 
comércio foram-se alterando…  
Sim, é um facto, que se nota mais 
movimento na Rua 23 e menos 
na zona pedonal da Rua 19. São os 
ciclos da vida. 
O comércio não se “esgotava” na 

Rua 19…
Não. Nem pode ser só a Rua 19. O 
comércio é mais abrangente em Es-
pinho. Há novas dinâmicas comer-
ciais noutras zonas.
Mas a requalificação em curso na 
cidade também implica o quadro do 
comércio?!
A requalificação da cidade é um 
pau de dois bicos quando não há 
uma consulta coletiva. É melhor 
que sejam muitas pessoas a pensar, 
como, por exemplo, quando a cidade 
de Barcelona foi requalificada, do 
que só algumas. Em Espinho con-
sultou-se a opinião da Assembleia 
Municipal, mas não se consultou 
os moradores. Houve consulta na 
net? Na net é tudo muito bonito, 
mas não funciona para todos. Qual-
quer empresário da Rua 33, onde se 
fez ciclovias, depara-se agora com 
um problema: onde é que pode 
efetuar cargas e descargas? Então 
como é que mete o material dentro 
de portas? E como é possível não 
haver condições para cargas e des-
cargas no centro da cidade onde 
está o maior volume do comércio 
de Espinho? Nem há lugares de es-
tacionamento para os empresários, 
quanto mais para os clientes! Se os 
políticos fossem comerciantes, o 
que é que fariam? Gostava de saber!
O estacionamento pago é um dos 
fatores que mais afeta o comércio 
local? 
Apresentámos em tempos uma pro-
posta para um parque de estaciona-
mento para os clientes do comércio 
local e a criação do cartão de comer-
ciante. Mas não conseguimos re-
duzir os preços do estacionamento, 
devido ao protocolo municipal e a 
empresa concessionária para um 
prazo de 50 anos. Mas deve-se dimi-
nuir o custo do estacionamento e 
rapidamente!
Como é que se esboçou a Asso-
ciação Empresarial Portuguesa?
Foi numa deslocação de empresá-
rios portugueses à Alemanha. Di-
zia-se que as coisas estavam mal 
e perguntei porque é não se fazia 
uma coisa diferente.
E agora o presidente da Associação 
Comercial de Espinho acumula a 
presidência da Federação Empresa-
rial Portuguesa?
Houve necessidade de mudança 
e não de vontades, mas exerço 
a função com o meu espírito de 
sempre, ou seja, dar o meu máximo. 
E por isso a FEP tem também dado 
um salto quantitativo e qualitativo 
e agora está sediada na Rua 8, em 
Espinho. ○

destaque

A Associação Comercial 
de Espinho tem 
opinião em relação ao 
desenvolvimento local. 
Não deve ser só a política 
de ‘eu quero, posso e 
mando’ e agora é assim 
e quem vier depois que 
feche porta…”

Temos promovido 
campanhas e 
candidaturas a 
fundos perdidos para 
que os empresários 
tenham condições 
mais atrativas nos 
seus estabelecimentos 
comerciais”.

O presidente da Associação 
Comercial de Espinho é fre-
quentador da feira dos pelu-
dos, no primeiro domingo do 
mês. “Já fui lá mais vezes e 
agora nem tanto. Creio que não 
tem trazido mais-valias para 
Espinho. Deve-se fazer uma 
feira de velharias, mas apenas 
com artigos desse género. Já 
há quem se intrometa lá com 
material roubado e os verda-
deiros feirantes não têm culpa”.

E será que a feira da revenda à 
sexta-feira ainda faz sentido? 
“Acho que também não faz 
sentido. A feira da revenda de-
veria ser mais fiscalizada. Aqui-
lo já é mais ‘terra queimada’. A 
Câmara Municipal só quer fa-
turar, mas devia fiscalizar mais 
aquilo. Está a tornar-se numa 
feira desleal, com situações 
sem faturação. Neste século já 
não devia existir e é concorrên-
cia ao comércio local”.

José Aleixo equaciona a atrati-
vidade e o eventual alongamen-
to da longevidade da secular 
feira que se realiza à segunda-
-feira. “É preciso reconhecer 
que é a mais conhecida feira do 
país e tem sido importante para 
as finanças da Câmara Munici-
pal. Mas devia ser reestrutura-
da, tornando-a mais moderna 
e mais fiscalizada. Assim seria 
maia atrativa e apelativa para 
os visitantes de Espinho”.

Poder-se-á deduzir que no en-
tendimento do presidente da 
Associação Comercial a feira 
ainda traz vida a Espinho. Ape-
nas aparentemente. “Eu não sei 
se a feira traz vida ou lixo. Eu 
já quis, há algum tempo, que 
a Câmara Municipal avaliasse 
com a nossa associação a re-
ceita e a despesa com a feira. 
É que se calhar a despesa está 
lá metida para o meio dos pa-
péis e a receita não chega para 
a limpeza… Que importa que 
os comboios venham cheios 
se isso não dá receita superior 
à despesa com a feira e o co-
mércio também pouco ou nada 
ganhar com isso? A maior parte 
dos feirantes não são de Espi-
nho e não ‘descontam’ para a 
economia local. Antigamen-
te havia o propósito da feira 
agregar todos os produtos que 
eram produzidos em Espinho e 
agora mais de 80 por cento não 
são de Espinho”.

“Eu não sei se 
a feira traz vida 
ou lixo”
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4500 Espinho

LISANDRA VALQUARESMA 

CONTINUAM a decorrer na 
zona do Rio Largo e junto ao 
Bairro Piscatório, em Silvalde, 
as obras de requalificação e 
modernização da linha do 
Norte. Realizada pela In-
fraestruturas de Portugal 
(IP), esta empreitada, que 
tem como principal objetivo 
o melhoramento do troço 
entre Espinho e Vila Nova de 
Gaia, engloba a construção 
de três novas passagens des-
niveladas na cidade, as quais 
se encontram atualmente em 
execução. 

A norte, mais precisamente 
na zona do Rio Largo, con-
tinuam os trabalhos para 
a construção de uma pas-
sagem inferior pedonal, no 
mesmo local onde se situava 
a passagem antiga. Apesar 
do atraso, uma vez que se 
apontava a sua conclusão 
para setembro de 2021, a IP 
esclarece que “o corpo da 
obra de arte está concluído, 
estando em falta os traba-
lhos de pavimentação do 
restabelecimento de acesso, 
os quais carecem do desvio 
prévio de um cabo de média 
tensão enterrado, cuja auto-
rização se aguarda da parte 
da E-Redes”. Apesar deste 
constrangimento, a Infraes-
truturas de Portugal adianta 
que a obra deverá estar con-
cluída “no segundo trimestre 
do corrente ano”.

Tal como a Defesa de Es-
pinho revelou, na sua edição 
de 15 de abril de 2021, esta 
nova passagem caracteriza-se 
como sendo pedonal, mas 

também clicável, permitindo, 
igualmente, a passagem de 
veículos de emergência, o que 
até então não era possível. 

Para João Silva, cidadão 
espinhense habituado a ca-
minhar nesta zona, esta em-
preitada “tem importância”, 
mas revela alguma preocu-
pação relativamente ao seu 
atraso. “Achei uma boa ideia 
mudarem o túnel que existia 
porque acho que aquilo já 
precisava de outras condi-
ções. Não considerava que 
fosse uma passagem muito 
bonita de se fazer, principal-
mente à noite, mas é essen-
cial que ali exista uma ma-
neira de se passar para o lado 
da praia. Agora acho impor-
tante é que se termine a obra 
de uma vez por todas porque 
a cidade já está cansada de 
tanta poeira e, além disso, é 
uma zona importante para os 
meses de verão. Nessa altura, 
o novo túnel já devia estar 
pronto”, considera.

PASSAGENS DE SILVALDE 
AINDA A MEIO CAMINHO

 
Na zona sul, mais precisa-

mente no Bairro Piscatório, 
em Silvalde, estão em pro-
cesso de elaboração, mais 
duas passagens. Uma delas 
trata-se, também, de uma 
passagem pedonal, mas esta 
será superior. Esta ponte, que 
terá aspeto idêntico ao da 
passagem existente na Rua 8, 
junto à Rua 5, está ainda em 
fase de construção, uma vez 
que os trabalhos começaram 
numa fase posterior à do Rio 
Largo. De acordo com a In-

fraestruturas de Portugal, “na 
passagem superior pedonal 
encontram-se em execução 
trabalhos de betão armado 
nas caixas de escadas de 
acesso ao tabuleiro da pas-
sagem superior”.

Já relativamente à se-
gunda, trata-se de uma pas-
sagem inferior rodoviária, ou 
seja, um túnel subterrâneo 
que está a ser construído 
junto à zona industrial. Se-
gundo a Infraestruturas de 
Portugal, nesta zona, “estão 
em curso trabalhos de exe-
cução de contenções provisó-
rias e escavação na zona dos 
restabelecimentos de acesso 
à obra de arte”. 

Nas redondezas, perto 
destas duas empreitadas, 
existem habitações e, princi-
palmente, empresas devido à 
existência da zona industrial. 
Segundo uma colaboradora 
de uma dessas empresas, que 
preferiu não se identificar, 
a obra “tem causado alguns 
transtornos”, especialmente 
por “interferir no trânsito du-

rante a semana”, uma vez “que 
circulam vários camiões para 
as indústrias”. Apesar destes 
constrangimentos, esta 
cidadã acredita que “a obra 
poderá beneficiar Espinho”. 
“Penso que pode ser bom. No 
fim das obras, teremos outras 
condições e se estão a realizar 
estes trabalhos é porque será 
necessário”, considera.

Em geral, esta empreitada 
do troço entre Espinho e Gaia, 
vai, segundo a IP, “permitir o 
aumento da segurança e fle-
xibilidade da exploração, o 
aumento de capacidade para 
o tráfego de mercadorias 
(circulação de composições 
com 750 metros), a redução 
do tempo de percurso dos 
serviços de longo curso e a 
renovação do ciclo de vida da 
infraestrutura”. 

Numa fase posterior, o 
projeto avança com a moder-
nização do troço entre Ovar 
e Espinho. Nesta parte, será 
construída uma passagem 
superior rodoviária na fre-
guesia de Paramos. ○

A PROPÓSITO da comemoração do Dia dos 
Namorados, 23 estabelecimentos comerciais 
de Espinho aderiram à campanha especial 
“São Valentim com presentes conscientes” 
com o objetivo de impulsionar as vendas, mas 
mantendo sempre a preocupação com o meio 
ambiente.

Esta campanha, produzida pelo município 
de Espinho, pretende ter uma oferta especial 
dos produtos das lojas a cidade e tem como 
objetivo “a redução da pegada ecológica 
através do uso de matérias-primas sustentá-
veis com recurso a embalagens ou de mate-
riais biodegradáveis, ou recicláveis”. ○

PARA CELEBRAR o Dia dos Namorados, o 
grupo Solverde apresenta uma oferta especial 
pensada para todos os casais. Com pacotes 
especiais de alojamento e jantares, é possível 
aproveitar a data em vários pontos do país, 
já que a oferta é válida, mediante diferentes 
condições, no Hotel Apartamento Solverde, 
em Espinho, Hotel Solverde Spa & Wellness 
Center, em Gaia, no Hotel Algarve Casino ou 
no Hotel Casino Chaves. ○

Passagem pedonal no Rio Largo 
deverá estar pronta até junho 

MODERNIZAÇÃO DA LINHA DO NORTE

Apesar de alguns 
atrasos na obra, 
a IP adianta que 
a conclusão da 
passagem pedonal 
do Rio Largo vai 
estar concluída no 
segundo trimestre 
deste ano, faltando 
apenas “trabalhos 
de pavimentação do 
restabelecimento 
de acesso”.

Comércio local com 
sugestões ecológicas 
para o Dia dos 
Namorados 

Hotéis Solverde 
apostam em oferta 
especial para o Dia 
dos Namorados 

BREVES

A Defesa errou 
Na passada edição de 3 de fevereiro, por lapso, 
noticiámos que, na sequência das eleições 
legislativas, o PSD teria conseguido um total 
de 29,64% de votos na freguesia de Espinho. No 
entanto, o resultado correto é de 39,64%. Fica 
aqui a devida e necessária correção.
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MANUEL PROENÇA

AIRES POÇAS, que exerce 
o cargo de vice-presidente 
da direção no mandato que 
agora irá terminar, está à 
frente de uma lista com prati-
camente todos os elementos 
que estavam nos atuais 
corpos sociais. “Foi formada 
para darmos continuidade 
ao trabalho que tem sido de-
senvolvido até aqui porque 
a anterior direção fez um 
excelente trabalho, nomea-
damente Alfredo Oliveira, o 
falecido presidente Joaquim 
Conde Figueiredo e o coman-
dante Pedro Louro. Sem estas 
pessoas e sem o Município de 
Espinho, nesta altura, não 
teríamos o nosso quartel”, 
disse Aires Poças à Defesa 
de Espinho, acrescentando 
que “a Câmara Municipal 
esteve com os bombeiros 
desde o primeiro dia, sempre 
nos ajudou e contribuiu com 
aquilo que pôde”.

Aires Poças foi presidente 
da direção dos Bombeiros 
Voluntários Espinhenses, 
cargo que exerceu ao longo 
de 12 anos, antes da fusão 
dos corpos de bombeiros. 
Desde então, é vice-presi-
dente da AHBVCE e, por 
isso, está por dentro de tudo. 
“Esta associação tem quase 
meia centena de funcioná-
rios e um orçamento anual 
que já ultrapassa o milhão 
de euros, o que obriga a 
grande atenção”, sublinha 
o dirigente, enaltecendo o 

trabalho de Alfredo Oliveira 
que pretende afastar-se. “Irei 
contar com ele para integrar 
esta equipa, fazendo a tran-
sição dos processos para os 
novos elementos”, adiantou o 
candidato.

Aires Poças lamenta que 
tenha surgido, apenas, uma 
única lista concorrente a estas 
eleições. “Seria melhor se hou-
vesse mais do que uma lista, 
o que significava que haveria 
muitas pessoas a quererem 
trabalhar em prol dos nossos 
bombeiros. Todos os nossos 
elementos são pessoas com 
credibilidade na sociedade 
espinhense e com vontade de 
trabalhar. É isto que espero de 
todos”, sublinhou Aires Poças, 
lembrando que, apesar de 
“bem encaminhado”, “não será 
nada fácil levar por diante 
esta missão”.

Para esta nova tarefa que 
se avizinha, o candidato a 
presidente da direção conta 
com o comandante Pedro 
Louro que, na sua opinião, 
“é extraordinário e reconhe-
cido no nosso país pela sua 
elevada competência e dedi-
cação aos bombeiros”. “Recor-
do-me que, há alguns anos, 
nos Bombeiros Voluntários 
Espinhenses, estivemos à 
espera que ele completasse 
os 25 anos para exercer a 
função de comandante. Não 
estou nada arrependido de o 
ter feito”, acrescentou Aires 
Poças, salientando o orgulho 
que tem por a associação e o 
corpo de bombeiros terem re-

cebido, recentemente, a única 
certificação do género no país 
com o Sistema de Gestão da 
Qualidade para todas as áreas 
de atividade de acordo com 
a norma ISO 9001:2015. “Não 
foi um processo simples e 
demorou cerca de três anos a 
ser alcançado. E isto é fruto de 
um trabalho do nosso corpo 
de bombeiros e, em parti-
cular, do nosso quadro de co-
mando”, elogiou o candidato a 
presidente da direção.

Aires Poças promete traba-
lhar em prol dos bombeiros e 
“fazer das tripas coração para 
que nunca lhes falte nada. Te-
remos de ter criatividade de 
forma a conseguirmos anga-
riar receitas extraordinárias”, 
adiantou.

