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INFRAESTRUTURAS.

Mercado 
vai a obras
Primeira fase a partir de março, com 
um mês de obras, mas sem prejudicar 
os comerciantes p7

POLÍTICA.

Assembleia Municipal 
marcada por tensão
Aprovação da atribuição de três milhões e 198 mil 
euros para o Estádio Municipal e de 387 mil euros 
para o RECAFE p9

ENTREVISTA
“Espinho tem tanto 
para oferecer que 
não há razões para 
não se praticar 
desporto” 
Albertina Pértiga, 
professora de educação 
física, treinadora 
e presidente da 
GymnoStar p16 e 17
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SILVALDE 

“ExperimentAR” 
novas valências 
para a comunidade 
da Marinha p10

ANDEBOL

“Manter acesas“ 
as rivalidades 
antigas"
Masters tigres continuam 
a jogar por gosto p15

OFF

Marta Sousa: 
a arquiteta-
ilustradora
“No final de 2019 tive a 
oportunidade de expor 
os meus trabalhos numa 
exposição individual intitulada 
‘Memórias Imaginadas’, na 
galeria do Centro Multimeios. 
Foi uma oportunidade 
fantástica de divulgar o meu 
trabalho e que espero repetir 
noutros locais e em outros 
pontos do país” p21

SOCIEDADE

Conferências 
Atlântico: 
“exercício de 
cidadania” de   
José Paula e Silva p8
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 Destaque 

“Continuo a ser militante do PSD, mas não vejo que 
tenha havido alteração significativa quanto à visão 
estratégica que uma Câmara deverá ter”
Amadeu Morais seguiu a carreira profissional de seu pai e esteve, também, na política. 
Foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Espinho, durante 27 anos construindo, no seu 
mandato, a COGE e esteve ligado à vida desportiva local, nomeadamente à Académica de Espinho. 
Foi condecorado com a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados em 2019, distinção que o enche 
de orgulho. É o decano da sociedade de advogados onde está, também, o seu filho p4, 5 e 6 



feira 
semanal

visto daqui

1 – Estes são tempos em que se agitam bandeiras 
contra a exclusão social. Criam-se valências e 
formam-se competências e idealizam-se comunidades 
mais inclusivas. Por um lado, há cada vez mais 
carenciados num quadro resultante das discrepâncias 
sociais e das conjunturas socioeconómicas, que a 
pandemia agravou; por outro, o combate à exclusão 
social das pessoas com mobilidade reduzida é ainda 
uma realidade gritante, causada, em grande medida, 
pela falta de acessibilidades. E neste caso já há 
municípios que promovem ações de capacitação 
e sensibilização em escolas e campanhas cívicas 
e intituladas de “ponha-se no nosso lugar”, com o 
objetivo de sensibilizar e educar a sociedade para os 
temas da inclusão e das acessibilidades. É o exemplo 
mais recente de projetos de “acesso para todos” e “por 
comunidades mais inclusivas”. A reconfiguração do 
projeto “ExperimentAR”, espaço de desenvolvimento 
e inovação – negócios | tecnologia –, que tardava a 
“dar à luz” na desativada escola da Marinha, também 
pretende privilegiar a inclusão social. A comunidade 
mais fragilizada é enquadrada nas valências de 
formação e ação social que estão a ser equacionadas, 
a par de serviços de saúde que Silvalde carece.

2 – A Assembleia Municipal é um órgão de 
propostas, recomendações, de debate e deliberação. 
É democrático e fiscalizador da atividade camarária 
e analista da atividade concelhia. A Assembleia 
Municipal deve ser a sede da defesa dos interesses 
dos espinhenses e do desenvolvimento de Espinho. 
Não interessam as questiúnculas partidárias, quem 
mal começa ou pior acaba, ou quem tem ou não razão. 
Importa que se faça política em prol dos munícipes 
e do concelho e que se dê o melhor exemplo a quem 
vota de quatro em quatro anos. 

3 – A CP dá a boa-nova de que o comboio histórico 
do Vouga vai voltar a circular na única linha de via 
estreita, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, nas 
manhãs de 26 e 27 de fevereiro e 1 de março. Trata-
se de uma edição especial no período do Carnaval, 
proporcionando o contacto com a paisagem do 
Vouga, num passeio a bordo da composição histórica, 
formada por cinco carruagens, num total de 206 
lugares, e rebocada pela locomotiva a vapor E214, da 
Henschel & Sohn. O percurso é encetado na estação 
de Aveiro, com destino a Macinhata do Vouga, com 
paragem em Águeda. Há entretenimento previsto 
em Macinhata do Vouga e com opção de visita ao 
Museu Ferroviário. Entretanto, tarda a requalificação 
da Linha do Vouga, mas o “Vouguinha” ainda vai 
chegando a Espinho. No entanto, face à degradação 
do edificado da estação, ainda se corre o risco de se 
quedar em estrutura museológica e, quiçá, contar-se a 
história de “era uma vez a Linha do Vouga”… 

Nós e os outros, o que é preciso 
e o que se dispensa 

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Entrevista: Amadeu Morais, advogado, 
antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Espinho e presidente da Assembleia Geral da 
Académica de Espinho.
“Atualmente, a atividade da advocacia é muito diferente daquela 
que era quando comecei a advogar”.

4500 ESPINHO
7 | Mercado Municipal. Obras para março, mas “sem 
prejudicar os comerciantes”.
A garantia do presidente da Junta de Espinho, Vasco Alves Ribeiro.
7 | Aires Poças confirmado como presidente da direção 
dos Bombeiros do Concelho de Espinho
7 | Restaurante “A Cabana” com obras de remodelação
8 | Saúde nas Conferências Atlântico
Artur Osório, Ana Sofia Carvalho, Belmiro Rocha e Marianela 
Marques no painel da reabertura.
9 | Assembleia Municipal aprova alteração modificativa 
orçamental com tensão à mistura 
Proposta do executivo para o aumento da dotação de despesa 
no montante de cerca de três milhões e meio de euros para o 
ano em curso foi aprovada com 14 votos a favor, mas levantou 
acusações e algumas dúvidas. 

4500 FREGUESIAS
10 | Silvalde: novo plano para a antiga escola da Marinha

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Desemprego em Espinho regista melhores resultados 
no fim de 2021 

OPINIÃO
13 | “O conflito Rússia/Ucrânia, ou melhor Rússia/EUA, 
EU e NATO e Ucrânia é o tema da atualidade” – Rui 
Abrantes

DEFESA-ATAQUE
15 | Andebol: masters do SC Espinho jogam por “amor à 
modalidade”
16 e 17 | Entrevista: Albertina Pértiga, professora de 
educação física e treinadora de ginástica
“Ao entrar no ensino superior em Castelo Branco conheci a 
ginástica acrobática e a semente plantada ainda hoje dá frutos”.
18 | Futebol: SC Espinho vence o Gouveia a pensar na 
segunda fase do Campeonato de Portugal
18 | Futsal: “sementinhas” defrontam o Benfica nas meias 
finais da Taça da Liga
19 | Voleibol: Daniel Monteiro integra trabalhos da 
seleção nacional

OFF
21 | Entrevista: Marta Sousa, ilustradora
“Em 2009 mudei-me de Gaia para Espinho com o meu marido e 
a minha filha no dia em que ela completou um ano de idade. A 
qualidade de vida da cidade e o tempo que ganhamos em 
família também ajudou na minha opção de montar escritório em 
casa, permitindo assim viver de forma mais alinhada com a 
minha personalidade”.

Conferências 
Atlântico
O Hotel Solverde acolhe 
mensalmente o novo ciclo 
das sessões dinamizadas 
por José Paula e Silva, um 
espinhense que abraça 

assim o debate do 
conhecimento e da 
opinião, movido por um 

exercício de cidadania. 
A saúde foi o tema da 
primeira das Conferências 
Atlântico agendadas 
para 2022, depois do ciclo 
que decorreu em 2021, 
no auditório do Casino 
Espinho. As temáticas 
que se seguem prometem 
redobrado interesse 
comum.