Por fim, o dirigente fez 
questão de enaltecer a relação 
institucional que existe com a 
Câmara Municipal. “O nosso 
relacionamento com o ante-
rior executivo foi excelente e 
tudo indica que com este novo 
presidente não será diferente. 
Já estive três vezes com o pre-
sidente Miguel Reis e é uma 
pessoa que está a demonstrar 
bastante interesse nos nossos 
bombeiros. Por isso, acredito 
que iremos ter sorte. É fun-
damental que a autarquia e 
os bombeiros funcionem em 
conjunto. Fiquei com a ideia 
de que este executivo cama-
rário pretende ajudar os bom-
beiros. Se o fizerem tenho a 
certeza de que quem irá ga-
nhar é a população do nosso 
concelho”, concluiu. ○

4500 Espinho

ELEIÇÕES NOS BOMBEIROS

Lista única para 
“dar continuidade 
ao trabalho 
realizado até aqui”
Aires Poças encabeça a lista única candidata às eleições 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Espinho (AHBVCE) que irão realizar-se no 
próximo dia 18, entre as 20h30 e as 23 horas, nas instalações 
do novo quartel, em Silvalde. Uma lista que assenta na 
“continuidade do trabalho que vinha sendo seguido pela 
anterior direção” e que o candidato acredita que “não será 
uma missão fácil”.

DEFESA DE ESPINHO - 4674 - 10 FEVEREIRO 2022

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO
EDITAL - 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022

José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho: 
Faz público, de acordo com o artigo 27º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (na 
redação em vigor) e em conformidade com o artigo 29º Regimento Interno, que no 
próximo dia 16 de fevereiro de 2022, pelas 21.00 horas, no Centro Multimeios de 
Espinho, iniciar-se-á a 1a sessão ordinária de 2022 desta Assembleia Municipal. 
Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido na Ordem do Dia, conforme as regras 
contempladas no nº 1 do artigo 53.o da referida Lei, bem como no nº 2 do artigo 32º 
do Regimento Interno, prevê-se a inclusão dos seguintes assuntos: 

1. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia;
2. Aprovar a 1ª Alteração Modificativa Orçamental aos Documentos Previsionais 2022; 
3. Aprovar a alienação de parcelas de terreno à Associação Académica de Espinho e 
desafetação de parcelas de terreno do Domínio Público Municipal para o Domínio
Privado Municipal - Processo LE-ARU n.º 7/20;
4. Deliberar sobre propostas que visam prosseguir as atribuições da Autarquia;
5. Aprovar as atas;
6. Aprovar o Regimento da Assembleia Municipal de Espinho;
7. Apreciar a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade Municipal

O uso de máscara é obrigatório.
Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
do estilo do Município.

Espinho, 2 de fevereiro de 2022.
O Presidente da Assembleia Municipal,
José Emanuel Teixeira Carvalhinho,

TRIÉNIO 2022/2024

Assembleia Geral
José Gomes da Costa (presidente)
José Manuel Melo Nunes Silva 
(vice-presidente)
Manuel José Sousa Proença (secretário)
José Maria Pereira de Carvalho e Sá (suplente)
Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira de Sá 
(suplente)

Conselho Fiscal
Ana Olga Marques Silva Abelha (presidente)
Susana Alice Maia Martins Vieira (vice-presidente)
Jorge Manuel Ferreira Marques (secretário relator)
Manuel Miranda Moreira (suplente)
Carlos Manuel Conceição Reis (suplente)

Direção
Aires Manuel da Silva Poças (presidente)
Jorge da Rocha Pinto (vice-presidente)
José Maria Fonseca Ferreira (vice-presidente)
Maria Clara Carvalho Santos de Lacerda (secretária)
Joel Nunes de Almeida (tesoureiro)
António Oliveira (tesoureiro)
Nuno Ricardo Rodrigues de Sousa (vogal)
António Manuel Pinto Ferreira (vogal)
Maria Manuela Avelar da Rocha (vogal)
José Alfredo Pinto de Oliveira (suplente)
Maria Edite Gomes Castro (suplente)
António Rodrigues Freire da Costa (suplente)
Rosalina Beatriz Pires Gabriel Silva (suplente)

 

Seria melhor se houvesse 
mais do que uma lista, 
o que significava que 
haveria muitas pessoas 
a quererem trabalhar em 
prol dos nossos bombeiros. 
Todos os nossos elementos 
são pessoas com 
credibilidade na sociedade 
espinhense e com vontade 
de trabalhar”
Aires Poças
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ÁREA METROPOLITANA DO PORTO INCIDENTE

LISANDRA VALQUARESMA 

EM JANEIRO DE 2020 
foram a concurso 439 linhas 
de autocarros para a Área 
Metropolitana do Porto com 
o objetivo de criar uma nova 
rede uniformizada e subs-
tituir os atuais operadores 
privados. 

Estas linhas, divididas 
em cinco lotes territoriais, 
também vão abranger Es-
pinho, que se encontra in-
cluído no lote Sul Poente, a 
par com Vila Nova de Gaia. 
Assim, o concelho poderá vir 
a ganhar dez linhas de auto-
carros, enquanto Gaia terá 
81, isto se o processo for con-
cluído, já que se tem arras-
tado nos tribunais devido 
a pedidos de adjudicação 
e impugnações, tal como 
afirma a agência Lusa, após 
consulta dos documentos 
do concurso público. 

Esta nova rede de trans-
porte terá que respeitar um 
conjunto de critérios, como, 
por exemplo, um “serviço 

uniformizado com bilhete 
Andante”. Assim, todos 
os autocarros terão “uma 
imagem comum” e são obri-
gados a respeitar critérios 
específicos relativamente 
ao ambiente. 

De acordo com os do-
cumentos do concurso 
público, deverá haver um 
“painel para informação ao 
público, visível do exterior, 
com indicação do código da 
linha que o veículo serve (à 
frente e atrás do veículo) e 
do destino da linha em ope-
ração (à frente do veículo)”, 
“ar condicionado” e “um 
sistema de geolocalização 
por GPS (...) ou sistema de 
posicionamento global e o 
sistema de transmissão de 
dados”, divulga a Lusa.

As paragens de autocarro 
deverão ter “o mapa da rede 
e a ficha de horários das 
linhas que passam nessas 
paragens, de acordo com o 
modelo a fornecer”, dispo-
nibilizando aos seus uti-
lizadores “um sistema de 

informação em tempo real”.
Segundo os documentos 

do concurso consultados 
pela Lusa, este serviço pú-
blico de autocarros foi de-
terminado “a partir da rede 
atual” e tem como objetivo 
“o aumento da cobertura 
populacional da rede quer 
em termos espaciais, quer 
principalmente em termos 
temporais”. Além disso, 
procura “a racionalização 
da oferta em canais onde 
atualmente há excesso de 
serviço”.

Com este serviço, vão ser 
abrangidos vários municí-
pios, como, por exemplo, 
Matosinhos que deverá ter 
29 linhas, Maia 19, Oliveira 
de Azeméis 34, São João da 
Madeira 11 ou Santa Maria 
da Feira que deverá ganhar 
57 linhas de autocarros.

Esta rede vai substituir 
os vários serviços privados 
existentes nos diferentes 
municípios como a Caima, 
AV Feirense, UT Carvalhos, 
Transdev, ou MGC. ○

A ATIVIDADE CLÍNICA do hos-
pital esteve parcialmente parali-
sada, segundo apurou a Defesa de 
Espinho. Algumas consultas foram 
adiadas, assim como as cirurgias 
programadas para sexta-feira, sá-
bado e para a passada segunda-feira 
(cerca de seis dezenas), bem como a 
realização de exames e de análises 
clínicas. De acordo com declarações 
da Administração do CHVNGE no 
próprio dia, foram reagendados al-
guns dos procedimentos que foram 
suspensos. A situação foi conside-
rada grave, de acordo com os respon-
sáveis, e acabou por ser solucionada 
naquele dia com a colaboração dos 
bombeiros.

Fonte da administração do Centro 
Hospitalar Gaia-Espinho confirmou 
ter-se tratado de uma “rutura da 
tubagem no edifício do Hospital de 
Nossa Senhora da Ajuda”, e esteve 
naquela unidade uma equipa do pi-
quete dos serviços de manutenção. 

Na passada sexta-feira, os respon-
sáveis pelo agrupamento hospitalar 
disseram ao nosso jornal tratar-se 
de “um edifício antigo, onde já foram 
realizadas bastantes obras”, mas no 
qual identificam “alguma imprevisi-
bilidade” que deverá obrigar a “mais 

uma intervenção para o recuperar”.
Segundo apurou o nosso jornal, 

a reabertura da área mais afetada, 
nomeadamente do bloco operatório, 
ocorreu durante o dia da passada ter-
ça-feira, 8 de fevereiro, tendo já sido 
realizadas algumas cirurgias.

A Defesa de Espinho sabe, também, 
que foram efetuadas algumas repara-
ções para que o trabalho pudesse ser 
retomado, mas que serão necessárias 
obras de fundo na infraestrutura 
da canalização daquele edifício que 
se encontra obsoleta. “As tubagens 
são velhas e estão perfeitamente 
identificadas, aguardando a urgente 
intervenção, correndo-se o risco de 
a situação voltar a acontecer” dis-
se-nos fonte do hospital que pediu 
anonimato.

Procurámos obter resposta por 
parte da Administração do CHVNGE 
para algumas questões, nomeada-
mente relativamente aos danos 
provocados pela inundação e as 
intervenções que foram realizadas, 
bem como as medidas que, eventual-
mente, terão sido implementadas 
para se prevenir que a situação se 
repita. Até à hora do fecho da edição 
não obtivemos resposta às várias 
questões que colocámos. ○ MP
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Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Espinho pode vir a 
ter dez novas linhas 
de autocarros

Hospital de Espinho 
esteve paralisado
devido a rutura nas 
condutas da água

A Área Metropolitana do Porto lançou um concurso de concessão do 
transporte público rodoviário que visa uniformizar o serviço e aumentar a 
cobertura populacional da rede. O processo está a arrastar-se nos tribunais, 
devido a diversas impugnações, mas poderá modificar a forma como 
funciona a rede de autocarros em Espinho.

Uma rutura nas canalizações do piso superior que ocorreu na 
manhã de sexta-feira [4 de fevereiro], paralisou o Hospital 
de Espinho – Unidade III do Centro Hospitalar Gaia-Espinho 
(CHVNGE). O alerta foi feito por profissionais da unidade aos 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho. Foram adiadas 
cerca de 60 cirurgias que foram retomadas na passada terça-feira.

COVID-19
ESPINHO / Situação 
epidemiológica
(Incidência Cumulativa por 100000 
habitantes a 04/02/2022) Dados DGS

População: 29516
Incidência: 9084
Categoria: 960 - MÁX. 
Risco: Extrem. Elevado
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4500 Freguesias

PARAMOS - DEFESA DA COSTA ESPINHO E SILVALDE

SILVALDE

MANUEL PROENÇA

"HÁ DOIS novos elementos 
na APA Norte que passaram 
a ser os responsáveis por 
esta área na orla costeira no 
Norte”, explicou Manuel Dias 
à Defesa de Espinho, a pro-
pósito da recente visita da 
diretora, Inês Andrade. “Mos-
trámos quais são as nossas 
preocupações relativamente 
ao acesso à praia, uma vez 
que a rampa que foi cons-
truída em 2015 está a desmo-
ronar-se e, por isso, o acesso 
à areia faz-se com muita di-
ficuldade na época balnear”, 
acrescentou o autarca para-
mense. E explicou:

“A Praia de Paramos tem 
Bandeira Azul e, por isso, 
queremos ter um acesso fácil 
até à beira-mar, sobretudo 
no verão. No ano passado 
foi feito algo naquela rampa, 
mas não foi o suficiente e as 
coisas não ficaram bem. Mas 
penso que a nova equipa da 
APA ficou sensibilizada para 
este problema”, afirmou Ma-
nuel Dias convicto de que o 
problema, em breve, poderá 
ser resolvido.

A ideia da Junta de Pa-
ramos seria a de construir, 
um pouco mais a sul da 
capela, “uma escadaria em 
betão para o acesso ao areal, 
de forma a evitar que todos 

os anos tivesse de lá colocar 
uma escada nova em ma-
deira. No entanto, a APA não 
autoriza a construção dessa 
escadaria e, por isso, vamos 
procurar encontrar uma 
outra solução”.

Relativamente a estes 
problemas que poderão 
perturbar a época balnear, 
Manuel Dias mostrou-se 
francamente esperançado. 
“Acreditamos que até ao 
início da época balnear te-
remos alguns dos problemas 
resolvidos”, sobretudo “pela 
abertura que a APA tem de-
monstrado relativamente 
à nossa terra e às nossas 
ideias”.

Por outro lado, o autarca 
diz-se muito preocupado 
com o avanço do mar. Por 
isso, “todos os anos, durante o 
inverno, a Junta de Freguesia 
constrói proteções dunares a 
norte e a sul da capela, com 
um escoamento da água para 
o mar, de modo a que não 
venha em grande quantidade 
para a rua. Além disto, colo-
cámos uns taipais de madeira 
que evitam que grande parte 
da água passe para o arrua-
mento”, refere o autarca de 
Paramos.

Manuel Dias, neste en-
contro com a APA, reforçou 
a necessidade de se fazer a 
reposição de pedras na base 
da defesa existente, por de-
trás da capela e que já tem al-
gumas dezenas de anos”. Se-
gundo o autarca, “o professor 
Veloso Gomes sempre disse 
que, periodicamente seria 
necessário fazer-se essa repo-
sição de pedras para quebrar 
as ondas. Foi algo que nunca 
foi feito até agora”, sublinhou.

Desta reunião com a APA, 
Manuel Dias trouxe a ga-
rantia de que os problemas 
de defesa da costa não estão 
esquecidos. “A equipa ga-
rantiu-nos que este ano iria 
elaborar um estudo para a 
defesa da costa em todo o 
concelho de Espinho e que 
isso incluiria todos os es-

porões, de norte a sul. Há 
muitos anos que estes es-
porões não têm manutenção 
e estas reparações certa-
mente iriam beneficiar Pa-
ramos. Mas isto levará algum 
tempo, até porque poderá 
implicar o concurso a fundos 
comunitários”, disse aquele 
autarca vincando o facto de 
que “a norte da Capela de S. 
João, o enrocamento já apre-
senta sinais de colapso, o que 
aumenta o perigo”.

Por outro lado, o represen-
tante alerta para o perigo de 
nada ser feito junto à ETAR, 
assumindo que “não chega” 
a duna de areia que a autar-
quia constrói na altura de in-
verno, em frente à estação de 
águas residuais. 