Factos e figuras da semana

Fundado em 27 de março de 1932 por Benjamim Costa Dias. Semanário registado na Direcção-Geral de Comunicação Social sob o n.º 100594. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Proprietário e Editor: EMPES - Empresa de Publicidade de Espinho, Lda. Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob o n.º 59, folhas 30 do livro C-1 Capital Social:  
5.200,00 Euros. NIF: 500 095 540 Morada: Av.ª 8, 456 - 1.º andar - Salas R, G e H 4500-205 ESPINHO Administrador / Publisher: Nelson Soares. Detentores com 5% ou mais do capital: 
Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, SA. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
Diretor: Lúcio Alberto (lucio.alberto@defesadeespinho.pt) Redação: Manuel Proença (manuel.proenca@defesadeespinho.pt) / Lisandra Valquaresma (lisandra@defesadeespinho.pt) / 
Carolina Figueiredo (carolina.figueiredo@desesadeespinho.pt) Colunistas: Carlos Guimarães Pinto, Cláudia Brandão, Manuela Aguiar, Manuel Sancebas, Rui Abrantes e Tito Miguel 
Pereira Projeto Gráfico: Nuno Almeida (Medesign) Design e Paginação: Ricardo Laranjeira Gomes Fotografia: Isabel Faustino, Francisco Azevedo, Sara Ferreira, Bruno 
Miguel Pinto, Raquel Machado Cartunista: Alex Pereira Publicidade, Secretaria de Administração e Redação: Cristina Fonseca / Fernanda Oliveira (geral@defesadeespinho.
pt) Contactos: Av.ª 8, 456 - 1.º andar - Salas R, G e H 4500-205 ESPINHO. Tel. 227341525 · Fax: 227319911 · Telemóvel: 967368404 · Email: geral@defesadeespinho.pt / Email: 
defesadeespinho@sapo.pt Correspondência por via postal: Apartado 39 - 4501-853 ESPINHO Codex. Impressão: NAVEPRINTER - Indústria Gráfica do Norte, SA - E.N. 14 (km 
7,05). Apartado 121 - 4471 MAIA Codex. Tiragem média: 3700 Depósito Legal n.º 1604/83 Estatuto Editorial disponível em https://defesadeespinho.sapo.pt DISCLAIMER: Os 
textos (e ilustrações) de Opinião publicados são da inteira responsabilidade dos seus autores, não vinculando, direta ou indiretamente, o cariz editorial e informativo deste jornal.
 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /   © 2022 Defesa de Espinho – Todos os direitos reservados

Mercado Municipal
A Junta de Freguesia de 
Espinho vai proceder à 
reabilitação do Mercado 
Municipal, investindo 40 
mil euros. A requalificação 
do edificado e do espaço 
interior será primordial 

para a atividade do 
Mercado Municipal, que 
já teve melhores épocas 

e que agora também será 
valorizado com os serviços 
do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional 
e da Segurança Social, e a 
ainda da instalação de caixa 
multibanco.

Assembleia 
Municipal
Aqui e ali, as sessões da 
Assembleia Municipal 
são perturbadas por uma 
reação espontânea e mais 
acalorada do público. 
Todavia, compete aos 

eleitos para este órgão 
autárquico darem o 
exemplo de coabitação 
e ordem na discussão 

dos assuntos agendados 
ou trazidos às reuniões. 
Não terá sido por acaso 
que o presidente da 
Câmara já tenha pedido 
bom-senso.
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MANUEL PROENÇA 

Quem é o Amadeu Morais?
É alguém que é filho de um outro 
Amadeu Morais e que fez a sua in-
fância em Espinho como muitos 
jovens da sua geração. Frequentou 
o ensino desde o primeiro ao antigo 
sétimo ano em Espinho e que daqui 
foi para Coimbra para se licenciar 
em Direito. Vindo de Coimbra, co-
meçou a trabalhar com o pai que 
também era advogado. É aquilo que 
tem feito profissionalmente até aos 
dias de hoje, embora com uma ativi-
dade mais reduzida, na medida em 
que está reformado. É uma reforma 
que lhe permite continuar a traba-
lhar no que quiser e se quiser. Está 
em fase de desativação progressiva, 
continuando no ativo.
Já fez a passagem do testemunho 
ao seu filho!...
É uma passagem de testemunho, 
que acompanha este processo de 
desativação progressiva da vida 
profissional. Tem sido um processo 
gradual acompanhando uma dele-
gação de competências. Esta pas-
sagem de testemunho é feita para o 
meu filho, mas atualmente, a ativi-
dade da advocacia é muito diferente 
daquela que era quando comecei a 
advogar. É impensável alguém tra-
balhar nesta área sozinho. Por isso, 
hoje trabalhamos como sociedade, 
com outros advogados, sendo eu o 
decano e tendo cada uma área de 
especialização.
O que o encantou na profissão do 
seu pai para seguir este percurso?
Gostei da independência, porque 
não tinha patrões. Isto dava ao meu 

pai uma liberdade completa para 
trabalhar naquilo que queria, com 
processos que aceitava, podendo 
recusar outros. Era uma liberdade 
completa no exercício da cidadania 
e não era devedor de coisa nenhuma 
a ninguém. Vivi isto com o meu pai 
e acompanhei-o. Foi talvez esta a 
faceta da sua vida profissional que 
mais me terá entusiasmado e em-
purrado para seguir a sua profissão.
O seu pai tinha um grande espírito 
altruísta e essa tal participação 
cívica na sociedade espinhense… 
Até foi diretor da Defesa de 
Espinho!...
Foi numa altura em que a Solverde, 
por sugestão do meu pai, assumiu 
a propriedade da sociedade que 
era detentora do jornal. A família 
de Benjamim Dias queria vender o 
jornal e ele e o comendador Manuel 
de Oliveira Violas entenderam que 
seria uma pena a Defesa de Espinho 
desaparecer. Por isso, a Solverde 
acabou por adquirir o grosso das 
quotas e o meu pai, em compen-
sação, assumiu o compromisso de, 
transitoriamente, garantir a direção 
do jornal até ser encontrada uma 
solução definitiva porque a sua 
vida profissional não lhe permitia 
perder muito tempo com a respon-
sabilidade da direção da Defesa.
Amadeu Morais (pai) chegou a ser 
provedor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Espinho!
O meu pai foi provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Espinho 
(SCME) durante uns oito anos, 
numa altura difícil daquela insti-
tuição. Não sei quem terá sido o 
responsável para o ‘desencaminhar’ 

para essa função.
Como era Espinho nos seus tempos 
de criança?
Qualquer pessoa da minha geração 
deverá concordar comigo. Nesta 
minha opinião há fatores objetivos 
discutíveis e outros de algum sau-
dosismo de um tempo que já passou 
e que não volta. Espinho tinha uma 
vida que se destacava relativamente 
a outros concelhos limítrofes. Tí-
nhamos uma atividade cultural, 
desportiva, criativa e recreativa que 
ultrapassava tudo aquilo o que era 
conhecido nas imediações. Era um 
polo de atração muito grande, tanto 
no inverno junto das populações 
mais próximas, como no verão para 
populações mais distantes, desig-
nadamente espanholas, pois havia 
muita gente de Salamanca e até 
de Madrid que se deslocava a esta 
terra para aqui fazer as suas férias 
durante o mês de agosto e, algumas 
vezes, em setembro.
Havia um conjunto de atividades 
recreativas que prendiam a juven-
tude. Havia competições despor-
tivas como corridas de bicicletas e 
gincanas de automóveis a pedais 
que, a par de uma época balnear 
que começava com o termo das 
aulas, em meados de junho e que 
terminava no final de setembro. 
Era uma atividade balnear com-
pleta onde as pessoas iam para a 
praia durante a manhã, à tarde iam 
ao cinema e à noite passeavam no 
‘picadeiro’ [Avenida 8]. Mas havia, 
também, atividades desportivas e 
as pessoas estavam ligadas às cole-
tividades. Era uma vida cheia. Por 
isso, toda a minha geração, indepen-

dentemente da sua condição social 
e económica, tem saudades da vida 
que Espinho tinha.
Mas o que Espinho tinha, afinal, de 
inovador e de atrativo?
Espinho foi pioneira em muitas 
coisas, nomeadamente a Piscina 
Solário Atlântico, que foi a primeira 
piscina olímpica construída da 
forma que o foi. A Câmara Muni-
cipal de Espinho não tinha dinheiro 
para a construir, mas já na altura 
teve o rasgo de encontrar uma ‘par-
ceria público-privada’, ou seja, um 
investidor privado que assumiu o 
investimento a troco do direito de 
explorar aquele equipamento du-
rante alguns anos. No fim desse 
prazo, a piscina reverteu para a 
Câmara Municipal.
A praça de touros foi outro equi-
pamento construído em Espinho. 
A corrida de touros não era um es-
petáculo com muitos adeptos no 
Norte, mas aqui havia bastantes, à 
semelhança da Póvoa de Varzim e 
de Viana do Castelo. Daí que as cor-
ridas de touros eram dias de festa 
com uma frequência extraordi-
nária. As ruas enchiam-se de gente 
para ver passar os cavaleiros e os 
toureiros que, em cortejo, iam do 
Palácio Hotel até à praça de touros. 
Espinho de hoje é, de alguma forma, 
diferente!...
As pessoas são diferentes e as 
épocas não são as mesmas. E as 
próprias pessoas, com a educação e 
formação que têm, também não são 
iguais às do meu tempo. Mas para a 
juventude não há grandes atrações 
em Espinho, embora admita que 
esteja um pouco melhor. Durante 

Amadeu Morais, 
advogado com 72 anos, 
foi provedor da Santa 
Casa da Misericórdia 
de Espinho. Filho de um 
antigo diretor da Defesa 
de Espinho (Amadeu 
Morais, pai), e um 
reconhecido advogado 
espinhense, Amadeu 
Morais teve um percurso 
de sucesso e deixou uma 
marca nas coletividades 
e na vida política do 
concelho. Atualmente 
assume a presidência 
da Assembleia Geral da 
Académica de Espinho, 
clube em que o seu pai 
foi um dos fundadores. 
Foi condecorado, em 
2019, pela Ordem dos 
Advogados (OA) com a 
Medalha de Honra, uma 
distinção de que muito se 
orgulha.