Outro dos temas do en-
contro do autarca com a APA 
foi o das implicações do POC 
para a população da Praia de 
Paramos. “Ficou bem assente 
de que tudo o que acontecer 
para aquele local a APA terá 
a população como parceira”, 
sublinhou Manuel Dias acres-
centando que “não se fará 
nada nas costas das pessoas 
e se for necessário deslocar-se 
alguma família isso será do 
seu conhecimento”, havendo 
a garantia de que essas fa-
mílias “serão relocalizadas 
no Lugar da Praia, o que nos 
tranquiliza a todos”. ○

A POLÍCIA MARÍTIMA (PM) apreendeu este 
sábado, nas praias de Espinho e Silvalde, sete 
artes de pesca, vulgarmente denominadas por 
“redes majoeiras”.
Tratou-se de uma ação de fiscalização por 
parte dos elementos da PM do Comando-local 
do Douro dirigida à atividade de pesca junto 
à orla costeira. Durante esta ação, a PM de-
tetou quatro artes de pesca (redes majoeiras), 
na praia de Espinho e outras três na praia de 
Silvalde. Os agentes policiais elaboraram os 
respetivos autos de notícia e apreenderam 
as redes, “por se encontrarem sem a devida 
sinalização e por ser proibida a sua utilização 
durante o fim de semana”.
Nesta ação de fiscalização estiveram empe-
nhados dois elementos do Comando-local da 
Polícia Marítima do Douro, acompanhados 
por dois agentes estagiários a realizar tra-
balho de observação.  ○

AS ÁGUAS que estão a ser bombeadas das 
obras do túnel ferroviário, no Bairro Piscatório, 
correm ao longo da Rua do Golfe, em Silvalde 
e seguem pelo habitual circuito das águas plu-
viais, na berma entre a estrada e a ferrovia.
"Tratam-se de águas limpas e que estão a ser 
colocadas enquanto a obra do túnel estiver 
em execução", explicou o presidente da Junta 
de Freguesia de Silvalde, José Carlos Teixeira, 
à Defesa de Espinho, garantindo que "não se 
tratam de águas poluentes". ○

Arranjo da rampa de acesso à 
praia e reposição de pedras são 
prioridades em frente à capela

Polícia Marítima 
apreende sete 
artes de pesca

Águas da obra do túnel 
na Rua do Golfe

 
Acreditamos que até ao 
início da época balnear 
teremos alguns dos 
problemas resolvidos, 
pela abertura que a 
APA tem demonstrado 
relativamente à nossa 
terra e às nossas ideias”

Manuel Dias, JF Paramos

A reconstrução da rampa de acesso à praia e a reposição de pedras na proteção junto à Capela de 
S. João, são as grandes preocupações da Junta de Freguesia de Paramos e que foram transmitidas, 
recentemente, à nova equipa da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no Norte. O presidente da 
Junta, Manuel Dias acompanhou a diretora da APA, Inês Andrade, e os novos elementos numa visita 
à Praia de Paramos dando enfoque, também, à implementação do Programa da Orla Costeira (POC) 
de Caminha-Espinho, às suas consequências para aquela zona e as soluções que melhor servem a 
comunidade local.
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Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

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

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

Rua 8, n.º 381 Espinho  227 342 718 / 929 074 937
clinicajorgepacheco@net.novis.pt
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Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

O portal Recuperar Portugal divulgará regularmente a moni-
torização da atribuição dos fundos europeus, no âmbito da 
execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), até 
2026. Como é referido no portal, o PRR “vai implementar um 
conjunto de reformas e  investimentos destinados a repor o 
crescimento económico sustentado, após a pandemia, refor-
çando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da 
próxima década”.

O primeiro relatório da Recuperar Portugal, divulgado a 26 de 
janeiro, revela quais são os destinos dos primeiros 3.829 mi-
lhões de euros aprovados. Estas primeiras verbas vão quase 
por completo para o setor público. São cerca de 3.800 milhões 
de euros destinados a entidades e empresas públicas, autar-
quias e escolas. Famílias, setor social e empresas recebem 29 
milhões de euros, maioritariamente para as famílias.

A disparidade de valores entre o setor público e privado nesta 
primeira distribuição de fundos é bastante significativa. En-
quanto as empresas públicas recebem 1.627 milhões de euros 
(mais de 40% do valor total), as empresas privadas recebem 
apenas 100 mil euros, uma quantia residual para um tecido 
empresarial que representa milhões de postos de trabalhos.

Apesar dos elevados valores já aprovados, apenas cerca de 10% 
já foi pago aos respetivos destinatários (396 milhões de euros).

Se, por um lado, a aplicação do PRR ainda está no início, por 
outro, a primeira distribuição de fundos parece indiciar que 
a aposta do governo para dinamizar a economia está alavan-
cada na modernização do setor público, em detrimento do 
privado. Se a nossa bazuca europeia estiver com a mira desa-
finada, de pouco servirá para além de continuar a alimentar 
este grande polvo chamado Estado e respetivas clientelas pri-
vilegiadas. Nem a economia revitaliza, nem os impostos baixa.

André Pinção Lucas
7 de fevereiro de 2022

Setor público 
absorve  a quase 
totalidade do PRR

PUBLIREPORTAGEM

pessoas & negócios

Pontopay é a mais recente loja de 
Espinho. Inaugurada no passado sá-
bado, dia 5 de fevereiro, este espaço 
multiserviços, na Rua 8, é bastante 
conhecido do grande público e che-
ga agora à cidade pela mão de Nuno 
Gusmão, de 45 anos, através de um 
franchising que promete ajudar 
os espinhenses a solucionarem as 
mais diversas questões em diferen-
tes áreas.
Seja no mundo das telecomunica-
ções, das energias, no pagamento 
de faturas ou na instalação de alar-
mes, a Pontopay tem como objetivo 
ajudar. “Temos variadíssimos ser-
viços, principalmente de utilidade 
pública. Ou seja, trata-se de uma 
loja que tem serviços como finan-
ças ou segurança social, tendo um 
vasto leque de opções que as pes-
soas podem encontrar nesta loja”, 
explica Nuno Gusmão, proprietário, 
realçando o facto das pessoas de Es-
pinho não necessitarem de sair do 
concelho em buscar de outras enti-
dades, nomeadamente no Porto ou 
em Santa Maria da Feira.
Mas como surgiu a ideia? “Como eu 
trabalhava no setor das energias, a 
ideia nasceu a partir daí. Eu já co-
nhecia a marca e sabia que é uma 
empresa que, além das energias, 
tem vários outros serviços asso-
ciados”, começa por explicar Nuno 
Gusmão. “Este projeto vem amadu-
recendo já há algum tempo”, acres-
centa o responsável da Pontopay, 
explicando que trazia o “know-how 
do setor das energias” e sabia que ti-
nha a possibilidade de, não apenas 

ajudar nessa área, mas “fazê-lo nou-
tro sentido” e acrescentar diferentes 
valências “numa única loja”. “Inicial-
mente, a ideia era entrar neste tipo 
de loja apenas com uma função. No 
entanto, havendo a possibilidade de 
juntar todos os serviços, achei que 
fosse o ideal. A partir desse momen-
to não pensei duas vezes”, justifica o 
empresário. 
Convicto de que se trata de um ser-
viço essencial numa cidade, Nuno 
Gusmão não esconde que man-
tém as expectativas elevadas para 
a abertura da Pontopay. “Acho que 
fazia muita falta um espaço deste 
género em Espinho, principalmente 
ao nível de energias e no âmbito da 
utilidade pública”, nomeadamente 
em serviços relacionados com as fi-
nanças, segurança social ou até em 
questões que dizem respeito ao Ins-
tituto da Mobilidade e dos Trans-
portes Terrestres (IMTT). Segundo 
o empresário, “o restante existe em 
outras empresas. No entanto, mes-
mo assim, há uma lacuna muito 
grande. Além disso, ao nível da utili-
dade pública é outra forma de agili-
zar o processo, não tendo o cidadão 
que sair da própria cidade”, conclui.
A Pontopay situa-se na esquina da 
Rua 8 com a Rua 11, está aberta de 
segunda a sexta-feira das 9:30h às 
13h e, da parte da tarde, das 14:30h 
até às 18 horas. Ao sábado está em 
funcionamento das 9:30h até às 17 
horas. A loja pode ser contactada 
através do 914 154 524 ou utilizando 
o seguinte email: espinho@ponto-
pay.pt  ○

Inicialmente, a ideia 
era entrar neste 
tipo de loja apenas 
com uma função. No 
entanto, havendo 
a possibilidade 
de juntar todos 
os serviços, achei 
que fosse o ideal. 
A partir desse 
momento não pensei 
duas vezes”

Nuno Gusmão, 
proprietário 

Envio de encomendas, instalação de alarmes, pagamento de faturas ou realização 
de seguros são alguns dos serviços disponibilizados pela Pontopay, inaugurada no 
passado sábado, na Rua 8.

Pontopay: um novo espaço que 
promete ajudar os espinhenses

INAUGURAÇÃO
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...

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

JOÃO RENDEIRO,
EX-BANQUEIRO FOI

CONDENADO A 10 ANOS DE
PRISÃO EFECTIVA NO

CASO DO BPP
MAS ENCONTRA-SE

DESAPARECIDO

AGORA TRABALHA NUMA 
AGÊNCIA DE VIAGENS PARA

PARA SÍTIOS PARADISÍACOS...
E DESERTOS!

OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS

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

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

1. 
Sabe o que é a 
Regionalização e que 
implicações isso teria 
para o país e para 
nossa região?

2.
Concorda ou não e 
porquê?

O tema da Regionalização 
regressou, recentemente, 
à agenda dos partidos 
políticos. As duas maiores 
forças partidárias, 
Partido Socialista e 
Partido Social Democrata 
incluíram o assunto nos 
seus programas eleitorais 
que foram a votos no 
passado dia 30 de janeiro. 
O Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
foi quem relançou a 
ideia no congresso da 
Associação Nacional de 
Municípios Portugueses 
(ANMP), apontando para 
a necessidade de um 
referendo. Em 1998, os 
portugueses disseram que 
'não'. Porém, o ano de 2024 
poderá ser o escolhido para 
os portugueses poderem 
decidir. Uns pensam 
que será vantajosa, mas 
outros não. Será uma 
resposta à necessidade de 
descentralizar da máquina 
do Estado?...
MANUEL PROENÇA

 VOX POP 

Regionalização para potenciar o norte

Álvaro Brandão, 
Espinho

1 – Tenho uma vaga ideia. Com uma 
regionalização, as próprias regiões 
têm de se autossustentar e o Gover-
no central estaria para controlar e 
fiscalizar a atuação dos governos re-
gionais. Acabaria por ser algo de pa-
recido com aquilo que já temos nas 
regiões autónomas da Madeira e dos 
Açores e que têm os seus governos e 
assembleias regionais.
2 – De certa forma até concordo com 
esta ideia porque entendo que a Re-
gião Norte, que é onde Espinho está 
inserido, está mais desfavorecida em 
relação ao centralismo de Lisboa. 
Penso que a regionalização poderá 
ser uma boa medida a implementar 
no nosso país. Julgo que todos ga-
nharíamos com isso. 

Guilherme Teixeira,
Espinho

1 – Não me debrucei ainda muito 
sobre esse assunto, pelo que des-
conheço, um pouco, sobre as impli-
cações que poderia vir a ter, quer 
no país, quer especificamente na 
região onde Espinho está inserido. 
No entanto, talvez a regionalização 
possa trazer uma outra forma de se 
organizar o território e tudo o que 
envolve a própria região. Poderia 
trazer alguma atenção especial à 
Região Norte e que não existiria 
de outra maneira. Em vez de ser o 
Governo do país a decidir sobre este 
pequeno território, seria uma enti-
dade bem mais próxima das popu-
lações. Em vez de se ver a economia 
através de uma perspetiva macroe-
conómica talvez se pudessem olhar 
para as diferentes situações numa 
ótica mais cirúrgica.
2 – Concordo com a regionalização 
pelos motivos que já apontei. A nos-
sa região teria uma atenção mais 
especial. 

Rufino Santos,
Fornos

1 –  Não entendo muito de política e 
isso parece-me mais algo relaciona-
do com essa mesma política. Acho 
que já existe muito poder distribuí-
do pelas próprias autarquias e esse 
seria mais um! Criavam-se mais 
cargos políticos e o que poderia isso 
trazer-nos de vantajoso?! Não con-
sigo compreender porque já temos 
as juntas de freguesias e as câma-
ras municipais e, ainda o próprio 
Governo do país! Isso serviria para 
quê? Já houve o Governo Civil e aca-
bou-se com isso. Era para gastarmos 
mais dinheiro.
2 – Claro que não concordo com a 
regionalização porque Portugal é 
um país pequeno, com cerca de 900 
quilómetros. Não faz sentido. Isso é 
bom para países grandes. Já temos 
o nosso país dividido por distritos, 
concelhos e por freguesias. Acho 
que está bem assim. Se aumentar-
mos os cargos políticos é o pobre 
que paga! 

Tiago Pedro,
Espinho

1 – Acho que a regionalização seria 
muito positiva para o país. Seria 
uma descentralização do poder do 
Estado. Isto teria um outro alcance 
ao nível dos poderes dos próprios 
autarcas que compõem os vários ór-
gãos das freguesias e dos concelhos. 
2 – Concordo com a regionalização 
pelas razões que apontei atrás. 

É do nosso mar

©
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Teresa Magalhães,
Espinho

1 –  Poderá ser bom ou mau. Depen-
de! Para a Região Norte, por exem-
plo, poderá ser importante porque 
iria dar enfoque às suas mais-valias. 
Vendo bem as coisas, na globalida-
de, seria bom para o país, apesar de 
haver muita gente que não concor-
da e que não gostaria que isso vies-
se a acontecer. Há sempre a guerra 
entre o Norte e o Sul. Mas o Norte 
sairia mais beneficiado do que com 
o formato que atualmente existe. 
No Norte é onde está grande parte 
da riqueza e a força do trabalho.
2 – Eu concordo com a regionaliza-
ção porque isso iria beneficiar a nos-
sa região, principalmente o Norte 
que é sempre colocado em segundo 
plano, apesar de andarem para aí 
a dizer o contrário. Os salários no 
Norte são muito mais baixos do que 
na zona de Lisboa. Por isso, talvez 
possa vir a ser uma mais-valia para 
esta região. 
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Não sei se ainda nos orientamos pela sa-
bedoria popular. Agora fico na dúvida se 
precisamos de provas científicas para as 
coisas ou se, cada vez mais, acreditamos 
preferencialmente em tudo o que vai con-
tra a ciência (quem quer saber de factos, 
afinal?). Não creio que haja prova de que 
a felicidade plena, a realização existencial 
sejam atingidas apenas depois de alcança-
das as três populares ações na vida: plantar 
uma árvore, ter um filho e escrever um livro 
(não necessariamente nesta ordem). Mas 
fazemos sempre esta referência quando al-
guém tem um filho, certo?
Então, lamento constatar, parece que an-
damos a caminhar precisamente no sentido 
oposto da sabedoria popular. Se não, veja-
mos o que andamos a fazer logo no primeiro 
ponto, plantar uma árvore.
Aqui mesmo ao lado, em Ovar, parece que 
andamos a trocar pinheiros-bravos por 
campos de ténis. A questão não é assim 
tão simplista, claro, mas não deixamos de 
estar a abater árvores e não é por estarem 
doentes. Ao que percebi, são 250 hectares 
de árvores, arbustos e outra vegetação, até 
2026, não é meia dúzia delas. A intervenção, 
no Perímetro Florestal das Dunas de Ovar, 
estava prevista no Plano de Gestão Flo-
restal, da responsabilidade do Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas. 
Ninguém achava que era um procedimento 
que não estaria previsto, obviamente. E se 
calhar é esse acordo entre todas as partes 
que assusta.
Por aqui também andámos a mandar abai-
xo umas árvores rua 19 abaixo. “Mas estas 
estavam de facto doentes, Cláudia”. Sim, eu 
sei. Mas a mim “venderam-me” um projeto 
virado para a sustentabilidade ambiental, ia 
jurar que cheguei mesmo a ler “espaços ver-
des” algures. Está lá - e muito bem - uma 
ciclovia, mas se chamam espaços verdes 
àqueles canteiros temos aqui um problema 
conceitual. Ou sou eu que percebo zero de 
botânica. Mas ainda sei o que é uma árvore 
e não vejo lá grande coisa.
Portanto, neste primeiro passo para a nossa 
realização existencial estamos a fazer tudo 
ao contrário: em vez de plantar, deitamos 

abaixo.
Vejamos o segundo ponto. 2021 leva o títu-
lo de “mínimo histórico de nascimentos em 
Portugal”, numa queda que já tinha come-
çado no ano anterior. Como pouco ou nada 
pode facilmente ser justificado por um único 
fator, talvez possamos deixar de usar a pan-
demia como desculpa para tudo.
É que ela continua a inundar os noticiários, 
mas espero que não vos tenha distraído para 
uma notícia que dizia assim que “Mais de 
duas mil mulheres não viram renovado con-
trato em 2020 por estarem grávidas ou terem 
sido mães recentemente”, a que acrescia um 
sub-título igualmente importante e capaz de 
contornar a desculpa da covid: “A subida 
anual a dois dígitos no número de comuni-
cações tem sido uma constante desde 2014”.
As comunicações são feitas à Comissão de 
Igualdade no Trabalho e no Emprego, que 
obriga os empregadores a justificar o afas-
tamento destas trabalhadoras, sob pena de 
terem de pagar entre 612 aos 9.690 euros de 
coima por violação das leis laborais. Confes-
so que gostava de ler essas justificações.
Portanto, depois de plantar uma árvore, que-
rem que as pessoas tenham filhos, mas não 
garantem que as mulheres vão manter os 
seus empregos neste processo. É assim? 
Sim, de facto, ter um emprego não entra na 
tal equação da felicidade plena. O que impor-
ta é trazer crianças ao mundo, que a carreira - 
ou seja lá qual for a forma com que se encara 
o emprego - é coisa para os homens.
Último ponto - escrever um livro. Começo por 
admitir a minha irrefletida e preconceituosa 
atitude de julgamento quando alguém me diz 
“ah não gosto de ler”. Pode ser uma pessoa 
maravilhosa…mas. Fica sempre um mas.