“O galardão de que 
mais me orgulho 
é a Medalha de 
Honra da Ordem 
dos Advogados”

destaque

AMADEU MORAIS
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anos os nossos jovens ou iam para 
o Porto ou para Esmoriz e Ovar. 
Não tinham onde ficar em Espinho 
e onde passar a noite a conversar 
com o mínimo conforto. Era a tal 
vida comunitária que Espinho teve 
até determinada altura.
O edifício do Hospital de Nossa Se-
nhora da Ajuda é da Misericórdia 
de Espinho!
A atividade principal das misericór-
dias era hospitalar. Tinham a pro-
priedade e exploravam os hospitais, 
com a exceção dos grandes hospi-
tais centrais das grandes cidades. 
Em Espinho foi assim. No entanto, 
depois do 25 de Abril, a conceção 
para a política da saúde era a de 
passar a responsabilidade para o 
Estado. Neste sentido, o Estado foi 
tomando conta dos hospitais das 
misericórdias assegurando a sua 
gestão e os encargos respetivos. 
Como em muitas localidades, a 
propriedade do edifício continuou 
a ser da Misericórdia de Espinho. 
O Estado paga uma renda e isso 
constitui uma fonte de receita para 
aquela instituição. E esta situação 
permitirá sempre que se encare 
como alternativa, se tal for neces-
sário, que a gestão passe a ser lo-
calizada cá em Espinho ou através 
da Misericórdia ou de outra enti-
dade privada que pretenda assumir 
a gestão privada do Hospital de 
Espinho.
A Clínica Obstétrica e Ginecológica 
de Espinho (COGE) é uma das suas 
importantes obras enquanto pro-
vedor da SCME…
A COGE nasce de muitas conversas 
entre mim e o Dr. Serafim Gomes. 
Espinho tinha perdido valências 
desde que o Estado havia assumido 
a gestão do hospital, nomeada-
mente a de obstetrícia que tinha 
tradição e que granjeou prestígio e 
fama nas imediações porque tinha 
um bom serviço, com bons médicos, 
boas parteiras e uma boa enfer-
magem. A sua extinção levou a que 
deixassem de nascer pessoas em 
Espinho.
A Misericórdia tinha a ideia de am-

pliar as suas instalações no Lar da 
Terceira Idade porque estava cheio. 
Queríamos criar um sector residen-
cial para pessoas com capacidade 
económica e que permitisse a ob-
tenção de receitas extraordinárias 
para a instituição. E foi o conjunto 
desta ambição e de uma decisão 
decorrente dessas conversas com 
Serafim Gomes, conhecido e repu-
tado obstetra, que desenvolvemos a 
ideia para a COGE. Aproveitávamos 
o investimento e, ao mesmo tempo, 
criávamos um sector para a mater-
nidade e para a infância. A ideia era 
a de oferecer, também, aquelas ins-
talações a toda a população, o que 
implicaria um acordo com o Serviço 
Nacional de Saúde porque a SCME 
não tinha a capacidade de suportar, 
por si só, os custos que daí adviriam. 
Teria de ser o Estado a assumir a 

responsabilidade de pagar esses 
serviços a quem não tivesse a possi-
bilidade de o fazer.
Afinal o que impediu esse acordo 
com o Estado?
A construção da COGE atrasou e 
com a entrada em funcionamento 
do Hospital de S. Sebastião, em 
Santa Maria da Feira, que tinha um 
número de camas em obstetrícia 
largamente superior às necessi-
dades, não foi possível fazer esse 
protocolo com o Estado. Foi algo que 
entendemos perfeitamente. Não 
poderia fazer qualquer acordo com 
entidades privadas mesmo tratar-se 
de instituições de solidariedade 
social. Por isso, voltámo-nos para a 
medicina privada procurando fazer 
o nosso caminho, estabelecendo 
convenções com as seguradoras e, 
mais tarde, com a ADSE, entidade 
que nos deu bastante trabalho, 
não obstante a pressão que muitos 
funcionários públicos faziam sobre 
aquela entidade. Hoje, a COGE, tem 
um movimento de consultas e de 
especialidades em crescendo.
A COGE era, inicialmente para obs-
tetrícia e pediatria, mas com a dimi-
nuição dos nascimentos, a sua ren-
tabilidade estava posta em causa a 
médio prazo. Durante alguns anos a 
SCME suportou os prejuízos suces-
sivos que vinham não só do edifi-
cado como de equipamentos neces-
sários à prática da medicina, desde 
uma sala de cuidados intermédios 
à neonatologia e o bloco operatório. 
Estamos a falar de centenas de 
milhar de euros!
Sente orgulho em ter contribuído 
para a ampliação do Lar e para a 
criação da COGE?
Claro que sim. Quando nos me-
temos em algo tão só e apenas por 
espírito de serviço, é compreensível 
que se sinta orgulho num trabalho 
como este. Gostaria de referir que 
toda a equipa que sempre me acom-
panhou na SCME nunca auferiu 
um tostão da sua atividade, exce-
tuando os médicos, enfermeiros e 
os profissionais daquela instituição. 
Antes pelo contrário, até pagava al-

gumas despesas do meu bolso. Por 
isso, grande satisfação é vermos 
que a obra se justificava, cresceu, 
implantou-se, ganhou raízes e que 
tem condições para progredir como 
o tem feito mesmo depois de ter 
deixado de ser provedor. Tem condi-
ções para ser um interlocutor válido 
e sério do Ministério da Saúde na 
reorganização da saúde quando isso 
vier a acontecer.
O facto de a SCME ser proprietária 
de um edifício como o hospital, 
que está equipado para muito mais 
coisas do que aquelas que faz, tem 
uma estrutura e uma organização 
que lhe permite ser uma solução 
no âmbito da saúde no concelho 
de Espinho. E isto não deixa de ser 
motivo de satisfação para quem 
dedicou à Misericórdia cerca de 27 
anos.
Tem tido, ao longo da sua vida, 
uma participação muito intensa 
no âmbito do desporto, nomeada-
mente na Associação Académica de 
Espinho!
O meu pai e a minha mãe são fun-
dadores da Académica de Espinho. 
Fizeram parte de um grupo de 
alunos do Colégio de S. Luís que 
fundou o clube. O nome da minha 
mãe não aparece, como não aparece 
o nome de nenhuma outra mulher! 
Na altura, as mulheres tinham um 
outro papel. Por isso, a Associação 
Académica de Espinho não me pode 
ser indiferente. A minha ligação à 
Académica de Espinho começa aí e 
antes de ser praticante de qualquer 
modalidade.
E como foi essa sua participação 
desportiva no clube?
Foi na ginástica quando essa secção 
foi criada no clube. Havia um bar-
racão na Rua 29, abaixo da linha do 
comboio, que era onde tínhamos 
as aulas de ginástica e que, mais 
tarde, serviu para treinos de vo-
leibol. Éramos seis ou sete ginastas 
e o professor era o engenheiro João 
Justiniano, um homem de uma de-
dicação extraordinária a quem a 
Académica e Espinho muito deve. 
Aliás, Espinho nunca reconheceu 
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SÍNTESE BIOGRÁFICA
Amadeu José Melo Morais

72 anos
Natural de Espinho
Advogado

Vice-presidente do Conselho Distrital 
do Porto da Ordem dos Advogados, 
durante três mandatos
Membro do Conselho Geral da Ordem 
dos Advogados do Norte no Bastonato 
de José Miguel Júdice
Ex-vogal da Assembleia Municipal de 
Espinho

Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Espinho de 1988 a 2015
Ex-membro do Conselho Superior da 
Ordem dos Advogados durante dois 
mandatos
Presidente da Direção da Académica 
de Espinho nos anos 80
Ex-conselheiro Tigre

Membro do Conselho Geral da 
Académica de Espinho
Presidente da Assembleia Geral da 
Académica de Espinho
Presidente da Assembleia Geral da 
Solverde SA

A família de Benjamim 
Dias queria vender o 
jornal e o meu pai e o 
comendador Manuel 
de Oliveira Violas 
entenderam que seria 
uma pena a Defesa de 
Espinho desaparecer. Por 
isso, a Solverde acabou 
por adquirir o grosso das 
quotas e o meu pai, em 
compensação, assumiu 
o compromisso de, 
transitoriamente, garantir 
a direção do jornal até ser 
encontrada uma solução 
definitiva"
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isto a João Justiniano, falecido re-
centemente. Ele morava em Vila 
Nova de Gaia, não tinha carro e des-
locava-se para cá numa lambreta 
(motorizada) para dar as aulas de gi-
nástica, quer chovesse, quer fizesse 
sol! A partir daí a ginástica começou 
a crescer no clube. João Justiniano 
tinha muitos conhecimentos no 
Porto e sabia onde o clube podia 
comprar os aparelhos de ginástica 
em segunda mão. Em determinada 
altura, o Sport Clube do Porto con-
tratou um treinador japonês e le-
vava-nos uma vez por mês, no seu 
carro, a treinar com esse treinador!
Mais tarde surgiu o hóquei em 
patins. Era eu, o Alfredo Azevedo, 
Manuel José Azevedo, Nuno Bar-
bosa que vivíamos muito próximo, 
jogávamos no passeio da rua. O 
Francisco Caldeira ia até ali e, 
um dia, convidou-nos para irmos 
treinar ao rinque. Fizemos uma 
equipa de juniores e fomos cam-
peões regionais no segundo ano. A 
partir daí nunca mais interrompi a 
minha atividade, mesmo enquanto 
estive em Coimbra! Não treinava, 
mas vinha a Espinho jogar e o meu 
pai não podia saber, pois pensava 
que eu ficava em Coimbra! Joguei 
hóquei em patins até perto dos 28 
anos, altura em que passei a ser o 
diretor de secção e, posteriormente 
fui presidente da direção da Acadé-
mica de Espinho.
O clube tem hoje a dimensão que 
sempre sonhou?