Um estudo de 2020, elaborado pelo Plano 
Nacional de Leitura e o ISCTE, concluía que 
os alunos do 3.º ciclo e ensino secundário 
liam cada vez menos, e que a família tinha 
grande influência nos hábitos de leitura. Ler 
por prazer é uma realidade quase utópica, 

mas há outro fator que me assusta: segun-
do o PISA (Programme for International Stu-
dents Assessment), os jovens em idade es-
colar gostam cada vez menos de ler, gastam 
cada vez menos tempo nessa actividade 
e grande parte não entende o que lê, nem 
sabe distinguir factos de opiniões. E, claro, 
as fontes pouco fiáveis da internet, assim 
como a sua imediatez, não ajudam.
Se lêssemos mais, não só escreveríamos 
melhor, como compreenderíamos tudo me-
lhor. Os horizontes ficam mais largos. Nem 
estou a falar do teor dos livros, mas ajudava 
ler verdadeiramente livros em vez de chats 
nos telemóveis (se ainda se usasse o cor-

retor…), letras gordas dos jornais, “notícias” 
na internet.
Então, se se lê pouco - e mal - e o que se lê 
não se compreende…que importância têm 
os livros? Que felicidade é essa de escrever 
um livro que não é lido, quanto mais com-
preendido? Para que serve um livro se não 
acrescenta?
Podemos acreditar que o conceito de felici-
dade plena já mudou há muito, e claro que é 
diferente para cada pessoa. Mas a mim pa-
rece-me que ir contra a sabedoria popular 
nos está a levar a fazer tudo exatamente ao 
contrário e isso pode não ter os melhores re-
sultados. O povo é que a sabe toda! ○

Plantar uma 
árvore, ter um 
filho, escrever um 
livro. Ou a política 
do nada disso.

opinião 
Claúdia Brandão

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Mupi Eunice Muñoz.pdf   1   12/11/21   17:02

P
U

B

Aqui mesmo ao lado, em Ovar, parece 
que andamos a trocar pinheiros-
bravos por campos de ténis. A questão 
não é assim tão simplista, claro, 
mas não deixamos de estar a abater 
árvores e não é por estarem doentes. 
Ao que percebi, são 250 hectares de 
árvores, arbustos e outra vegetação, 
até 2026, não é meia dúzia delas. 
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✝ João Pinto
“Aqueles que Amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”

E Tu, já partiste há 20 anos, mas 
parece que foi ontem.

Cada ano que passa recordamos-
te com mais saudades, mas 
serás sempre  lembrado como um 
Homem Íntegro, Justo e Solidário, 
e mesmo nos momentos mais 
difíceis Lutaste Sempre por Um 
Mundo Mais Digno.

Com Muita Saudade, Mulher e filha 
relembram que segunda-feira, dia 7 
de fevereiro, fez 20 anos que João 
Pinto partiu.

✝ Silvina Rodrigues 
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Rua do Paço Velho
Anta - Espinho 

Seus filhos, noras, netos, bisnetos 
e demais família vêm agradecer a 
todas as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte 
no funeral do seu ente querido ou 
que e outro modo se associaram 
à sua dor. A missa de 7.º dia será 
celebrada quinta-feira, dia 10, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta. Desde já agradecem, a todos 
quantos se dignem participar. 

A Família
Anta, 10 de Fevereiro de 2022

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

✝ Palmira Pereira Pinto
MISSA DE 21.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Recordando-a com muita 
saudade, seu filho, nora, genro, 
netos, bisnetos e restante 
família vêm, por este meio, 
comunicar a todas as pessoas 
de suas relações e amizade 
que será celebrada missa por 
sua alma, dia 10 de fevereiro, 
quinta-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Paroquial de Anta. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem nesta Eucaristia.

Anta, 10 de Fevereiro de 2022

✝ Mónica Alexandra Pinto Góis
AGRADECIMENTO 

Rua Professor Castro / Silvalde - Espinho 

Seus pais, avô, tios, primos 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.   
 
Sorriso nos lábios, paz na alma 
e amor no Coração 

Silvalde, 10 de Fevereiro de 2022

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

CONSULTE AS 
CONDIÇÕES 
+351 227 341 525

✝ Glória Pereira de Sá Mota Capela
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, filhos, genro, nora e netos vêm  comunicar 
às pessoas de suas relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do seu ente querido, dia 13,  
domingo, pelas 8 horas na Igreja Paroquial de Anta. 
Desde já agradecem a todos quantos participem na 
Eucaristia.
 
Anta, 10 de fevereiro de 2022

✝ Raul António de Sá Sil
MISSA DO 30.º DIA

Esmoriz – Silvalde 
(Av. 29 de Março Esmoriz)

Sua família, vem por este meio 
comunicar que será celebrada 
missa, por alma do seu ente 
querido, dia 13, domingo, às 
8 horas da manhã, na Igreja 
Paroquial de Silvalde. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia.
 
Silvalde, 10 de fevereiro de 2022

✝ Maria Clara de Castro Ferreira (Padrão)
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu ente querido ou que de 
outro modo se associaram à sua dor.
Comunica que a missa de 7.º dia se celebra hoje, quinta-
feira, pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos participem na Eucaristia.
A Família
Espinho, 10 de fevereiro de 2022

José António Castro Ferreira – irmão 
Maria Judite Moreira Silva Ribeiro – cunhada
José Alexandre Ribeiro de Castro Ferreira – sobrinho
Inês Maria Ribeiro de Castro Ferreira – sobrinha
Diana Sofia Gusmão Coito Madeira – sobrinha 
Ricardo Jorge Coelho Rua – sobrinho

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

✝ Constantino Gonçalves Duarte 
AGRADECIMENTO

Rua do Cruzeiro
Anta - Espinho

Seus filhos, noras, genro, netos, 
bisnetos e  demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas de suas relações 
e amizade, que tomaram parte 
no funeral e missa de 7.º dia do 
seu ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 
Desde já agradecem a todos 
quantos participaram nestas 
cerimónias.   
 
A Família
Anta, 10 de Fevereiro de 2022

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

✝
VITORINO PINTO LOUREIRO
MISSA DO 24.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Seus filhos e nora comunicam que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 16, quarta-feira, às 19 horas, 
na Igreja Paroquial de Guetim. Agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia.

✝ Adélia Fernandes Camarinha
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO  

Rua da Igreja - Guetim 

Recordando-a com muita saudade 
seus filhos, noras, netos, bisnetos 
e demais família vêm por este 
meio comunicar a todas as 
pessoas de suas relações e 
amizade, que será celebrada 
missa, por sua alma, Domingo, dia 
13 de fevereiro, pelas 9h30m, na 
Igreja Paroquial de Guetim. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participarem nesta Eucaristia. 

A Família
Guetim, 10 de Fevereiro de 2022

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

✝ Prof. Maria Fernanda Esteves Miguel
AGRADECIMENTO 

Sua família vem por este meio 
agradecer às pessoas de suas 
relações e amizade, que se 
dignaram a tomar parte no 
funeral e missa de 7.º dia do seu 
ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar. 

Espinho, 10 de fevereiro de 2022

Fun.ª N.ª S.ª D´Ajuda – Sancebas – Rua 20 n.º 918 Espinho – Servilusa (Tlf. 227345129 – 917738092) 

PRECISO TRABALHO
(DÃO-SE BOAS INFORMAÇÕES)

- Doméstico
- Tomo conta de idosos
- Cozinha de restaurante

Contatar: 912 302 267
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CAROLINA FIGUEIREDO

“O principal objetivo para 2022 é 
vencer a Covid-19! E isso significa 
aumentar o número de atletas jo-
vens”. Esta é a vontade de Augusto 
Ínsua, dirigente da secção de bad-
minton da Associação Académica 
de Espinho, que viu vários jovens 
deixarem de jogar nos últimos 
dois anos devido à pandemia. “Fe-
lizmente temos gente dentro da 
secção com grande capacidade 
de sacrifício, por isso já estamos 
novamente com um número de 
miúdos muito interessante, quase 
a chegar aos números de 2018/2019”, 
contou, acrescentando que em 
muito se deve à divulgação que têm 
feito através das redes sociais e da 

imprensa local.
O clube chegou a atravessar 

uma fase complicada, mas Augusto 
Ínsua, acompanhado por Jorge 
Pitarma, manteve “a convicção de 
que um projeto coletivo de qua-
lidade, com base na honestidade 
pessoal e intelectual, nos princípios 
desportivos básicos do desporto 
amador e, sobretudo, na qualidade 
técnica, seria sempre o caminho”. E 
assim foi. Ao fim de pouco tempo, 
o número de atletas da Académica 
voltou a crescer “sobretudo porque 
o clube sempre teve vários atletas 
de alta qualidade que fizeram toda 
a sua formação na AAE, que foram 
somando títulos individuais e cole-
tivos, bem como presenças nas se-
leções nacionais e em competições 

internacionais”, explica o dirigente.
Esta estabilidade transparece 

nos resultados obtidos pelo clube. 
Nos últimos anos, Gabriela Pereira, 
Inês Pardilhó e Mariana Neves 
foram campeãs nacionais de sub-19 
singulares e somaram títulos nas 
provas de pares e pares senhoras. 
A estes prémios, a AAE junta tantos 
outros como campeões nacionais 
de equipas não seniores. Mas não 
são só os mais velhos a dar provas 
do talento. Na época passada, os 
mochinhos foram campeões e vi-
ce-campeões nacionais de sub-13 
e garantem o futuro da secção de 
badminton do clube.

Na presente época, a nível de 
equipas a vontade é de melhorar o 
5.º lugar da Liga de Clubes da I Di-
visão conquistado no ano passado e 
o objetivo pode mesmo ser atingido, 
dado que a AAE ganhou os dois 
primeiros encontros e espera apu-
ramento para a fina four. A nível in-
dividual, os sub-15 venceram todas 
as provas de singulares e de pares 
no 1º Torneio da Zona Norte. “Em 
termos de resultados desportivos, 
nos seniores queremos alcançar o 
3º lugar na Liga de Clubes, manter 
o 3º lugar nas equipas senhoras, ga-
nhar o Nacional da 2ª Divisão nas 
equipas masculinas”, enumerou 
Augusto Ínsua. “Outro objetivo 
para esta época é mantermos vá-
rios atletas nas seleções nacionais”, 
acrescentou.

Quanto a objetivos a longo prazo, 
o dirigente entende que “não vale a 
pena fazer”. “A grande maioria dos 
atletas que praticam badminton na 
Académica felizmente consegue en-
trar nas universidades e tirar cursos 
superiores, mas muitos deles têm 
que interromper a prática despor-
tiva a meio dos cursos ou quando 
começam a trabalhar. O sistema em 
Portugal é este, não há volta a dar!”, 
criticou Ínsua.

Este é um dos pontos que, para 
o dirigente, não permite uma evo-
lução do badminton no país. Jun-
tando a este aspeto, surge a neces-
sidade de mudança nos dirigentes 
federativos. “Só a incompetência 
dos mesmos justifica que o bad-
minton não tenha evoluído em 
termos de número de praticantes 
e em termos de resultados interna-
cionais, sublinhando que a modali-
dade é a 3ª mais praticada no Des-
porto Escolar”. “Com tantos miúdos 
a jogar badminton nas escolas 

porque é que a modalidade não se 
desenvolve?”, questiona retorica-
mente o técnico.

Mas também dentro da própria 
Académica há reparos que devem 
ser feitos na opinião de Ínsua. “É 
fundamental que rapidamente o 
badminton possa ter alguns treinos 
no pavilhão do clube”, pede. “Sem 
isso, não é possível que o atleta se 
identifique com o clube. Além disso, 
a história do badminton na AAE já 
mais do que justifica esse anseio”.

Com ou sem mudanças, Augusto 
Ínsua garante que “enquanto a 
saúde permitir, continuará a fomen-
tar-se o badminton e o desporto”. 
E, para isso, convida “todos os que 
queiram experimentar, dos 5 aos 99 
anos”, a marcarem presença num 
treino. Os encontros são no pavi-
lhão do Centro Escolar de Silvalde, 
das 18h30 às 20h00, e das 19h45 às 
21h30. “Podem jogar os mais novos 
e os mais velhos, os que jogam me-
lhor e os que jogam pior”, explicou 
Augusto Ínsua em jeito de convite, 
lembrando ainda que existe sempre 
a escolha de apenas treinar ou 
também competir.

“Quem quiser vir experimentar 
só tem que trazer sapatilhas e cal-
ções. Os volantes são sempre dados 
por nós e temos raquetes para 
quem vem experimentar”, concluiu 
o convite. 

defesa-ataque

Atletismo.
Pedro Cerdeirinha fez o 
triplete nos Campeonatos 
Distritais de Atletismo
Atleta do GD Ronda venceu as 
corridas de 800, 1500 e 3000 
metros. p19

Voleibol.

Semana de 
derrotas e de 
pouca verdade 
desportiva p19

Entrevista. 
O meu grande objetivo 
no voleibol é conquistar 
um título pela seleção 
nacional”
José Pedro Andrade, 
voleibolista. p16 e 17

A secção de badminton 
da Associação Académica 
de Espinho abriu portas 
em 2003 e, desde então, 
tem sido berço de grandes 
talentos da modalidade. 
Atualmente conta com 
“um grupo de atletas 
de muito bom nível e 
continua a investir na 
formação”. Em conversa 
com a Defesa de Espinho, 
Augusto Ínsua, dirigente 
da secção e treinador, 
garante que “enquanto a 
saúde permitir, continuará 
a fomentar-se o badminton 
e o desporto” na cidade de 
Espinho e a nível nacional, 
onde aponta graves 
falhas que conduzem à 
estagnação da modalidade.