Nessa altura, o clube enfrentou um 
grande desafio e que poderia ter 
conduzido à sua extinção. Foi a eli-
minação do rinque de patinagem. 
A Académica deixava de ter um 
recinto onde praticar o hóquei em 
patins e o voleibol. Porém, acon-
teceu aquilo que deve acontecer em 
qualquer coletividade. Os carolas, 
muitos da fundação do clube, resol-
veram juntar-se e organizaram uma 
campanha de angariação de fundos 
para comprar terrenos para, depois, 
construir o pavilhão. A partir daí a 

Académica passou a ter condições 
para encarar o futuro com uma pers-
petiva mais otimista.
A Académica de Espinho está a atra-
vessar uma nova fase…
Uma fase cheia de desafios. Con-
seguiu assumir a propriedade dos 
terrenos situados a Norte da Rua do 
Parque de Campismo. Terá a oportu-
nidade de construir um campo para 
a prática do hóquei em campo e de 
ampliar o seu pavilhão. Este clube é 
o único que tem património próprio. 
Mas isto implica que o clube tenha 
encargos que outras coletividades 
não têm. São milhares de euros por 
ano e esta situação não deverá ser ig-
norada pelas entidades oficiais.
Está afastado há muito tempo da 
política! Recordo-me de um dife-
rendo entre a Comissão Política 
Concelhia de Espinho do PSD, da 
qual era presidente, e o presidente 
da Câmara que era Romeu Vitó. Po-
de-nos contar o que realmente se 
passou?
Fui presidente da Comissão Política 
Concelhia de Espinho do PSD, vice-
-presidente da Distrital de Aveiro 
e membro da Comissão Política 
Nacional. O Romeu Vitó era um 
bom homem e sério, mas, na nossa 
opinião, estava a concentrar-se em 
fazer obras como o saneamento 
público e o abastecimento de água. 
Eram obras necessárias, mas cuja 
utilidade nem toda a gente en-
tendia, dado causarem incómodo a 
parte da população. Pretendíamos 

que a Câmara promovesse a reali-
zação de obras de impacto imediato, 
tendo em vista que as eleições autár-
quicas se aproximavam. O Romeu 
Vitó teve grande colaboração com a 
Comissão Política e esteve sempre 
disponível para conversar. Mas o 
problema é que, sendo ele o presi-
dente da Câmara, a verdade é que a 
influência que sobre ele exercia o ve-
reador Rolando de Sousa, que era do 
Partido Socialista, era muito grande, o 
que não era pacífico dentro do PSD. 
Por tudo isso, quando se colocou a 
questão de apresentar um candidato, 
a Comissão Política entendeu indicar 
o coronel José Gaioso Vaz.
O que aconteceu depois?
Não foi o PS que ganhou as eleições, 
mas foi o PSD que as perdeu. Houve 
uma corrida aos lugares nas listas que 
foi impossível de satisfazer. Houve 
gente desagradada por ter sido pre-
terida que andou a fazer campanha 
contra o PSD!
Sentiu uma enorme pressão?
Foi uma pressão tremenda e de que 
nem quero falar! Vinham-me pedir 
para integrar as listas. Foi um pan-
demónio! Foi a experiência que, pro-
vavelmente, me levou a tomar uma 
decisão de não me envolver mais em 
política.
Ao mesmo tempo que tudo aquilo 
acontecia, eu também era o respon-
sável distrital pelo processo autár-
quico. Em Espinho tinha as pressões 
de cá e à tarde, no Porto, tinha as 
pressões de todo o distrito de Aveiro. 
Eram coisas inimagináveis! Tive a 
noção do que é, realmente, a natu-
reza humana e que até aí não tinha. 
Não era vida para mim e, por isso, 
afastei-me. O PSD perdeu as elei-
ções autárquicas e uma semana 
depois estava a sair.
Teve uma experiência na Assem-
bleia Municipal. Como foi?
É gratificante porque é sempre uma 
experiência nova. Mais tarde en-
tendi que era tempo perdido. Cada 
reunião da Assembleia poderia ter 
até seis sessões. No Porto ou Santa 
Maria da Feira, concelhos com 
muitos vogais, realizavam a Assem-
bleia numa tarde de sábado. Aqui 
em Espinho eram feitas seis sessões 
e eram pagas senhas de presença 
por cada uma. Metade do tempo era 
para discutir a guerra no Iraque, o 
Afeganistão e coisas que à popu-
lação de Espinho não interessavam. 
Era discussão para se ter a uma 
mesa de um café, mas não numa 
Assembleia Municipal. Chegámos 
a fazer propostas para se fazer o 
que se fazia noutras assembleias, 
mas foram sempre chumbadas! Foi 
frustrante.
A governação de José Mota e o exe-
cutivo seguinte trouxeram aspetos 
positivos ou negativos ao nosso 
concelho?
Continuo a ser militante do PSD, 
mas não vejo que tenha havido 
alteração significativa quanto à 

visão estratégica que uma Câmara 
deverá ter em relação à localidade 
que está em causa, comparados os 
últimos mandatos do PS e do PSD. 
Não reconheço ter havido uma 
visão estratégica nos mandatos de 
José Mota como não o reconheço 
nos mandatos de Pinto Moreira. Era 
gerir a Câmara e pensar nas eleições 
seguintes. Foram mandatos com 
decisões difíceis de explicar, como 
a criação da ADCE, a Fundação Na-
vegar que afinal não era uma fun-
dação, mas que serviu para retirar 
dinheiro às coletividades dos fundos 
do jogo. Também nunca percebi e 
ainda hoje não percebo, a gestão do 
estacionamento à superfície em Es-
pinho. Vamos ver o que esta Câmara, 
que ainda está em estado de graça, 
vai fazer a este propósito…
E a obra do enterramento da 
via-férrea?
Começou numa Câmara e acabou 
noutra. Não sei até que ponto terá 
contribuído para a não reeleição de 
José Mota e agora para a não eleição 
do PSD! O enterramento foi feito, 
mas o terreno ficou a mato no centro 
de Espinho. E houve pouco cuidado 
ao não estender o túnel mais umas 
centenas de metros a sul e a norte. 
Nos mandatos do PSD, a maneira 
como os trabalhos decorreram pre-
judicou as pessoas, o comércio, a 
restauração e dificultou excessi-
vamente a mobilidade. Deveria ter 
existido um gabinete na Câmara que 
estivesse, a tempo inteiro, a tratar 
deste assunto. E estas obras de re-
qualificação da cidade não deveriam 
ter sido feitas na mesma altura. Foi 
o caos!
E agora, novamente, o Partido 
Socialista?!...
Tem uma vantagem logo à partida e 
que admito que tenha tido resistên-
cias dentro do próprio partido! Foi 
a escolha do número dois da lista, o 
médico Álvaro Monteiro. É um in-
dependente e o PS soube recrutá-lo 
para uma área que, provavelmente, 
será muito importante no futuro, a 
Saúde. Trata-se de um médico cre-
denciado e que, ainda hoje, tem um 
papel importante no Hospital de 
Gaia. É uma pessoa muito bem rela-
cionada e que poderá dar um contri-
buto muito importante para resolver 
os problemas na área da saúde em 
Espinho. Ele é de uma indepen-
dência acima de qualquer suspeita. 
E isto é algo que não era habitual em 
Espinho!
Qual foi a maior distinção que lhe 
foi feita a si pessoalmente?
Toda a minha vida fui advogado e 
de todos os galardões que recebi 
de todas as instituições por onde 
passei, aquele de que eu mais me 
orgulho é de ter sido agraciado com 
a Medalha de Honra por parte da 
Ordem dos Advogados e que me foi 
atribuída em 2019 em sessão pública 
nas comorações do Dia do Advo-
gado, em Santarém. ○

destaque

Toda a minha geração, 
independentemente da 
sua condição social e 
económica, aqueles que se 
lembram, têm saudades da 
vida que Espinho tinha"

Continuo a ser militante 
do PSD, mas não vejo que 
tenha havido alteração 
significativa quanto à 
visão estratégica que uma 
Câmara deverá ter em 
relação à localidade que 
está em causa, comparados 
os últimos mandatos do PS 
e do PSD"
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Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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O EMBLEMÁTICO Restaurante 
Marisqueira A Cabana, situado no 
extremo Norte da cidade, junto à 
esplanada Maia/Brenha, está encer-
rado para obras de remodelação do 
seu espaço interior.
Adquirido no verão passado pelo 
Grupo Pessegueiro (Pessegueiro In-
vestments), o conhecido restaurante 
deverá estar fechado até ao próximo 
dia 10 de março, devendo reabrir no 
dia seguinte.
"Pegámos no passado e estamos a 
'pintar' o Restaurante A Cabana", 
refere uma publicação na página 

oficial daquele estabelecimento nas 
redes sociais, dando nota de que as 
obras de remodelação acontecem 
numa altura em que o restaurante 
completa meio século. "De certo que 
muitas histórias ficaram por contar, 
mas a do mar de Espinho foi a mais 
bem contada de todas. Nos 50 anos 
do Restaurante A Cabana, homena-
geamos todos e todas que fizeram 
e continuam a fazer parte dela", 
acrescentam os responsáveis que 
aproveitam para anunciar um "novo 
capítulo" daquele emblemático res-
taurante espinhense. ○ MP