BADMINTON
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O clube sempre teve 
vários atletas de alta 
qualidade que fizeram 
toda a sua formação 
na AAE, que foram 
somando títulos 
individuais e coletivos, 
bem como presenças 
nas seleções nacionais 
e em competições 
internacionais”
Augusto Ínsua, dirigente 
da secção de badminton 
da AAE

✝ Óscar Luís de Sá Rodrigues
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sua esposa, filha, genro, netos e bisnetos vêm 
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.
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada no 
dia 13, domingo, pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos quantos participem 
na Eucaristia.
Espinho, 10 de fevereiro de 2022

Margarida Fernanda Cruz da Silva 
Ana Maria Silva Rodrigues Fonseca 
João Rodrigues Fonseca 
Ana Marta Rodrigues Fonseca Ferraro Vaz 
Rui Ferraro Vaz

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

Mochos de 
raquete e 
volante 
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CAROLINA FIGUEIREDO 

Como começou a prática despor-
tiva na sua vida?
Comecei na natação, porque como 
sou da Granja e estudava no Porto. 
Tinha a piscina perto de casa e 
acabei por ir para lá só para praticar 
algum desporto, mas não competia. 
Até que, quando eu tinha uns 16, 17 
anos, um amigo meu da escola dis-
se-me: “anda para o voleibol, porque 
tu és alto. Vens experimentar e, se 
gostares, ficas”. Eu fui e comecei a 
marcar lá uns pontitos e foi assim 
que comecei a jogar voleibol na As-
sociação Académica de Espinho.
A natação não o cativava tanto 
como cativou o voleibol?
Não. O voleibol cativou-me logo e 
ainda por cima recebi um convite 
para ir para os juniores do Sporting 
Clube de Espinho depois de jogar 
pela Académica. No meu primeiro 
ano de juniores, segundo de vo-
leibol, fomos campeões nacionais e 
isso criou um bichinho enorme. Até 
porque logo depois de ser campeão, 
comecei o meu segundo ano de ju-
niores e ia também aos seniores. 
Acabei por fazer assim um bom 
início de carreira, digamos.
Entrou muito tarde no mundo do 
voleibol. Sentiu que isso foi um 
entrave?
A nível de aspetos técnicos, sim, foi 
um entrave. Mas com dedicação, 
e como acho que treino bem, fui 
conseguindo aos poucos evoluir e 
tento sempre ouvir quem sabe mais 
e melhor do que eu. Fui adquirindo 
a técnica aos poucos e parece que 
resultou.
E começou logo a jogar como 
central?
Esse meu amigo que me convidou 
a jogar por eu ser alto, fê-lo porque 
faltava uma posição na equipa que 
era um central. E vamos ser ho-
nestos: um miúdo de 17 anos a en-
trar no voleibol quase que só pode ir 
para central. Isto porque não tem a 
técnica de ir para zona 4, ou oposto, 
ou líbero ou passador. 
E como eu comecei logo a central, 
nunca aprendi a receber. Mas em 
situação de jogo, se a bola vier para 
mim, tento receber, claro. 
Tem um percurso iniciado nos 
clubes espinhenses.
Sim. Comecei na Académica de Es-
pinho como juvenil e depois fiz dois 
anos de juniores no Sporting de Es-
pinho, sendo que no segundo ano 
já faço júnior e sénior. Mas depois 
tive uma lesão muito grave, parti o 
braço e tenho 14 parafusos. É uma 
lesão que muita gente conhece, 
porque já é uma história da Nave 
Desportiva. Depois da recuperação 
eu ainda não era bom o suficiente 
para jogar na equipa principal do SC 
Espinho, porque eles tinham uma 
grande equipa na altura e na minha 
posição havia dois grandes joga-
dores: o Hélio Sanches e o Everton. 

Então decidi ir para o Esmoriz, que 
naquela altura não era um clube 
bom, como agora é. Mas eu queria 
jogar, não queria ficar no banco. O 
Esmoriz deu-me a oportunidade de 
jogar e eu agarrei-a bem. E agora, 
para mim, nós temos a quarta, 
quinta melhor equipa do campeo-
nato, com um dos orçamentos mais 
baixos.
O seu treinador, Bruno Lima, na 
entrevista que deu à Defesa de Es-
pinho, considerou-o já um elemento 
do núcleo duro do Esmoriz. Como é 
que recebe essas palavras?
É bom pertencer à equipa do Es-
moriz, à casa do Esmoriz, ser uma 
referência do Esmoriz. Sinto-me 
bem lá e gosto muito de lá estar. E é 
muito bom ouvir essas palavras do 
treinador.
Apesar de ter entrado tão tarde 
para o mundo do voleibol, já acom-
panhava a modalidade de alguma 
forma antes de começar a praticar?
Nada. Zero. Quando comecei nem 
sabia o que era a posição de líbero. 
Aliás, no meu primeiro ano de vo-
leibol eu achava que se dizia “livro” e 
não “líbero”. Então em relação às ro-
tações era ainda pior. Eu não sabia 
nada. Na Académica eu parecia 
uma barata tonta. Não sabia regras, 
fazia muitas faltas na rede, mas 
fui aprendendo, porque quando se 
quer aprender, aprende-se rápido. 
E quando realmente se quer uma 
coisa, consegue-se fácil. 
Apesar de ter caído de paraquedas 
no voleibol, foi chamado à seleção 
nacional. 
Não estava nada à espera, porque 
saiu a convocatória a meio do 
campeonato e não estava lá o meu 
nome. Depois, Portugal foi apurado 
para o Europeu e eu recebo uma 
chamada em maio/junho a dizer 
que estava convocado para a se-
leção e se aceitava o convite. Como 
na altura eu jogava praia com o Ro-
berto Reis, falei com ele. Claro que 
fiquei contente com a convocatória 
e chorei de alegria, porque o que eu 
queria era ir à seleção. Mas naquele 
momento senti que não devia dar 
uma palavra certa à seleção, sem 
falar antes com o Roberto. Falei com 
ele e apoiou-me a 100%, dizendo 
que devia ir, porque era o patamar 
mais alto para qualquer atleta e um 
prestígio representar o nosso país. 
Acabei por aceitar o convite e adorei 
a experiência na seleção.
Qual é a sensação de ouvir o hino?
Caíram-me as lágrimas na primeira 
vez que ouvi o hino: é o momento 
mais bonito que tenho no voleibol. E 
um sonho meu é jogar por Portugal 
em Portugal, para ouvir o hino e ter 
todas as pessoas a cantar também.
Para quem não percebia muito de 
voleibol, também se arriscou na 
praia.
O Roberto Reis tem ‘não sei quantos’ 
títulos de praia e fazia dupla com o 
Kibinho. Quando o Kibinho se re-

defesa-ataque

JOSÉ PEDRO ANDRADE

ENTREVISTA. 
José Pedro Andrade caiu de paraquedas no voleibol e escalou 
até chegar à seleção nacional. O voleibolista que se formou nos 
clubes espinhenses representa agora o Esmoriz GC e chegou 
à seleção nacional, mas tem planos futuros que não passam só 
pela modalidade. Em conversa com a Defesa de Espinho, o atleta 
falou do apoio da família e de novas paixões que podem definir o 
seu rumo de vida profissional..

“Caíram-me as lágrimas 
na primeira vez que ouvi 
o hino: é o momento mais 
bonito que tenho no 
voleibol”
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tirou do voleibol de praia, eu dizia 
ao Roberto na brincadeira: “Já que 
não tens parceiro, vou eu contigo”. 
E ele ria-se, porque eu nem sabia 
dar uma manchete. Mas eu sempre 
insisti e ele perguntou se eu queria 
mesmo fazer praia. Eu respondi 
logo: “Claro que sim, só tens de me 
ensinar”. Ele aceitou, teve uma con-
versa séria comigo e começámos 
a jogar. Para ele não foi a melhor 
época, mas eu não acho que tenha 
corrido mal. Para meu primeiro 
ano, assim vindo do nada, ainda por 
cima central e a não saber muito 
bem os aspetos técnicos, não saber 
calcar a areia, acabámos em quarto 
lugar. No ano passado só fiz quatro 
etapas, porque depois fui para a se-
leção, mas ficámos várias vezes no 
pódio ou perto do pódio.
O voleibol de praia é algo que con-
tinue nos planos de futuro?
Se impedir de ir à seleção nacional, 
não. Mas já que o Roberto me deu 
esta oportunidade, gostava muito 
de ganhar um campeonato nacional 
de voleibol de praia com ele. 
O Roberto Reis é um dos grandes 
ícones do voleibol nacional e 
acabou por ser mesmo uma das 
suas grandes referências.
Eu conheci o Roberto quando es-
tava no primeiro ano de juniores do 
SC Espinho e ele estava no SL Ben-
fica. Na altura, o Espinho tinha uma 
música contra ele que não se pode 
dizer agora e eu cantava essa mú-
sica, porque não o conhecia de lado 
nenhum. No ano seguinte, ele veio 
para o SCE e ajudou-me imenso. 
Tivemos uma aproximação muito 
gira e considero-o um pai para mim 
no voleibol, porque desde aí nunca 
parámos de falar, mesmo quando 
ele foi para o Sporting. Agora está 
na minha equipa e temos uma cum-
plicidade muito grande. Além de 
pai no voleibol, considero o Roberto 
Reis o meu melhor amigo.
Agora joga ao mais alto nível com e 
contra grandes nomes que são refe-
rências na modalidade.
Eu sei que sou só um miúdo ainda 
e que jogo contra grandes estrelas, 
mas também acho que se estou lá a 
jogar contra eles é porque não são 
suprassumos impossíveis de parar. 
Eu tenho a ambição de querer dar 
sempre o melhor em campo e lá 
por eles terem um nome, não quer 
dizer que eu não possa fazer o meu 
também. E jogar contra eles é bom, 
porque significa que também sou 
bom. Se não jogasse é que era pior. 
Deste percurso ainda curto no vo-
leibol, qual é o momento que mais 
destaca?
São dois. Um deles é o meu bloco 
à Ucrânia, enquanto representava 
Portugal. A nível de pontos foi o 
que mais me marcou pelo ambiente 
em que está envolvido, porque é 
uma sensação única. Em termos 
de vitórias foi frente ao Sporting, 
pelo Esmoriz, quando ganhámos a 

Taça Federação, porque o Esmoriz 
tem um orçamento que pode não 
chegar a um quarto do orçamento 
do Sporting e fazemo-lo só com por-
tugueses. Só temos um estrangeiro, 
o Everton, mas ele já está cá há mais 
de dez anos. Contra os craques 
todos, foi muito bom uma cambada 
de miúdos ganhar ao Sporting.
Qual o treinador que mais o marcou 
até hoje?
Essa pergunta é um bocadinho 
difícil, porque eu gosto muito de 
todos os meus treinadores e estou 
grato a todos eles. O meu primeiro 
treinador, Hélder Marçal, porque se 
não fosse ele a acreditar em mim, eu 
não tinha começado a jogar volei. 
Depois o professor Vítor Pinto, 
treinador no SCE, porque me en-
sinou muito e se não me tivesse 
ido buscar à AAE, eu não estaria 

onde estou hoje. E o Bruno Lima. 
Já estou com ele há quatro anos e 
gosto muito dele. Ele ensinou-me 
muito, tem muita paciência co-
migo, porque às vezes sou rabu-
gento e fico amuado, mas faz parte 
de uma relação treinador-atleta e 
principalmente somos amigos. E 
o professor Hugo Silva, porque me 
ajudou muito em aspetos técnicos e 
estava sempre preocupado comigo 
durante a minha experiência na se-
leção nacional.
E a equipa?
Sem dúvida a que tenho agora e 
tenho tido nos últimos anos no 
Esmoriz. Nós não temos aquela re-
lação de equipa, de acabar o treino 
e ir embora. Por isso é que o grupo 
é incrível. Nós, por vezes, devíamos 
cobrar mais uns dos outros para 
sermos melhores em campo, mas 
como temos essa cumplicidade e 
amizade, às vezes não o fazemos. E 
fora do voleibol somos também um 
grupo muito forte.
E para quem cai no voleibol de 
paraquedas, o apoio da família é 
também importante?
Sim. Muita gente só conhece o meu 
pai, mas no início era a minha mãe 
que me ia levar e buscar a todos 
os treinos. E, se não fosse a minha 
mãe, se calhar não gostava tanto 
de voleibol, porque era ela que ia 
ver os meus primeiros jogos, o meu 
pai não ia. O meu pai percebeu que 
eu estava realmente interessado 
naquilo e apoia-me desde sempre, 
bem como o resto da minha família, 
sejam primos, tios, a minha avó, 
gostam sempre de me ver jogar e 
vão a muitos jogos.
O seu pai já é uma figura conhecida 

nas bancadas dos pavilhões por fes-
tejar efusivamente cada ponto que 
faz.
Eu adoro o meu pai e toda a gente 
sabe. Disse-o há pouco tempo: sou 
menino do papá. E, aliás, quando 
nós ganhámos a Taça Federação 
contra o Sporting CP em Alvalade, 
a minha reação foi festejar com a 
equipa, mas correr logo para a ban-
cada e abraçar o meu pai. Acho que 
isso é um gesto que reflete a impor-
tância que o meu pai tem na minha 
vida.
Mas o voleibol a nível sénior foi um 
plano B, porque o plano A era ser 
piloto.
Sim. O plano inicial era ser piloto de 
aviões. Só que, como parti o braço, 
tive de congelar a matrícula e acon-
teceram várias coisas na minha 
vida. Agora o voleibol está em pri-
meiro lugar e as óticas do meu pai 
também começam a despertar aqui 
um bichinho dentro de mim.
Consegue encontrar no voleibol 
a adrenalina que procurava en-
quanto piloto?
São adrenalinas completamente di-
ferentes. Uma, é porque a tua vida 
e a de mais não sei quantas pessoas 
depende daquilo, enquanto que no 
voleibol é a adrenalina que corre 
nas veias e é o gosto de fazer um 
ponto para a equipa. Mas a adrena-
lina está sempre presente.
É essa adrenalina que o leva 
também a ser um grande fã de Fór-
mula 1?
Eu sou um grande fã de Fórmula 1 e 
discuto-o com vários amigos meus, 
porque alguns são “team Versta-
ppen” e eu sou “team Hamilton”. 
Adoro ver Fórmula 1 e, este ano, se 

não houver seleção nem jogos, gos-
tava de ir ver o Grande Prémio do 
Mónaco.
Essa paixão por carros levou-o ao 
volante de um Mustang.
Eu adoro os filmes da Velocidade 
Furiosa e sou um privilegiado, 
porque tenho um Ford Mustang e 
adoro o raio do carro. Aquele carro 
é o meu bebé.
Quais são os seus objetivos a nível 
profissional? 
Estou a acabar o curso de Desporto, 
porque na altura em que me lesionei 
era o que mais gostava e não queria 
estar parado. Estou também a tra-
balhar com o meu pai nas óticas 
dele. Estou a aprender cada vez 
mais e quero saber mais sobre uma 
ótica, sobre o nosso olho. Ainda não 
tenho a certeza, mas talvez gostasse 
de tirar um curso de optometria e 
crescer com o negócio do meu pai. 
O meu objetivo principal é dar aos 
meus filhos o que o meu pai me deu.
Há uma vontade de seguir as pi-
sadas do seu pai.
Estou a começar a sonhar com isso 
e quero ser maior do que ele ao nível 
das óticas. 
Pretende conciliar isso com o 
voleibol?
No meu primeiro ano de sénior eu 
disse: “nunca vou ser bom jogador. 
Faço mais dois, três anos disto e 
vou-me embora”. Mas tenho con-
quistado títulos e objetivos, por isso 
imagino-me a jogar mais uns anitos. 
E o meu grande objetivo no voleibol 
é conquistar um título pela seleção 
nacional e sonho ir aos Jogos Olím-
picos. Em relação ao Esmoriz, o 
objetivo é ir aos quatro primeiros 
e pode ser que consigamos fazer al-
guma coisa engraçada.
Como vê o atual panorama do vo-
leibol nacional?
Eu acho o SL Benfica a melhor 
equipa de Portugal, porque tem 
grandes jogadores, mas tem por-
tugueses. Se nós jogarmos em Por-
tugal só com estrangeiros a equipa 
continua a ser portuguesa, mas não 
devem tirar a oportunidade aos por-
tugueses, quando não são melhores 
do que nós. E eu não tenho nada 
contra estrangeiros, acho que todas 
as equipas podem e devem ter joga-
dores de fora, mas sem tirar lugar 
aos de cá. O Leixões e o Esmoriz 
também são bons exemplos disto.
O que acha que pode ser melhorado?
Acho que devia haver mais publi-
cidade e patrocínios no voleibol. 
Acho que os clubes deviam ter mais 
condições do que as que têm. Fora 
Sporting, Benfica e Fonte do Bas-
tardo, os clubes não têm grandes 
orçamentos, nem condições. Eu sei 
que se o Esmoriz fosse jogar uma 
competição europeia conseguia 
bater-se de igual para igual com ou-
tros clubes, mas não há orçamento 
para isso. E o investimento só ajuda 
os clubes a crescerem mais e a fa-
zerem ainda mais coisas bonitas. ○
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Quando comecei nem 
sabia o que era a posição 
de líbero. Aliás, no meu 
primeiro ano de voleibol 
eu achava que se dizia 
‘livro’ e não ‘líbero

No meu primeiro ano de 
sénior eu disse: “nunca 
vou ser bom jogador. 
Faço mais dois, três anos 
disto e vou-me embora”. 
Mas tenho conquistado 
títulos e objetivos, por 
isso imagino-me a jogar 
mais uns anitos
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NOVASEMENTE NOS ‘OITAVOS’ DA TAÇA DE PORTUGAL DE FUTSAL FUTEBOL

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA 

“O próximo encontro com 
o Feijó será, certamente, um 
jogo exigente, que temos de 
encarar de forma muito fo-
cada”, afirmou Vanessa Car-
valho à Defesa de Espinho, 
guarda-redes do Novase-
mente Cavalinho, acrescen-
tando que esta já é a terceira 
vez que se encontram com 
as suas adversárias. “Per-
demos uma [1-0], ganhámos 
outra partida [4-1]”, recorda 
a guardiã das sementinhas 
dando nota de que “agora 
será uma eliminatória, o que 
faz com que a concentração 
no objetivo [vitória] seja 
ainda maior”. 