AIRES POÇAS foi eleito, na sexta-
-feira [18 de fevereiro], presidente da 
direção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do Con-
celho de Espinho (AHBVCE). O atual 
vice-presidente, irá exercer o cargo 
no próximo triénio, sucedendo ao 
recentemente falecido presidente, 
Joaquim Conde Figueiredo.
O novo titular tem um passado 
ligado às associações humanitá-
rias de bombeiros, nomeadamente 
aos Bombeiros Voluntários Espi-
nhenses, tendo sido o presidente 
da direção que, juntamente com 
Conde Figueiredo, promoveu a 
fusão dos corpos de bombeiros e 

criou a nova associação, que agora 
irá presidir.
"Todos os nossos elementos são pes-
soas com credibilidade na sociedade 
espinhense e com vontade de tra-
balhar. É isto que espero de todos”, 
referiu Aires Poças, na edição da 
Defesa de Espinho do passado dia 10 
de fevereiro. Na mesma entrevista, 
o agora eleito presidente da direção 
da AHBVCE prometeu "trabalhar 
em prol dos bombeiros" e “fazer das 
tripas coração para que nunca lhes 
falte nada”.
O ato de posse dos novos corpos 
sociais realiza-se no sábado (26 de 
fevereiro) às 14h30, no quartel. ○ MP

“ENQUANTO ESTAS OBRAS estiverem a ser 
executadas, o Mercado Municipal não encer-
rará. Os comerciantes que ali se encontram, 
no interior, irão passar, provisoriamente, para 
o lado oposto, para as lojas que estão desocu-
padas, podendo, assim, continuar a sua ativi-
dade”, disse à Defesa de Espinho, Vasco Alves 
Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de 
Espinho, confirmando que as obras que de-
veriam ter iniciado a 15 de janeiro só irão co-
meçar no início de março. “Ninguém será pre-
judicado e queremos que os comerciantes que 
se encontram no Mercado sintam que até irão 
ser beneficiados com estas obras que iremos 
realizar”, garantiu Vasco Alves Ribeiro.

Segundo o presidente, a Junta de Freguesia 
dispõe de “um estudo feito pelos engenheiros 
e arquitetos da Câmara Municipal” o que 
acabou por “condicionar imenso a obra”. O 
Mercado Municipal é propriedade da Câmara, 
mas a gestão é da Junta de Freguesia. Por isso, 
de acordo com o autarca, “as obras estão de-
pendentes de uma autorização que acabou 
por as adiar em consequência deste período 
de pandemia. Vamos ter uma reunião, ainda 
durante a presente semana, com o presidente 
da Câmara, para que a parte burocrática possa 
ser ultrapassada”, explicou Vasco Ribeiro.

De acordo com o autarca, as obras do Mer-
cado Municipal “estão adjudicadas e já de-
correm em estaleiro para poderem ser con-
cluídas com a maior brevidade possível”.

O Mercado Municipal já deveria ter sido 
entregue à Junta de Espinho no princípio 
de 2021, “mas só o recebemos no final desse 
ano”, disse Vasco Ribeiro acrescentando que, a 
partir daí, “tentámos identificar todos os pro-
blemas daquele espaço com os comerciantes 
que já lá estão instalados. Ouvimos vários 
arquitetos da nossa cidade de maneira a po-
dermos fazer algumas alterações”, deu nota 
o autarca, prevendo que as obras possam ter 
início no princípio de março.

A Junta de Freguesia de Espinho pretende 
“abrir algumas das lojas para a parte exterior. 
Há, pelo menos, quatro espaços que poderão 

ter abertura para a rua, o que irá valorizar o 
espaço do próprio Mercado”, sublinhou Vasco 
Ribeiro pois, segundo ele, “desta forma, po-
derão estar abertas ao público, por exemplo, 
ao sábado à tarde ou fora do horário normal 
do próprio Mercado”.

O autarca diz que o seu executivo quer 
avançar, posteriormente, para uma segunda 
fase que irá tornar aquele espaço “mais 
aberto”. “Queremos, por exemplo, instalar 
uma caixa automática Multibanco dentro do 
Mercado para que as pessoas recorram a este 
equipamento e aproveitem para fazer com-
pras junto dos nossos comerciantes. Vamos 
ter de abrir duas paredes interiores o que 
irá dar mais luz ao espaço”, dá ainda nota o 
presidente. 

E se esta primeira fase das obras já está 
orçamentada em “cerca de 40 mil euros” e en-
volverá “arranjos em paredes”, a fase seguinte 
deverá ser para os “remates finais”.

Vasco Alves Ribeiro prevê, ainda, uma terceira 
fase de obras, mas que irão destinar-se à parte 
exterior do Mercado. Nesta fase, “o edifício de-
verá ser pintado e arranjado, pelo que este de-
verá ser um orçamento um pouco pesado”, re-
conhece, adiantando que “deverá ser suportado 
com algumas verbas de um outro projeto”.

“Para já vamos para a parte interior. Já 
foram feitas obras nas casas de banho e em 
alguma parte da requalificação da iluminação 
e, depois, vemos tudo o resto”, concluiu. ○ MP

Restaurante A Cabana 
encerra para obras até 
10 de março

Obras deverão arrancar no início 
de março e têm um orçamento de 
cerca de 40 mil euros

Aires Poças eleito 
presidente da direção

Numa altura em que completa 50 anos, gerido pelo Grupo 
Pessegueiro, o restaurante A Cabana, irá surgir com uma 
nova imagem interior

O Mercado Municipal deverá entrar em obras a partir de março, mais de 
um mês depois da data inicialmente prevista. São obras de remodelação 
no interior e que estão orçamentadas em cerca de 40 mil euros para uma 
primeira fase que deverá ser concluída em cerca de um mês.

ECONOMIAMERCADO MUNICIPAL

BOMBEIROS DE ESPINHO

Queremos instalar uma caixa 
automática Multibanco dentro 
do Mercado para que as pessoas 
recorram a este equipamento e 
aproveitem para fazer compras 
junto dos nossos comerciantes”
Vasco Alves Ribeiro, presidente 
da JF Espinho
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INCIDENTE

LÚCIO ALBERTO

O HOTEL SOLVERDE aco-
lheu, na sexta-feira, um 
novo ciclo das Conferências 
Atlântico, após um conjunto 
de sessões realizadas no au-
ditório do Casino Espinho. 
“Mudamos o formato das ses-
sões, que agora são ao final 
da tarde, no Hotel Solverde, 
mantendo-se a utilização 
da transmissão online e 
também a disponibilidade de 
lugares presenciais”, deu nota 
José Manuel de Paula e Silva, 
o mentor, dinamizador e mo-
derador das Conferências 
Atlântico. “O tema escolhido 
para esta conferência é bas-
tante importante no tempo 
que vivemos”.

De facto, a saúde foi o mote 
para se equacionar, por um 
lado, a administração e regu-
lação e, por outro, a ética e as 
especialidades.

Artur Osório valorizou a 
sessão com a sua vasta ex-
periência como médico e 
gestor hospitalar, enquanto 
Ana Sofia Carvalho trans-
mitiu os seus conhecimentos 
na especialização de ética. 
Artur Osório deixou clara a 
necessidade e a válida prati-
cabilidade da interação dos 
sistemas público e privado no 
quadrante nacional da saúde. 

Por seu turno, Belmiro 

Rocha dissertou sobre a en-
fermagem em Portugal e Ma-
rianela Marques abordou a 
reabilitação de crianças com 
deficiências profundas.

As “Conferências Atlân-
tico 2021/22 –Espinho”, que 
se afiguram como “um exer-
cício de cidadania” para José 
Paula, irão prosseguir com 
o tema do estado social e as 
misericórdias, a 18 de março, 
no Hotel Solverde, estando 
previstas as participações do 
Padre Lino Maia e Manuel 
Lemos, presidentes da CNIS 
e da União das Misericórdias 
Portuguesas, António Ta-
vares e Pedro Nelson Sousa, 
respetivamente provedores 
das santas casas da Miseri-
córdia do Porto e de Espinho.

Seguir-se-á a análise da 
economia e finanças públicas 
em Portugal, a 22 de abril, 
com João Duque, estando a 
temática do desporto, como 
meio de desenvolvimento fí-
sico e mental reservada para 
20 de maio, com Mário Santos 
(a confirmar), professor, mé-
dico e psicólogo, Nelson Puga 
(médico e diretor do Centro 
de Medicina Desportiva do 
Porto e do FC Porto, Ale-
xandre Mestre, advogado es-
pecialista em Direito Despor-
tivo, Luís Resende, professor 
e treinador de voleibol, e Fer-
nando Gomes (a confirmar), 

presidente da Federação Por-
tuguesa de Futebol.