O facto de este encontro 
se disputar no Pavilhão Na-
poleão Guerra, em Cassufas, 
acaba por ser uma vantagem, 
“principalmente por não 
termos de realizar uma deslo-
cação longa, como aconteceu 
na última eliminatória”, à 
Póvoa de Santa Iria, próximo 
da capital. “Sabemos das difi-
culdades que o Feijó nos irá 
trazer, mas iremos aproveitar 
o ‘fator casa’ para que os ní-
veis de foco no jogo também 
aumentem”, adianta a atleta 
do Novasemente.

Vanessa Carvalho consi-
dera que, a partir de agora, 

numa competição como a 
da Taça de Portugal, “não 
há equipas acessíveis”, so-
bretudo “quando nos refe-
rimos aos quartos-de-final” 
e, por isso, para já garante 
que a equipa só pensa neste 
próximo jogo. “A nossa total 
atenção está voltada, apenas 
para o próximo jogo. Para che-
garmos aos quartos-de-final, 
temos primeiro que vencer a 
próxima eliminatória, que tal 
como disse anteriormente, 
será um jogo complicado, a 
eliminar. Chegar aos quar-
tos-de-final será o nosso pos-
terior objetivo, e aí, indepen-
dentemente de não serem 
equipas que estão a disputar 
a 1.ª Divisão, são equipas que 
estão nos primeiros lugares 
da tabela classificativa da 
2.ª Divisão e que têm traba-
lhado durante a época para 
conseguir uma subida. E esse 
trabalho que tem sido desen-
volvido merece também todo 
o nosso respeito. No caso de 
acesso aos quartos-de-final, 
iremos encarar o nosso ad-
versário, cientes de que para 
ele também só a vitória in-
teressa”, constata a guarda-
-redes do conjunto antense. 

Vanessa Carvalho não es-
conde o seu desejo e o das 
suas colegas de conseguirem 
chegar à final four da Taça de 

Portugal. “As dificuldades são 
claramente acrescidas. Passa-
ríamos a estar em mais uma 
fase final de uma competição 
importante para a equipa, 
o que leva a que aumentem 
também as nossas responsa-
bilidades. No entanto, que-
remos encarar a competição 
jogo a jogo”, definiu a atleta 
como principal propósito do 
grupo de trabalho.

O elemento público, que 
esteve afastado de muitos 
jogos devido à pandemia, é 
considerando fundamental 
e Vanessa Carvalho regista, 
com muito agrado, a pre-
sença massiva. “Tínhamos 
bastantes adeptos no último 
encontro em casa, frente 
ao Sporting CP, o que de-
monstra esse apoio dos 
nossos adeptos. Por isso, 
aproveito para agradecer a 
todos os apoiantes e simpa-
tizantes do Novasemente 
por acompanharem a nossa 
equipa”.

A guarda-redes antense 
considera que a sua equipa 
está a atravessar um bom 
momento, pelos resultados 
alcançados no campeo-
nato e que lhes garantem 
a quarta posição na tabela 
classificativa, mas também 
pelo desempenho na Taça de 
Portugal e na Taça da Liga 

que, segundo ela, está muito 
próximo de poderem vir a 
alcançar a final four. “Por 
si só, é um bom momento 
e queremos continuar com 
foco nas três competições. E, 
para isso, temos de manter o 
trabalho desenvolvido até ao 
momento”, sublinha a atleta.

Mesmo com os problemas 
causados pela Covid-19, a 
guardiã das sementinhas 
promete que a sua equipa irá 
“continuar a trabalhar” e a 
“enfrentar qualquer contra-
tempo que a pandemia possa 
provocar”. 

O UNIÃO 1919, outrora denominado União 
de Coimbra, será o próximo adversário do 
SC Espinho na Série C do Campeonato de 
Portugal. Um jogo que leva os tigres à cidade 
universitária, ao Estádio Municipal Sérgio 
Conceição, para um embate com o penúltimo 
classificado que, até agora, apenas registou 
duas vitórias. Os espinhenses bateram o seu 
adversário, na primeira volta desta fase, em 
novembro, por 2-0, com golos apontados por 
Rúben Saldanha e Betinho.
O SC Espinho, nas últimas jornadas não tem 
sido muito feliz e, no passado sábado em-
patou (0-0), em casa, com o antepenúltimo 
classificado, o Ferreira de Aves.
A apenas três jornadas do final da primeira 
fase, resta a Pedro Barroso afinar algumas 
dinâmicas, uma vez que na segunda fase será 
muito importante ficar nos dois lugares ci-
meiros, uma vez que os restantes serão des-
promovidos aos distritais.  MP

Novo empate 
à espera de ir a 
Coimbra

A equipa sénior feminina de futsal do Novasemente Cavalinho garantiu este fim de semana a presença nos oitavos-de-
final da Taça de Portugal ao golear a UA Povoense, clube da Póvoa de Santa Iria, por 2-7. Um resultado que traz ânimo 
e entusiasmo às sementinhas para a próxima eliminatória da prova que é já disputada no sábado às 18 horas (Pavilhão 
Napoleão Guerra) com a receção ao Feijó, o oitavo classificado da principal divisão do futsal feminino português.

Para chegarmos aos 
quartos-de-final, 
temos primeiro que 
vencer a próxima 
eliminatória que será 
um jogo complicado, 
a eliminar. Chegar 
aos quartos-de-
final será o nosso 
posterior objetivo”
Vanessa Carvalho, 
guarda-redes do 
Novasemente

SC ESPINHO FERREIRA DE AVES

0  0
JORNADA 15.  5/02/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar

CARTÕES

SU
BS

T.
AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva André Lopes 88

Lima Pereira Leão 80

Duarte Soares Filipe Soares
Edu Silva Tiago Gonçalves 90

58 Guilherme Campos Rafael Melo
Ministro Moamed Sila 68

© João Ricardo Samuel Njoh
58          Iko Caetano David Aguiar 40

70                               Dani Diogo Bondoso 74

Chidera Luís Cardoso © 90+3

70 Jorge González Rafael Almeida   72

Pedro Barroso T António Oliveira
Ivan Cruz Carlos Bastos

90 70     Kenedy Có Miguel Rodrigues       80 87

58  Rúben Saldanha Zé Henrique            90+3

88 58  Nakedy Rui Felisberto
70  Mosquera Gonçalo Duarte          72

Amílcar Tiago Figueiredo
Palancha

0-0 ao intervalo. Marcadores: --

ÁRBITRO: Paulo Silva (AF Bragança)
ÁRBITROS AUXILIARES: André Vilaça e João Parreira

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 SC Salgueiros 15 12 2 1 26-12 38
2 Leça FC 15 10 2 3 28-14 32
3 Castro Daire 14 8 3 3 20-11 27
4 Gondomar SC 15 8 2 5 27-17 26

5 SC Espinho 15 5 5 5 16-13 20
6 Valadares Gaia 14 4 4 6 17-15 16
7 Alvarenga 13 4 3 6 10-12 15
8 Ferreira de Aves 15 3 3 9 6-25 12
9 União 1919 13 2 4 7 14-18 10
10 CD Gouveia 15 1 2 12 6-33 5
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PRÓXIMA JORNADA 13 fevereiro
CD Gouveia 15h00 Alvarenga
União 1919 15h00 SC Espinho

Ferreira de Aves 15h00 Leça FC
Valadares Gaia 15h00 Castro Daire
SC Salgueiros 15h00 Gondomar SC

“Iremos 
aproveitar o 
‘fator casa’ 
para que os 
níveis de foco 
no jogo também 
aumentem”
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HÓQUEI EM PATINS

ATLETISMO

Mochos 
perdem 
com o líder

Triplete 
de Pedro 
Cerdeirinha 

A ASSOCIAÇÃO Académica de 
Espinho deslocou-se ao terreno do 
líder do Campeonato Nacional da 
II Divisão da Zona Norte de hóquei 
em patins, o Riba d’Ave HC, e saiu 
derrotada por 2-1. A equipa aca-
demista conseguiu levar a bola às 
redes da baliza adversária por inter-
médio do capitão André Pinto, mas 
não foi suficiente para trazer os três 
pontos para casa. 
Os mochos continuam na oitava 
posição da tabela classificativa com 
18 pontos e na 16.ª jornada recebem 
o CH Carvalhos, sexto classificado 
com 23 pontos, mas com três jogos 
em atraso. O encontro está agen-
dado para sábado, pelas 18h30, no 
Pavilhão Arq. Jerónimo Reis.  CF 

PEDRO CERDEIRINHA fez o tri-
plete nos Campeonatos Distritais 
de Atletismo que decorreram este 
fim de semana em Vagos. Depois 
do título de bicampeão conquis-
tado sábado nos 1500m, o atleta 
do GD Ronda juntou na manhã de 
domingo mais dois títulos e duas 
medalhas de ouro, ao vencer as 
corridas de 800 e 3000m. O clube 
caracteriza o feito como “indiscuti-
velmente, o ponto mais alto destes 
quatro anos de existência do atle-
tismo no GD Ronda”.
O triplo campeão distrital vai agora 
representar Portugal nos Europeus 
de Pista que decorrem no final do 
mês em Braga.  

GD Ronda nos 
trilhos de Viana

Sandra Margarida Canelha Costa e 
João Moreira, atletas da secção de 
atletismo do GD Ronda marcaram 
presença na terceira edição dos Tri-
lhos de Viana do Castelo. 
Após uma queda e dificuldades 
físicas, Sandra Costa terminou a 
prova no 5.º lugar, no escalão F/40, 
com o tempo de 2h38m.
Já na prova masculina, João Mo-
reira foi o 12.º melhor no escalão 
sénior, terminando os 17kms da cor-
rida em 2h24m.  
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A SEMANA foi de derrotas para 
para as equipas espinhenses. O 
Sporting Clube de Espinho foi o 
primeiro a entrar em campo, na 
quarta-feira, para o jogo em atra-
so da 5.ª jornada da Série A frente 
ao Esmoriz GC. A formação da 
barrinha acabou por sair vitorio-
sa de Espinho, com o 1-3 no mar-
cador (23-25, 25-18, 17-25, 30-32). Sá-
bado os tigres voltaram a entrar 
em campo e voltaram a perder, 
desta vez frente ao SL Benfica. 
A deslocação ao reduto da Luz 
terminou com uma derrota por 
3-0 (25-15, 25-20, 25-18) e deixou os 
espinhenses na sétima posição 
da tabela, com 7 pontos, mas com 
um jogo ainda em atraso. 
O próximo encontro dos tigres é 

frente ao líder Fonte do Bastar-
do, no próximo sábado, pelas 16 
horas, na Arena Tigre.
Já a Associação Académica de 
Espinho foi ao terreno do Lei-
xões perder por 3-1, com os par-
ciais de 25-15, 20-25, 25-20, 25-23, 
num jogo onde os mochos se 
apresentaram com três baixas 
entre os titulares devido a um 
surto de Covid-19 na equipa. Em 
esclarecimentos à Defesa de Es-
pinho, a Académica explica que 
solicitou o adiamento do jogo 
dado estar perante u, surto que 
se poderia estender a outros 
atletas. “Primeiramente aceita-
ram adiar para segunda ou ter-
ça-feira, mas como ainda tería-
mos nessas datas jogadores em 

isolamento, sugerimos outras 
datas para o jogo. Com a respos-
ta negativa em relação às datas 
por nós sugeridas, informaram 
que teria que ser no sábado, vol-
tando atrás com a palavra”, lê-se 
no esclarecimento. A equipa re-
lembra ainda que recentemente 
“aceitou um pedido do SCE para 
adiar o jogo, devido a dois casos 
positivos no plantel tigre, apesar 
de posteriormente a Federação 
Portuguesa de Voleibol ter recu-
sado o adiamento”. “São posturas 
e formas de estar diferentes no 
desporto”, acrescenta a equipa. 
No entanto, a equipa garante 
que estão “orgulhosos, principal-
mente da atuação daqueles que 
têm tido menos oportunidades”. 

“Fizemos um grande jogo e de-
monstramos ser um grupo unido, 
honrando o emblema e a nossa 
cidade”, conclui o esclarecimento.
A Académica parte para a pró-
xima jornada no sexto lugar da 
classificação, com 8 pontos, e vai 
receber o SL Benfica na sexta-fei-
ra, pelas 20h30.
Segunda-feira joga-se mais um 
dérbi da cidade, desta vez com os 
mochos a deslocarem-se à Arena 
Tigre, pelas 21 horas.
Do lado feminino, as seniores fe-
mininas do SC Espinho também 
saíram derrotadas no encontro 
frente ao AVC Famalicão, por 3-0 
(25-21, 25-17, 25-18). No domingo as 
tigres recebem o CD Aves, pelas 18 
horas.  CF

Fim de semana 
sem vitórias e sem 
verdade desportiva
As vitórias não apareceram 
esta semana para os emblemas 
espinhenses. O SCE perdeu 
frente ao Esmoriz GC e ao SL 
Benfica, enquanto que a AAE 
saiu derrotada perante o 
Leixões SC. Os mochos jogaram 
desfalcados devido a um surto 
de Covid-19 na equipa e em 
esclarecimentos à Defesa de 
Espinho criticam a postura da 
equipa de Matosinhos.

NA PASSADA sexta-feira, An-
tónio Canelas e Domingos Fer-
reira sagraram-se campeões de 
inverno. António Canelas sa-
grou-se Campeão Nacional nos 
50m Mariposa e Vice-Campeão 
Nacional nos 200m Estilos, en-
quanto que Domingos Ferreira 
se tornou Campeão Nacional na 
prova dos 400m Livres, do Cam-
peonato Nacional de Inverno de 
Masters, organizado pela Fede-
ração Portuguesa de Natação, 
realizado nas Piscinas Munici-
pais de Torres Novas.

RODRIGO ROCHA EM 
DESTAQUE NA PÓVOA 
DE VARZIM

A secção de natação do Sporting 
Clube de Espinho esteve presente 

no XII Meeting Internacional 
de Natação da Póvoa de Varzim, 
organizado pela Associação de 
Natação do Norte de Portugal 
(ANNP), em parceria com a FPN, 
e Rodrigo Rocha foi o atleta em 
destaque.
O nadador classificou-se em 
sétimo lugar nas eliminatórias 

dos 100m Bruços, conseguindo 
o acesso à Final A, onde se clas-
sificou em quinto, sendo o me-
lhor júnior em prova. Nos 200m 
Bruços, ficou apurado para a 
Final A em oitavo lugar, tendo 
terminado na mesma posição du-
rante a final. Na prova dos 50m 
Bruços, obteve o 10º lugar nas eli-

minatórias, e o terceiro lugar na 
Final B.
Na prova onde participaram 
ainda Rodrigo Rodrigues, Ma-
falda Cardoso e Celso Pinho, o 
SCE alcançou 10 finais (3 Finais A 
e 7 Finais B), 11 recordes pessoais e 
11 recordes do clube.

CINCO DIPLOMAS 
PARA O SCE

O SCE obteve o terceiro lugar, na 
classificação coletiva, no Torneio 
Nadador Completo – Cadetes, 
realizado domingo, nas Piscinas 
Municipais de Espinho e organi-
zado pela ANCNP, em parceria 
com o SCE e a Câmara Municipal.
Em destaque estiveram os na-
dadores António Neves, Gabriel 
Alexis Folha, Inês Borges, Mar-
celo Nouari e Nádir Rosário por 
terem recebido o diploma de mé-
rito desportivo. 
No final da competição foram 
alcançados cinco pódios indivi-
duais, cinco diplomas de mérito 
desportivo, 75 recordes pessoais 
e o terceiro lugar por equipas. 

Espinhenses 
campeões de 
inverno

NATAÇÃO

Atletas tigres participaram no 
Torneio Nadador Completo - Cadetes

©
 D

R

10 de fevereiro de 2022 • Defesa de Espinho • 19



BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA 

 SE É DAQUELES que gosta de dar 
início ao fim de semana logo à sexta-feira, 
sugerimos uma ida ao Porto. Ainda antes do 
jantar, até às 19 horas, pode espreitar a exposi-
ção “Ruralidades” de Jorge Bacelar, disponível 
no Ateneu Comercial do Porto. É a primeira 
grande exposição do fotógrafo e veterinário 
português e pretende mostrar as “pinturas 
da vida real”, através de fotografias de grande 
formato. Já com vários prémios arrecadados a 
nível internacional, Jorge Bacelar, conhecido 
pelos seus trabalhos de proximidade, vai ex-
por neste espaço até 28 de fevereiro. A entrada 
é livre e, por isso, não deve deixar fugir esta 
oportunidade.
Aproveitando a passagem pela Invicta, não 
tenha pressa e jante na cidade. Para o serão, 
sugerimos “Amor e Redes Sociais: Uma Comé-
dia Romântica”. Depois de uma passagem por 
Lisboa, registando um sucesso de bilheteira, a 
peça de teatro está agora no Porto, mais pre-
cisamente no Hard Club, no Mercado Ferreira 
Borges, junto ao Palácio da Bolsa. A sessão que 
tem início às 21h45 conta com a interpretação 

de Katia Guedes e Tiago Guimarães e retrata 
a influência das redes sociais numa relação 
amorosa. Com uma duração de 90 minutos, a 
peça promete arrancar gargalhadas e divertir 
a sua noite. Tem um custo de 11 euros. 

  PARA DAR INÍCIO a um dia em fa-
mília, mas com particular atenção aos mais 
novos, propomos uma visita ao Museu dos 
Descobrimentos. Localizado na Rua de Mira-
gaia, este espaço, especialmente dedicado às 
crianças, retrata as principais façanhas dos 
navegadores portugueses aquando do tempo 
dos descobrimentos. 
Devido à importância de Portugal neste lon-
go processo de descoberta do mundo, este 
museu interativo, que também é considerado 
um parque temático, recria um pouco de toda 
a história, mostrando as rotas oceânicas cru-
zadas, os animais e as plantas que passaram 
a estar em circulação. A visita, com uma hora 
e meia prevista, contará com vários momen-
tos animados e entusiasmantes, oferecendo 
ainda a possibilidade de viajar em pequenos 
barcos para recriar o momento das descober-
tas. Uma atividade que os mais novos não vão, 

com certeza, querer perder.
A pensar no interesse dos mais crescidos, e 
caso sejam fãs de fotografia, consideramos 
como obrigatória a visita às exposições tem-
porárias do Centro Português de Fotografia 
(CPF), com especial destaque para Nicolás 
Muller. “O Olhar Comprometido” é o nome da 
exposição que realça alguns dos momentos 
vividos pelo fotógrafo húngaro nos vários paí-
ses onde viveu, após a fuga do país de origem 
na época do nazismo. A sua passagem por Itá-
lia, Portugal, França, Marrocos e Espanha é o 
mote para este trabalho e denota a realidade 
vivida pelos operários entre 1937 e 1967. São 126 
imagens, muitas inéditas, capazes de captar a 
atenção de qualquer um.
Ainda no CPF, pode ver “Vozes” de Muham-
med Muheisen. Trata-se de uma exposição 
que reúne fotografias captadas ao longo de 
mais de uma década, descrendo a vida e os 
grandes desafios de vários refugiados nos di-
versos cantos do mundo.
“Texturas”, uma mostra que realça as dife-
rentes particularidades e texturas de várias 
imagens; e "Prémio Estação Imagem 2021 
Coimbra" um conjunto de trabalhos dos ven-
cedores do concurso, em especial destaque 
para o fotojornalista Gonçalo Delgado, podem 
igualmente ser visitadas no Centro Português 
de Fotografia até março.

PARA DAR continuidade à descoberta 
da melhor arte da Invicta, no domingo, leve os 
seus filhos ou netos ao Planetário do Porto. 
Às 15 horas, “O Vítor e a Sofia vão à Lua” e as 
crianças não vão querer perder. 
Mais tarde, às 16 horas, o Pinóquio vai ser a 
estrela principal da Casa da Música. Dirigido 
para crianças com mais de seis anos, este 
espetáculo musical promete abrilhantar a 
tarde, contando uma das histórias infantis 
mais fascinantes de sempre. ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

“Entrelaçar” de Ai Weiwei 
Exposição do artista, pensador e ativista 
chinês vai estrear na Fundação de 
Serralves a 23 de fevereiro às 19 horas. 
A entrada tem um custo de 3 euros.

“Signos e Figurações” de Joan 
Miró
Com data de início marcada para 27 de 
fevereiro, Serralves vai mostrar a coleção 
de Joan Miró, com destaque para 
várias áreas como a pintura, escultura, 
colagem, desenho e tapeçaria. Os 
adultos pagam 12 euros e a entrada é 
livre para as crianças.

“Letras e Poetas” de Aurélio 
Mesquita
Exposição disponível até 13 de março 
no Museu Nacional da Imprensa, mostra 
um conjunto de 40 gravuras feitas com 
materiais reciclados e homenageia 
alguns dos poetas preferidos do artista.

Partir à 
descoberta da 
melhor arte da 
Invicta 
Viajar pelo Porto para 
conhecer algumas das 
atividades e exposições em 
destaque atualmente é a 
sugestão para este fim de 
semana. Com ideias para pais 
e filhos, este roteiro, cheio de 
arte e conhecimento, vai ajudá-
lo a aliar o descanso ao que 
de melhor o Porto tem para 
oferecer.
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JOGO

FEIRA

agenda

10 a 12 FEV
ELEFANTES EDITORES
Biblioteca Municipal
Horário: 9h30 às 16h30 
de 2.ª a 6.ª feira
Exposição aberta ao público 
no átrio da Biblioteca, sobre 
as edições mais relevantes 
publicadas ao longo dos 25 anos 
pela Elefantes, uma chancela 
fundada em Espinho, em 
fevereiro de 1997.

10 a 16 FEV
MORTE NO NILO
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 
realizado por Kenneth Branagh e 
com os atores Gal Gadot, Letitia 
Wright, Armie Hammer, Annette 
e Kenneth Branagh. Categoria; 
drama, crime e mistério. 
Duração: 126 minutos.  

10 a 19 FEV
CENTENÁRIO DO PCP
Multimeios (galeria)
Horário: 10-18 horas de 3.ª e 4.ª; 
10-18 e 21-22 horas de 5.ª e 6.ª; 
15-19 e 21-22 horas e sábado e 
domingo
Exposição do Partido Comunista 
Português. 

10 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.

10 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.

10 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.

12 FEV
A TERRA NO ESPAÇO
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
Esta sessão ao vivo é um convite 
para uma viagem, que partindo 
da superfície da Terra, se estende 
até aos limites do Universo 
observável. Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

OS CASINOS do Grupo Solverde iniciaram o 
ano de 2022 da melhor forma, entregando pré-
mios no valor de mais de 63 milhões de euros. Em 
janeiro, o Casino Espinho entregou mais de 33 
milhões de euros. No Bingo do Casino Espinho 
foram ainda atribuídos mais de 46 mil euros. 
No primeiro mês de 2022, os Casinos do Al-
garve – Monte Gordo, Vilamoura e Praia da 
Rocha – concederam mais de 23 milhões de 
euros e o Casino Chaves atribuiu mais de seis 
milhões de euros.
Com uma decoração vanguardista, serviço 
de alta qualidade e diversidade de ambientes, 
os Casinos do Grupo Solverde são espaços de 
entretenimento com vibrantes salas de jogos, 
propostas gastronómicas diferenciadas e salas 
de espetáculo, por onde passam grandes nomes 
nacionais e internacionais. ○

ATÉ AO FINAL deste ano, a Rede de Arte Comu-
nitária “TransformArte”, financiada pelo Norte 
2020, vai dinamizar 1130 oficinas artísticas com 
grupos comunitários vulneráveis, nas áreas do 
teatro, música, dança e artes plásticas. Em Santa 
Maria da Feira há um projeto transformador, 
que ganhou uma nova dinâmica depois dos 
períodos de confinamento e pretende mudar 
vidas através da arte. 
Hugo Cruz assume a direção artística do “Trans-
formArte”, que iniciou em julho de 2020. Esta 
rede de arte comunitária ganhou nova dinâmica 
com a realização de oficinas presenciais nas 
diferentes disciplinas artísticas, orientadas 
por meia dúzia de artistas profissionais e 
envolvendo
151 participantes de 13 grupos que, semanalmen-
te, até ao final de 2022, vão usufruir de visitas 
a exposições, oficinas temáticas e exercícios 
abertos, onde se cruzam disciplinas artísticas e 
se promove o contacto com os participantes.  ○

Casinos Solverde dão mais 
de 63 milhões de euros em 
prémios

Transformar vidas 
através da arte

11 FEV

MÁRIO LAGINHA TRIO
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 10€ – cartão amigo do AdE: 6,5€

O trio Mário Laginha (piano), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria) existe há 
16 anos e tem uma história de cumplicidade musical e pessoal que o torna numa das formações 
mais celebradas pelo público e pela imprensa em Portugal. “Jangada” de jazz será então motivo de 
encontro e celebração.

12 FEV
CAMERATA NOV’ARTE 
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30 Bilhete: 10€ – 
cartão amigo do AdE: 6,5€
Sob a direção musical de Luís 
Carvalho, a Camerata Nov’Arte 
executa a monumentalidade que 
domina as sinfonias de Anton 
Bruckner. Uma orquestra de 
dimensões raramente vistas é 
o veículo colorístico para obras 
de longa duração em que os 
elementos musicais serpenteiam 
de secção em secção. A “Sinfonia 
No. 7” foi um dos poucos 
sucessos do compositor em vida. 

12 FEV
“SUSPENSIÓN”
Horário: 21h30
Cineteatro António Lamoso 
(Feira)
Estreia nacional do espetáculo 
de circo contemporâneo e magia 
pelo coletivo espanhol Cia 
Nueveuno. Todos os interessados 
pela arte da manipulação 
são desfiados a participar no 
workshop que antecede o 
espetáculo, agendado para as 
10h30, na sala de oficinas do 
cineteatro, sugerindo que cada 
inscrito traga os seus próprios 
objetos.

12 FEV
DING DONG
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para 
jantar das 20 às 21 horas)
Jantar-espetáculo: 40€
Espetáculo da autoria de Marc 
Camoleti e encenado por João 
Didelet, com os atores Andreia 
Dinis, António Machado, Jorge 
Kapinha, Melânia Gomes, Núria 
Madruga e Sofia Baessa. A 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.

12 e 13 FEV
VIAGEM PELOS PLANETAS
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30
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.

13 FEV
SOL, A NOSSA ESTRELA 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,5€ 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.

14 FEV

HERMAN JOSÉ
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para jantar das 20 às 21 horas) 
Jantar-espetáculo: 75€

No Dia dos Namorados, o Salão Atlântico do Casino da 
Solverde veste-se de gala para um jantar-espetáculo com 
um menu irresistível recheado de amor e um show lotado de 
humor. Para Herman José, as atuações ao vivo são a sua maior 
alegria e o seu principal desafio artístico. Procura sempre criar 
um ambiente familiar e acolhedor, como se de uma reunião 
de amigos se tratasse, onde reina a felicidade, o humor e, 
inevitavelmente, a música.
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família espiritual. Tudo o que se 
vive na caminhada: os temas que 
se falam, as experiências que se 
vivem, as emoções sentidas, não se 
conseguem traduzir facilmente em 
papel. Por isso, tive necessidade de 
fantasiar o meu caminho em livro, 
porque é algo muito pessoal. Al-
guns relatos são concretos e viven-
ciados, outros fruto da minha ima-
ginação que foi brotando durante a 
caminhada.
A peregrinação resulta da devoção 
religiosa e pode também advir de 
promessas…
Quando fiz o Caminho de San-
tiago, não foi propriamente por 
nenhuma dessas razões. Apesar de 
eu sempre ter tido uma grande ad-
miração pelo apóstolo Santiago, fiz 
o caminho devido ao meu fascínio 
pelo “Amor Universal” e pela “busca 
do eu”, como um meio de autoco-
nhecimento e de encontro comigo 
mesma. Não sabia é que a minha 
admiração por Santiago passaria 
a uma paixão inexplicável que 
me atrai para lá constantemente… 
O Caminho tem essa influência 
em quase todas as pessoas que o 
fazem. É uma força sobre-humana 
que nos cativa e nos chama.
A peregrinação proporciona o 

LÚCIO ALBERTO 

Presume-se que o mar a inspira 
literariamente… Também a mo-
tiva enquanto mulher, cidadã e 
professora?
O mar, para mim, sempre foi fonte 
de inspiração. Ajuda-me no que faço, 
aguça-me a inspiração, relaxa-me. 
Enfim, preciso dele para preparar 
aulas, para pesquisar, para ensinar 
e para escrever nos meus tempos 
livres, mesmo que o tema não seja 
diretamente “o mar”. Considero que 
ele tem tido um papel muito impor-
tante no meu “crescimento” como 
ser humano, a perceber as minhas 
raízes, que me tem influenciado 
como mãe e me tem ajudado a ser 
a pessoa que sou. O mar é funda-
mental para refletirmos sobre nós e 
sobre os outros.
O que lhe diz o mar? 
O mar diz muito, mesmo no seu 
silêncio. Fala-nos de plenitude, de 
liberdade e de eternidade. É gran-
dioso e admirável!
O mar em Espinho é especial?
Recordo-me que, quando dei aulas 
no interior e regressava a Espinho 
no fim de semana, mal via o mar, 
sentia uma nova vida dentro de 
mim, o terminar de uma saudade 

causada pela ausência da praia. 
Aliás, desde os 6 anos que vivo junto 
à praia e agora não me imagino sem 
ver o mar da janela, logo de manhã 
quando acordo, ou de não poder 
contemplar o pôr do sol da varanda 
diariamente… 
A imensidão e a profundeza do mar 
dimensionam noções e mistérios?
É essa dimensão que me fascina. A 
sua imensidão, a sua profundidade 
e todo o mistério que o envolve e 
nos faz sonhar ou ficarmos atónitos 
quando olhamos a linha do hori-
zonte. E essa linha, onde o mar toca 
o céu, leva-nos além da realidade.
Gosta mais de ler prosa ou poesia? 
E quando escreve?
Gosto tanto de ler prosa como 
poesia, porque qualquer uma me faz 
viajar. O mesmo acontece quando 
escrevo: é sempre uma viagem.  
Quer em prosa quer em poesia o 
real mistura-se com a fantasia e isso 
dá uma sensação fabulosa.
Quando e como é que percecionou 
a sua vocação literária? Recorda-se 
desse(s) conteúdo(s)? O mar já 
constava nesse(s) apontamento(s)?
Apaixonei-me pela escrita logo em 
miúda, na escola. Aos 10 anos es-
crevi um conto de mistério (talvez 
pela influência dos livros d’ Os 

Cinco que eu devorava) que foi do 
agrado da professora de Português 
e da turma. A partir daí, o “bichinho” 
foi crescendo dentro de mim. De-
ram-me um “livro branco” para eu 
lá escrever os meus textos e na ado-
lescência extravasava para o papel 
tudo o que pensava. Tenho alguns 
poemas dessa altura sobre o mar, 
mas nessa época os temas relacio-
navam-se mais com a minha pro-
blemática juvenil, própria da idade.
O Caminho de Santiago também a 
inspira?
O Caminho de Santiago e San-
tiago de Compostela inspiram-me 
imenso. Vou à Galiza com fre-
quência e acho que também não 
consigo passar sem visitar aquela 
cidade sempre que posso. Faz igual-
mente parte da minha alma, tal 
como o mar.
Há vivências e reflexões que ficam 
interiorizadas numa retrospetiva 
das suas peregrinações até San-
tiago de Compostela, mas acrescem 
outras que se podem revelar?
No meu livro “Caminhando com os 
Anjos” abordo precisamente as re-
flexões que se fazem no caminho, o 
qual realizei com um grupo muito 
heterogéneo que passou a fazer 
parte da minha vida. São a minha 

“Escrevi igualmente 
pequenas peças de teatro 
que, apesar de ainda não 
terem sido publicadas, 
encenei e levei a palco 
com alunos da Escola 
Secundária Especializada 
em Ensino Artístico 
Soares dos Reis, no Porto, 
e com alunos da Escola 
Secundária Dr. Manuel 
Laranjeira, em Espinho.”