“Justiça: o seu estado e as 
reformas” e “comércio inter-
nacional e digital” serão os 
temas seguintes das confe-
rências mensais previstas 
para o Hotel Solverde. An-
tónio Garcia Pereira, e Luís 
Miguel Novais, participarão 
em maio, e Reinaldo Ferreira, 
Carlos Sá Carneiro e Maycon 
Prates, serão os convidados 
de junho.

O “trabalho”, com Garcia 
Pereira, e a “reforma do sis-
tema eleitoral”, com Ribeiro 
e Castro, foram alguns dos 
temas já debatidos e que 
segundo José Paula, “resul-
taram com grande sucesso”.

O turismo como meio de 
desenvolvimento da socie-
dade, a social-democracia no 
século XXI – utopia e reali-
dade, desenvolvimento urba-
nístico, a reabilitação e a sus-
tentabilidade e o futuro da 
imprensa local (as relações 
com o poder e as instituições) 
são temas a agendar para 
próximos ciclos das Confe-
rências Atlântico.

“Estamos aberto a parce-
rias neste exercício”, deu nota 
José Paula. “Já recebemos 
abordagens para fazer re-
plicar esta iniciativa noutras 
localidades. Obviamente que 
isso implicará outra estru-

tura reforçada nos recursos 
humanos e técnicos. Por 
enquanto, tenho o apoio da 
professora Lisa Moutinho, na 
produção dos cartazes pro-
mocionais e na apresentação 
de algumas conferências, e a 
colaboração de um técnico de 
som e imagem”. ○

4500 Espinho

CONFERÊNCIAS ATLÂNTICO

“Saúde é tema 
bastante 
importante 
no tempo que 
vivemos”

Artur Osório (médico e administrador hospitalar) e Ana Sofia Carvalho (professora 
universitária e especialista em ética) participaram na reabertura das Conferências 
Atlântico 2021/2022 – Espinho, organizadas por José Paula, com o apoio da Solverde. 
O enfermeiro Belmiro Rocha e a fisioterapeuta Marianela Marques também deram os seus 
contributos na avaliação da saúde: administração e regulação – a ética e as especialidades.

“A comunicação: verbal 
e não verbal” é umas 
das conferências 
programadas por José 
Paula, com as presenças 
de Afonso Camões, 
Joaquim Fidalgo, Luís 
Costa, Margarida 
Ferreirinha e Claúdio 
Queirós.

“A gestão autárquica: 
as prioridades, o 
desenvolvimento 
sustentado e 
reabilitação” também 
consta da agenda das 
Conferências Atlântico, 
com Miguel Reis e 
Salvador Malheiro 
(presidentes das 
câmaras municipais de 
Espinho e Ovar), entre 
outros convidados.
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Um Nissan Qashqai, de cor preta, ficou imo-
bilizado no parque de estacionamento dos 
transportes coletivos, junto à estação da 
Linha do Vouga, cerca das 15 horas da quarta-
-feira, 16 de fevereiro.
O condutor, sexagenário de Santa Maria da 
Feira, procurava a localização de uma casa 
em Espinho, tendo entrado e percorrido 
aquela zona de estacionamento, tentando 
orientar-se pelo GPS. Optou por sair na Rua 
37, junto à Rua 12, mas não se apercebeu que 
a saída não era viável, tendo apenas avançado 
com as rodas dianteiras. Insurgiu-se contra 
a alegada carência de sinalização e teve de 
acionar o serviço de reboque. ○

Carro “bloqueado” 
em parque de 
estacionamento

POLÍTICA

POLÍCIA

A Comissão Concelhia de Espinho do Partido 
Comunista Português (PCP) vai realizar esta sex-
ta-feira, um plenário com o objetivo de promover 
uma discussão sobre a proposta de resolução 
política e eleger os delegados efetivos e suplentes 
que vão representar a concelhia espinhense na 
reunião da Organização Regional de Aveiro que 
vai decorrer em março. 
O plenário realiza-se no Centro de Trabalho de 
Espinho do PCP, na Rua 11 e tem início às 21h30. ○

Um homem de 40 anos foi detido pela PSP esta 
terça-feira, em Espinho, por suspeita de crimes 
de falsificação e contra a autoridade pública. 
Segundo a força policial, o homem estaria a 
perturbar o normal funcionamento do Casino 
Espinho e, por isso, foi chamada ao local. “Os po-
lícias foram informados que o suspeito, apesar de 
se encontrar proibido de entrar naquele estabele-
cimento até agosto de 2023, utilizou uma identifi-
cação falsa para lograr a entrada, recusando-se a 
abandonar o local”.
Ao ser informado pela PSP que teria que aban-
donar o espaço, o homem “apresentou, desde logo, 
uma postura agressiva e pouco colaborante, efe-
tuando diversas tentativas de agressão aos polí-
cias”, pelo que acabou detido.
Um outro cidadão de 37 anos, que deveria ter com-
parecido, em Espinho, a uma audição de conde-
nado, a 9 de fevereiro, acabou por ser condenado a 
pagar uma multa de 204 euros pela falta não justi-
ficada. O homem encontrava-se em cumprimento 
de um mandado de detenção e condução. ○

PCP organiza plenário 
em Espinho para 
preparar Assembleia 
Regional de Aveiro 

Homem detido por 
desacatos no Casino 
Espinho e por tentar 
agredir PSP
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

LISANDRA VALQUARESMA 

PERANTE A PROPOSTA apre-
sentada pelo executivo para se 
realizar a alteração, com o obje-
tivo do aumento da dotação de 
despesa no montante de cerca 
de três milhões e meio de euros 
para o ano em curso, foram le-
vantadas, pela voz de Ana Re-
zende (CDU) e João Matos (BE), 
várias dúvidas quanto à origem 
do valor, tal como às escolhas 
efetuadas para a aplicação do 
mesmo. 

Segundo a alteração modi-
ficativa orçamental proposta 
pelo executivo camarário, cerca 
de 352 mil euros vão ser desti-
nados à reabilitação dos edifí-
cios municipais, cerca de 387 mil 
euros vão ser gastos com o RE-
CAFE (Requalificação do Canal 
Ferroviário de Espinho) e cerca 
de três milhões e 198 mil euros 
vão servir para a construção do 
Estádio Municipal de Espinho. 
A par com estes montantes, é 
ainda destinado o valor de 82 mil 
euros a cada junta de freguesia 
do concelho. 

Afirmando que “afinal não 
havia buraco e que Vicente Pinto 
tinha razão”, João Matos criticou 
a aplicação do dinheiro. “Afinal 
ficamos a saber que há um saldo 
de gerência na ordem dos três 
milhões e meio de euros. Através 
deste documento ficamos a 
saber que o PS se propõe, da 
verba excedente, a usar 92% 
no estádio de futebol”, criticou 
o vogal bloquista, apontando 
o dedo, por outro lado, à dimi-

nuição de outras despesas. “Para 
isto, propõe-se a fazer um corte 
na Escola Sá Couto, com a di-
minuição de 200 mil euros, e na 
rede de ciclovias, com menos 550 
mil euros”. 

Da mesma forma, a vogal da 
CDU, Ana Rezende criticou as 
opções tomadas, requerendo 
saber qual foi o critério tido em 
conta para a distribuição do 
montante. “Espinho tem dificul-
dades nas questões sociais como 
na educação ou na habitação. 
Há um encaixe desta natureza 
e, mais uma vez, vai para o fu-
tebol. Espinho não tem outros 
problemas com que se debater?”, 
questionou.

Perante as dúvidas levan-
tadas, Miguel Reis, presidente 
da Câmara Municipal de Es-
pinho, mostrou-se “perplexo” 
com as afirmações da oposição 
e afirmou que a discussão do 
documento durante a sessão foi 
“um desastre” ao nível técnico. 
“Não há nenhum saldo positivo, 
o que há são verbas que estão a 
transitar de um ano para o outro 
para honrar os compromissos 
que herdamos”, começou por 
esclarecer o autarca. “Relativa-
mente ao desinvestimento da 
escola pública, quero dizer que 
é exatamente ao contrário. Nós 
fizemos um forte investimento 
na escola pública porque até a 
pagamos já em 2021. E, por isso, 
quando aparece, no documento, 
a requalificação da escola bá-
sica Sá Couto com menos 211 
mil euros, isso quer dizer que já 
pagamos. Não desinvestimos, 

já está pago. A nossa preocu-
pação com a escola pública é tão 
grande que até a pagamos antes 
do estádio”, revelou Miguel Reis, 
explicando que o mesmo acon-
teceu com a rede de ciclovias. 

Em resposta à crítica da vogal 
Ana Rezende, que acusou Mi-
guel Reis de ter recebido “um 
bombom”, este fez questão de 
salientar que “não há nenhum 
saldo excedente, nem nenhum 
rebuçado”, já que “há verbas que 
vão aparecendo” e “tem-se cor-
tado muitas gorduras”. Garan-
tindo que “não se está a nadar 
em dinheiro”, o presidente da 
Câmara Municipal afirmou que 
“a única coisa que se está a fazer 
é a aplicar o saldo de gerência”. 