O poema “Um mar em mim” publicado na antologia 
poética “Alma de Mar” de Maria Rosário Costa dá 
nota da admiração que a escritora e professora de 
Português e Inglês, da Escola Sá Couto, nascida a 17 
de junho de 1964, nutre pelo mar. “É um autorretrato 
que revela a forte relação que tenho com o oceano, quase 
como uma simbiose entre mim e o mar. A presença do mar 
na minha vida desde criança, o facto de pertencer a uma 
família de espinhenses que sempre respiraram maresia e a 
ligação emocional que tenho com esta cidade costeira fazem 
com que eu sinta que faço parte do oceano que a banha”.

Rosário Costa: 
“Quando escrevo: 
é sempre uma 
viagem” 
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desfrute da natureza e a interação 
social e cultural. Deduz-se que faz 
parte das suas recomendações?
O Caminho de Santiago é mais do 
que o desfrute da natureza: ele é a 
natureza. O Caminho também é a 
interação social, não a proporciona 
apenas. Quase todo o caminho é 
feito pelo meio da natureza que, 
para além de naturalmente belís-
simo, nos leva à reflexão, ao riso e 
às lágrimas, à alegria e à comoção. 
Por outro lado, é conhecimento, 
convívio e, sobretudo, partilha. É 
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um todo complexo e cheio que só 
quem o faz e o vive intensamente 
o sente. Como é uma experiência 
única e pessoal, aconselho-o vi-
vamente. Mas deve ser feito com 
calma, para se usufruir dele e de 
tudo o que nos dá, mesmo que seja 
em pequenas etapas.
É relativamente fácil caminhar 
numa cidade pequena e pratica-
mente plana como Espinho…
Caminhar em Espinho, principal-
mente à beira mar, também é fan-
tástico e bem podemos beneficiar 
das características da nossa cidade. 
Além disso, pode-se fazer o “Ca-
minho da costa” até Santiago de 
Compostela que terá outra pers-
petiva diferente da do caminho 
que eu fiz, o tradicional “Caminho 
português”. 
Já está outro escrito na forja?
Tenho vários poemas para compilar 
e outro livro narrativo já pratica-
mente pronto, para além das peças 
de teatro que escrevi e encenei, mas 
na minha profissão sobra-me pouco 

tempo para ultimar os projetos que 
se integram nos meus hobbies. De 
qualquer modo, acabei de colaborar 
em mais uma coletânea de poesia, 
o último volume da antologia poé-
tica “Entre o Sono e o Sonho”, uma 
vez que vou aceitando os convites 
de publicação dos poemas e textos 
que escrevo juntamente com outros 
autores. Na verdade, gosto bastante 
da partilha de textos e de poder ler 
simultaneamente autores menos 
conhecidos do público, mas que 
também têm bastante qualidade.
O que é que sugere que os leitores 
da Defesa de Espinho leiam? Ou 
seja, o que é gosta de ler e quais os 
autores prediletos?
Eu gosto de ler tantos autores, 
que é difícil nomeá-los. Desde Fer-
nando Pessoa, Miguel Torga, Eça 
de Queirós, Pablo Neruda, Kahlil 
Gibran ou Isabel Allende, até Paulo 
Coelho Richard Bach ou Umberto 
Eco. Gosto de literatura diferen-
ciada, conforme o meu estado de 
espírito do momento. ○

“Depois de me ter 
licenciado na Universidade 
de Aveiro, fiz formação em 
Inglaterra, no Newnham 
College, em Cambridge, e 
também em teatro com 
formadores da Escola 
Municipal d'Expressió 
i Psicomotricitat. 
Estes cursos englobam 
expressão dramática, 
trabalho corporal 
integrativo e arte terapia, 
o que me enriqueceu muito 
devido à aprendizagem 
de técnicas vocais e de 
relaxamento, muito 
úteis no meu quotidiano 
profissional e pessoal.”

Publicações de Maria Rosário 
Costa: “Projeto Clube de Poesia” 
volume I, 1997, e “Projeto Clube de 
Poesia”, vol. II, 1998, edições do 
Ministério da Educação; “Caminhando 
com os Anjos”, 2015; “Entre o sono 
e o sonho” –antologia de poesia 
contemporânea – vol. VIII, poema 
“Viagem”, 2017, Chiado Editora; 
“Entre o sono e o sonho” – antologia 
de poesia contemporânea – vol. X, 
poema “Poetizar”, 2018; “Natal em 
palavras” – Coletânea de contos 
de Natal – Vol. I, conto “Nascer 
e renascer”, 2018; “Liberdade” – 
antologia de poesia livre, poema 
“Opções”, 2019; “Tributo” – 
Homenagem a autores marcantes da 
literatura Universal, poema “Poeta” 
(tributo ao escritor espinhense Manuel 
Laranjeira), 2019; “Natal em palavras”- 
Coletânea de contos de Natal, vol. 
II, conto “Natal à chuva”, 2019; “Três 
quartos de um amor”- Coletânea de 
cartas, vol. III, Carta “Lesbos, 31 de 
outubro de 2015”, 2020; “Quarentena” 
– Memórias de um país em 
confinamento – vários autores, poema 
“Hora sem hora”, 2020; “Entre o sono 
e o sonho” – antologia de poesia 
portuguesa contemporânea, vol. XII, 
poema “Lamentação”, 2020, Chiado 
Books; “Alma de mar” – antologia 
de literatura contemporânea, vol. I, 
poema “Um mar em mim”, 2021; 
“Entre o sono e o sonho” – Antologia 
de poesia contemporânea – vol. XIII, 
poema “Vagueando”, 2021, Chiado 
Books – Grupo Atlântico.
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EXPOSIÇÃO

CULTURA

JANTAR-ESPETÁCULO

ESPETÁCULO

DECORRE até 19 de fevereiro, na galeria do 
Centro Multimeios, a exposição do centenário 
do Partido Comunista Português. A inaugura-
ção da mostra centenária, realizada no primeiro 
sábado de fevereiro, foi seguida de uma sessão 
pública sobre o tema “A Vida Clandestina – As 
Casas de Apoio”, com a com a presença de Jaime 
Rocha, do Sector Intelectual de Lisboa do PCP.
Acresce referir que Espinho integrou o con-
junto de 100 localidades que, em simultâneo, 
promoveram as concentrações em todo o país, 
no dia 6 de março de 2021, assinalando o início 
das comemorações do centenário do PCP. ○

A ESPINHENSE Graça Guedes, presidente 
da Associação Mulher Migrante e a primeira 
mulher portuguesa doutorada em Ciências do 
Desporto e, também, a primeira professora cate-
drática desta área científica nas universidades 
portuguesas, foi a oradora da abertura do ciclo 
de colóquios Maria Archer “Eu e Elas” – “mulhe-
res que irromperam no mundo dos homens”.
O ciclo de colóquios, que o Círculo Maria Archer 
organiza durante o período da exposição de 
pintura em homenagem à escritora, feminista 
e defensora do mundo da lusofonia, no 40.º ano 
da sua morte, teve início no segundo dia de 
fevereiro, na Galeria da Biodiversidade – Centro 
Ciência Viva do Museu de História Natural e da 
Ciência da Universidade do Porto. 
A apresentação será feita por Joana Carvalho, 
pró-reitora da Universidade do Porto, e Mafalda 
Roriz, diretora do Departamento de Desenvolvi-
mento Social, Desporto e Juventude da Câmara 
Municipal da Maia. ○

O CASINO ESPINHO propõe um serão “ver-
dadeiramente irresistível”, a 19 de fevereiro, 
com jantar de lampreia acompanhado de 
música gospel.
O grupo Street Gospel Choir surgiu em 2014, 
em Gaia, unidos pela paixão pela música 
vocal. Atualmente com 20 elementos, cantam 
canções, pop music, gospel e até mesmo música 
portuguesa. ○

MIGUEL LUZ abre a janela e pensa em voz 
alta descortinando os seus pensamentos numa 
exploração conjunta com o público, a 18 de 
fevereiro, às 19 horas, na Sala António Gaio, do 
Centro Multimeios.
Navegando sem rumo, Miguel Luz levanta 
questões relacionadas com saúde mental, iden-
tidade, cultura e criatividade numa reflexão 
descontraída que, certamente, não deixará de 
fora os temas mais mundanos da vida. ○

Centenário do PCP 
mostrado” no Multimeios

Graça Guedes abre ciclo 
de colóquios Maria 
Archer “Eu e Elas”

Street Gospel Choir atua 
no Casino Espinho

Miguel Luz tem “Janela 
Aberta” no Multimeios
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A ESCOLA EB 2/3 Sá Couto 
reabriu na segunda-feira pas-
sada, 7 de fevereiro, com um 
novo espaço para os seus alu-
nos. Tratam-se dos pavilhões 
de salas de aula destinados 
ao segundo e terceiro ciclos, 
remodelados no âmbito da 
requalificação das instalações 
daquela escola implementada 
pelo Município de Espinho.

Os alunos da escola esta-
vam a ter as aulas nas salas 
do primeiro ciclo que já es-
tavam concluídas. São cerca 
de três centenas e meia de 
alunos que representam 16 
turmas do segundo e do ter-
ceiro ciclos.

“Trata-se de um passo mui-
to importante”, considera Ana 
Gabriela Moreira, presidente 
da Comissão Administrativa 

Provisória (CAP) do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira, acrescentando 
que, “embora ainda faltem 
algumas coisas, é importante 
que os alunos estejam já nas 
suas salas renovadas”, subli-
nhou aquela responsável.

Por sua vez, a Associação 
de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB 2/3 Sá 
Couto manifestou-se através 
de uma publicação nas redes 
sociais, onde se manifestou 
satisfeita com a abertura des-
tas remodeladas instalações. 
“É com muita alegria e satis-
fação que informamos toda 
a comunidade educativa que 
os alunos da Escola EB 2/3 Sá 
Couto amanhã segunda-fei-
ra] começam a usufruir das 
novas instalações” publica 

aquela associação, desejando 
“muitas felicidades e sucesso 
para todos”.

A empreitada inclui, ainda, 
a construção de um pavilhão 
gimnodesportivo, assim como 
intervenções nos espaços já 
existentes, como biblioteca, 
cantina, sala de informática e 
espaço polivalente, prevendo 
a melhoria das condições ge-
rais de espaços comuns e a re-
qualificação dos pavimentos, 
percursos e arranjos exterio-
res, remoção de fibrocimento 
da cobertura dos edifícios já 
existentes e a melhoria das 
condições de eficiência ener-
gética. Uma obra que estava 
orçada em cerca de 1,8 milhões 
de euros. ○ MP

ENSINO DEBATE1932/2022

AS CONFERÊNCIAS do Atlântico estão de 
volta ao Hotel Solverde. No próximo dia 18, 
sexta-feira, o debate vai centrar-se na “Saúde: 
Administração e Regulação. A Ética e as Espe-
cialidades”. 
Com hora de início prevista para as 18 horas, 
esta conferência, que também será transmiti-
da online através do Facebook, vai contar com 
a participação de diversas personalidades 
como Artur Osório, médico e administrador 
hospitalar, Ana Sofia Carvalho, especialista 
em ética, Belmiro Rocha, enfermeiro, Teresa 
Silva, médica neurologista, e Marianela Mar-
ques, fisioterapeuta.
Segundo José Paula, organizador, debater a 
saúde “é demasiado importante”. “São recen-
tes as notícias de que cerca de mil médicos de 
medicina geral se vão aposentar. Neste mo-
mento, já há mais de um milhão de pessoas 
sem médico de família. Assim, a situação vai 
ficar incontrolável e nós temos que debater 
isto”, defende, explicando que “o objetivo des-
tas conferências é colocar as pessoas a pensar. 
Os governantes não são os únicos que têm 
obrigação de pensar nisto. Nós, enquanto ci-
dadãos, temos que nos preocupar também”. ○

MORREU Óscar Rodrigues, 
aos 89 anos, e a muito poucos 
dias de completar os 90.
Nascido em Espinho, o antigo 
comerciante também esteve 
ligado à política, sendo adjun-
to do presidente da Câmara 
no mandato de Romeu Vitó e 
também esteve no executivo 
da Junta de Freguesia de Espi-
nho. Sócio número três do SC 
Espinho, foi distinguido em 
novembro passado pelos seus 
75 anos de filiação no clube.
Na semana passada a Defe-
sa de Espinho publicou uma 
entrevista em destaque, onde 
Óscar Rodrigues deu asas à 
sua extraordinária memória, 
sem papas na língua, pondo 
a nu a sua boa-disposição e o 
seu humor.
Óscar Rodrigues faleceu na 
passada segunda-feira, dia 7 
de fevereiro, no Centro Hospi-
talar Gaia/Espinho e o funeral 
realizou-se ontem durante a 
manhã, na Igreja Matriz de 
Espinho.
À família enlutada a Defesa 
de Espinho endereça as mais 
sentidas condolências. ○

Escola Sá Couto abre 
novas salas aos alunos

Saúde em 
Conferências 
do Atlântico no 
Hotel Solverde 

Faleceu 
Óscar 
Rodrigues

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 3 19°
8°

SEX • 4 18°
8°

SÁB • 5 16°
9°

DOM • 6 16°
9°

SEG • 7 15°
8°

TER • 8
16°
7°

QUA • 9 16°
8°

QUI • 10 17°
9°

Fonte: www.ipma.pt

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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Capela dos Ramos 
assaltada à vista 
de todos 

O dia era dedicado à N. Sr.ª de Lourdes 
e, por isso, a Capela dos Ramos, em 
Anta, estava aberta para a celebração. 
Nessa tarde de domingo, um individuo 
entrou na capela e “sem se importar 
com as pessoas que aí se encontravam 
foi à cesta das esmolas, pegou no 
dinheiro e fugiu perante o olhar 
incrédulo de quem presenciou a cena”.

foto com memória 15 de fevereiro de 2007 

Artur Osório é 
um dos oradores 
confirmados 
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