Apesar das explicações pres-
tadas pelo autarca, as dúvidas 
não terminaram e Ana Re-
zende acusou Miguel Reis de 
mentir. “O senhor presidente 
vai ter que optar por explicar 
se mentiu nos documentos pre-
visionais que apresentou a esta 
assembleia ou se está a mentir 
agora com esta alteração ao or-
çamento, pois nos documentos 
previsionais apresentados em 
novembro não havia este saldo 
de caixa”, afirmou a vogal da 
CDU. Já João Matos pediu que 
fosse explicado “um desvio orça-
mental do estádio municipal de 
37.89%”. Mais uma vez, Miguel 
Reis afirmou: “o que estamos 
aqui a aprovar é um saldo de 
caixa, não é lucro. E este saldo 
de caixa não pode entrar nos 
documentos previsionais”.

Apesar da longa discussão 

e de algumas trocas de acusa-
ções, a Assembleia Municipal 
acabou por aprovar o docu-
mento e aceitar a primeira alte-
ração orçamental modificativa 
aos documentos previsionais 
para 2022. O documento contou 
com 14 votos a favor, dois votos 
contra e nove abstenções.

Debate marcado por tensão e 
troca de acusações 

Apesar do foco da discussão 
ter estado na aprovação do do-
cumento, a fase inicial da Assem-
bleia Municipal acabou por ser 
polémica e algo tensa, tudo de-
vido a um episódio decorrido na 
sessão anterior de 14 de fevereiro. 

Guilhermino Pereira, em subs-
tituição de José Carvalhinho que 
se encontrava ausente do cargo 
de presidente da mesa da Assem-
bleia Municipal, recebeu duras 
críticas dos vogais do Bloco de 
Esquerda e da CDU por, alega-
damente, os ter “intimidado” no 
final da reunião de 14 de feve-
reiro e por ter “inadvertidamente 
terminado a sessão” quando esta 
ainda se encontrava a decorrer. 

Os ânimos estiveram exal-
tados por vários momentos 
e Miguel Reis chegou a inter-
romper para “apelar ao bom 
senso”. Já no final da reunião, o 
presidente da Câmara Municipal 
afirmou que “os interesses dos 
espinhenses devem ser priori-
zados” e confessou que “foi dado 
um mau exemplo” para todos os 
que assistiam à sessão através da 
transmissão online.  ○

Atribuição de 3 milhões e 198 mil euros ao Estádio Municipal recebeu duras criticas da oposição

“Saldo de caixa” de três milhões e meio 
de euros alvo de críticas da CDU e BE 
Debater uma alteração 
modificativa orçamental 
dos documentos 
previsionais para 2022 
acabou por ser o tema 
em destaque na última 
reunião da Assembleia 
Municipal de Espinho, 
realizada na quarta-
feira, 16 de fevereiro. 
O documento levantou 
muitas dúvidas e algumas 
acusações ao presidente da 
Câmara Municipal, mas foi 
aprovado. 
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VALOR TOTAL

3.541.880,82 €

ESTÁDIO MUNICIPAL

3.198.439,30 € 

90%

10,95%
RECAFE 

387.796,66 €

9,96%
REABILITAÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 

352.935,48 € 

2,31%
JUNTAS DE FREGUESIA 

(A CADA UMA)

82.000,00 € 
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4500 Freguesias

SILVALDE COVID-19

ANTA

SILVALDE

LÚCIO ALBERTO

O EXECUTIVO municipal presi-
dido por Miguel Reis projeta uma 
alternativa de utilidade comuni-
tária para o espaço de desenvolvi-
mento e inovação (negócios e tecno-
logia) “ExperimentAR” que estava 
previsto para a desativada escola da 
Marinha, em Silvalde. Recorde-se 
que a ativação das valências pro-
postas para o edifício escolar nunca 
foi concretizada, nem sequer insta-
lado equipamento, não obstante as 
intervenções de requalificação do 
edificado e zonas envolventes, nos 
últimos anos, e, inclusive, os suces-
sivos anúncios da sua finalidade.

O espaço que seria coordenado 
pela Associação de Desenvolvi-
mento do Concelho de Espinho, 
enquanto parceira da Câmara Mu-
nicipal, no mandato autárquico 
anterior, pretendia ser catalisador 
do conhecimento, da inovação e 
do empreendedorismo. Visava o 
desenvolvimento de uma rede de 
contactos e parcerias com as uni-
versidades, projetos de inovação, 
empresas e instituições, assim como 

outros pares de desenvolvimento, 
experimentação e incubação. Mas, 
agora, a promoção da inovação e 
do empreendedorismo de base tec-
nológica, assente num espaço co-
laborativo, apoiado numa rede de 
parcerias estratégicas de desenvol-
vimento do espaço e dos produtos, 
dos serviços e dos negócios, terá 
outra configuração e objetivo, não 
se enjeitando protocolos no quadro 
do ensino superior e da formação e 
cuidados de saúde da comunidade 
desfavorecida.

“A Câmara Municipal de Espinho 
está a devolver à comunidade o 

edifício em que lá puseram o nome 
de ExperimentAR”, regista José Tei-
xeira, presidente da Junta de Fre-
guesia de Silvalde. “ExperimentAR 
ainda continua escrito na parede da 
antiga escola até um dia…”.

“A Câmara Municipal de Espinho 
está a projetar e já a preparar diligên-
cias para que aquele espaço também 
seja partilhado no apoio à saúde e às 
carências sociais da comunidade da 
Marinha”, revela superficialmente 
José Teixeira. “E a Junta de Freguesia 
de Silvalde está atenta e colaborante, 
mas ainda falta assegurar as inten-
ções e protocolar as valências”.

Esboçam-se assim serviços ex-
tensivos de saúde e de apoio social 
nos segmentos mais carenciados e 
desprotegidos.

“Por um lado, o projeto pode dar 
uma resposta ao problema da ex-
tensão de saúde da Marinha e, por 
outro, a antiga escola passa a ficar 
ao dispor da comunidade da Ma-
rinha”, congratula-se o autarca sil-
valdense. “Através da criação destas 
valências, está-se a pensar e a traba-
lhar para a comunidade local”. ○

O CENTRO de Vacinação 
Covid (CVC) de Espinho irá 
encerrar no próximo do-
mingo, dia 27 de fevereiro.
Até esse dia, o CVC de Es-
pinho, na antiga Escola da 
Seara, encontra-se em regime 

de casa aberta, todos os dias, 
das 12h30 às 19h30.
A autarquia "apela a todos 
aqueles que ainda não se 
vacinaram ou não têm o es-
quema de vacinação com-
pleto para o fazerem". ○ MP

A INAUGURAÇÃO de um 
mural em azulejos pintados à 
mão num dos muros valoriza 
o Complexo Habitacional do 
Bairro da Ponte de Anta desde 
15 de fevereiro. Trata-se de um 
trabalho da autoria de Manuel 
Malheiro, com orientação da 
professora Natália Santos.
A iniciativa dos moradores, 

em tornar o espaço envol-
vente mais alegre e atrativo, 
resultou num trabalho de 
cooperação e espírito de 
comunidade, em parceria, 
com o Centro Comunitário 
da Ponte de Anta, a Camara 
Municipal de Espinho e a 
Junta de Freguesia de Anta e 
Guetim. ○ 

Decorre desde 4 de fevereiro 
um novo horário no cemi-
tério de Silvalde: das 8 às 18 
horas de segunda-feira a sá-
bado e das 8h30 às 16h45 aos 
domingos. ○

Espaço da antiga escola da 
Marinha devolvido à comunidade

Centro de Vacinação 
encerra no domingo

Mural de azulejos 
pintado à mão no Bairro 
da Ponte de Anta 

Cemitério tem 
novo horário

 

O projeto pode dar uma 
resposta ao problema 
da extensão de saúde 
da Marinha
José Teixeira, 
presidente da Junta de 
Freguesia de Silvalde

O centro “coworking” que retardou a concretizar-se na antiga escola 
primária da Marinha deve dar lugar a um projeto de partilha do edificado e 
áreas envolventes com as necessidades prementes da comunidade local. Não 
descurando os vetores do ensino e da formação, o plano que se giza abrange a 
extensão de saúde (e a componente da saúde oral) e a ação social.
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Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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Clínica Dentária de Espinho
PROF. DOUTOR 

CASIMIRO DE ANDRADE
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RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 
TLF. 227 344 909 / 968042300 / 919 002 700

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

População: 29516
Incidência: 3759
Categoria: 960 - MÁX. 
Risco: Extrem. Elevado
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Nomeações nos 
gabinetes ministeriais 
aumentaram 30% em 
10 anos

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

Os gabinetes dos 70 membros do governo integravam 1.259 
funcionários em 2021. São mais 29 funcionários do que em 
2020, numa trajetória de crescimento que se tem verificado 
todos os anos desde a tomada de posse de António Costa, em 
2015. No último ano completo de Pedro Passos Coelho, em 
2014, existiam 1.013 funcionários a integrar os gabinetes do go-
verno, menos 246 do que em 2021.

São dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego 
Público (DGAEP) que revelam o número de funcionários no-
meados pelos ministros e secretários de Estado, para funções 
diversas de apoio aos membros do governo: assessores, ad-
juntos, técnicos especialistas, motoristas, secretários pessoais 
e apoio administrativo. 

Se compararmos com o 4.º trimestre de 2011, o primeiro ano de 
governação da coligação PSD-CDS, liderada por Pedro Passos 
Coelho, e após o pedido de ajuda internacional, o aumento é 
superior a 30%.

A tendência não se verifica apenas nas nomeações diretas 
do governo, mas também no aumento total de funcionários 
públicos. Invertendo a tendência de redução que se verificou 
durante o período de intervenção externa e durante o período 
de governação de Pedro Passos Coelho. Em 2011 existiam 728 
mil funcionários públicos. A queda foi significativa até 2015, 
passando para 655 mil, mas em 2021 já alcançou 729 mil fun-
cionários públicos após seis anos consecutivos de aumentos.

Ainda que algumas áreas se revelem críticas na necessidade 
de reforço de quadros, nomeadamente na saúde, não deixa 
de surpreender que em apenas seis anos se tenha invertido 
por completo a otimização levada a cabo entre 2011 e 2015. Pe-
rante tais indicadores, parece utópico que se consiga reduzir 
de forma ambiciosa a despesa primária e, por consequência, 
baixar impostos.

André Pinção Lucas
21 de fevereiro de 2022

pessoas & negócios

LISANDRA VALQUARESMA 

SEGUNDO os dados disponibili-
zados pelo IEFP (Instituto do Em-
prego e Formação Profissional), 
Espinho conseguiu chegar ao fim 
de 2021 com um total de desempre-
gados inferior ao de 2020. Se em de-
zembro do ano passado, o concelho 
registava um total de 1438 desem-
pregados inscritos, em 2020 o valor 
era maior, chegando aos 1666. 

Fazendo uma análise compara-
tiva do estado do desemprego, per-
cebe-se que Espinho conseguiu, no 
fim do ano, reduzir a sua taxa de 
desemprego, face à que apresentava 

no período homólogo. Em dezem-
bro de 2021, o centro de emprego 
registava a inscrição de 31 pessoas 
pelo fim do trabalho não perma-
nente, mas em dezembro de 2020 o 
valor era superior (mais 11 pessoas). 
Já sobre os despedimentos, a ten-
dência continua a ser de descida. 
Se em 2020, 18 cidadãos tinham sido 
despedidos, em 2021 havia registo de 
apenas nove no mesmo mês de de-
zembro. 

O último relatório do IEFP revela 
que, apesar da diminuição do núme-
ro de desempregados, o sexo femini-
no continua a ser o mais afetado, tal 
como tem vindo a ser habitual. Em 
dezembro de 2020, o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional 
dava conta da existência de 948 mu-
lheres desempregadas e um total de 
710 homens. Já no ano passado, de-
zembro registava o total de 805 mu-
lheres em situação de desemprego e 
o total de homens desempregados 
encontrava-se nos 633. 

A pandemia foi um dos princi-
pais motivos do aumento do desem-
prego em 2020. Agora que a estabi-
lidade parece estar a regressar, per-
cebe-se que a procura por um novo 
emprego foi uma realidade diferen-
te no fim de 2021, comparativamen-
te com esse ano. Enquanto que, no 
fim de 2020, 1471 pessoas se encon-
travam à procura de um novo posto 
de trabalho e 195 à procura do pri-
meiro emprego, em 2021 verificou-se 
uma descida dos valores. Nesse ano, 
havia 1254 cidadãos que, em Espi-
nho, pretendiam um novo emprego 
e 184 inscreveram-se com o objetivo 
de entrar no mercado de trabalho. 

Estes valores, referentes ao de-
semprego registado por concelho, 
dão ainda conta de uma descida dos 
dados do trabalho não permanente 
em comparação com período homó-
logo, uma vez que em dezembro de 
2020, Espinho registava um total 42 
pessoas em situação de desemprego 
e em 2021 esse valor fixava-se nos 31 
cidadãos. ○

Depois de uma fase 
mais dura provocada 
pela pandemia e com 
influência direta na 
situação de desemprego, 
o concelho de Espinho, 
à semelhança de outros 
municípios, conseguiu 
melhorar os seus 
valores no fim do ano. 
Em dezembro, Espinho 
registava 1438 pessoas 
desempregadas, menos 
228 do que no período 
homólogo.

DESEMPREGO

Espinho 
terminou 
2021 melhor 
do que 2020 
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DEZEMBRO 
2020

1666 
DESEMPREGADOS

DEZEMBRO 
2021

1438 
DESEMPREGADOS

O SOLVERDE Poker Season teve 
início entre 10 e 13 de fevereiro, no 
Casino Espinho, seguindo agora 
caminho até ao Hotel Casino Chaves, 
que será palco de entusiasmantes e 
competitivas sessões, entre os dias 18 
e 20 de março, e também com prémios 
aliciantes.
Na primeira etapa, em Espinho, 
participaram 224 jogadores no “Main 
Event”, com um valor da inscrição 
(buy-in) de 400 euros. O “prizepool” 
foi de 80.640 euros distribuído por 
23 participantes. O vencedor foi Rui 
Soares com um prémio de 20.450 eu-
ros. E foi atribuído um “voucher” para 
uma entrada para a segunda etapa, 
que vai decorrer no Hotel Casino 
Chaves, a Pedro Silva, António Mota 

e José Lopes.
Raul Lopes arrecadou um prémio de 
1.550 euros com o triunfo no “NLH 
Bounty”, em que participaram 123 
jogadores e o valor da inscrição (“buy-
-in”) era de 100 euros. O “prizepool” 
foi de 5.535 euros, distribuído por 13 
participantes.
Pedro Selas venceu o “NLH Feezeout”, 
sendo premiado com 1.171 euros. Par-
ticiparam 52 jogadores, com o valor 
da inscrição (“buy-in”) de 70 euros. O 
“prizepool” foi de 3.276 euros, distri-
buído por seis participantes.
O Casino Vilamoura abrirá as portas 
para a terceira etapa do Solverde 
Poker Season, entre 12 e 15 de maio, 
regressando o torneio a Espinho, de 
9 a 12 de junho. ○ LA

Casino 
Espinho 
entrega 
prémios 
aliciantes

JOGO
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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. 
Quais são as suas 
expectativas para 
este novo governo?

2.
De todos os setores 
(desporto, cultura, 
saúde…), qual acha 
que vai merecer 
mais foco pelo novo 
governo? 

O Partido Socialista foi 
novamente o grande 
vencedor das eleições 
legislativas de 2022, 
tendo ganho a maioria 
absoluta, com cerca de 
41,6% total dos votos. O 
líder do PS, António Costa, 
passa a liderar o governo 
português durante mais 
quatro anos e fazer 
aprovar o seu Orçamento 
do Estado para 2022 sem 
ter de o negociar com 
ninguém, nem à esquerda 
nem à direita. 
A maioria dos espinhenses 
ouvidos pela Defesa de 
Espinho está confiante 
com a formação deste novo 
governo, acreditando que 
haverá uma governação 
positiva e sem grandes 
problemas. Por outro 
lado, outros referem não 
ter tantas expectativas. 
A população espinhense 
realça que o setor da saúde 
e da cultura vão ser os 
mais destacados, devido à 
pandemia que ainda hoje 
ultrapassamos. Daniela Pinho

 VOX POP 

Espinhenses confiantes com o novo governo 

Henrique Alves, 
Santa Maria da Feira

1 – Que governe como governou até 
aqui, que acho que governou bem. 
Embora, quando ele entrou para o 
governo, teve aqueles problemas dos 
fogos, mas conseguiu superar isso e 
com o aparecimento da pandemia, 
também está a superar. Já ganhar 
como maioria absoluta acho que não 
é muito bom, nem para o PS nem 
para outro governo qualquer.
2 – Acho que ele se vai focar mais na 
cultura porque as pessoas que estão 
ligados a esse setor queixam-se que 
não têm muito apoio do governo e 
acho que ele devia ajudar mais essas 
pessoas. Devido também à pande-
mia, que fez com que atores e outros 
profissionais de entretenimento 
deixassem de trabalhar e de ganhar 
dinheiro. Acho que também se devia 
focar no setor da restauração, apesar 
de que agora isso vai ser superado 
com o aumento dos preços. 

Rogério Pinhal, 
Espinho

1 – A minha expectativa é que eles 
melhorem tudo e façam aquilo que 
prometeram. Ainda bem que eles 
ganharam como maioria absolu-
ta porque é preciso estabilidade. 
Quando o PSD estava no governo, 
foi muito mau para toda a gente. O 
governo do PS, muita gente diz que 
é um governo que gasta o que não 
tem, mas as pessoas vivem e gastam 
e isto é uma bola, toda a gente ga-
nha e gasta, é preciso é que se mo-
vimentem, não é congelar as coisas. 
Tem que haver consumo, cada qual 
gasta aquilo que pode e o que tem 
e assim toda a gente vive, se toda a 
gente se fechar, acabou. 
2 – Penso que em princípio vai ser 
no Serviço Nacional da Saúde. Po-
deria também ajudar as pessoas 
que foram mais penalizadas na pan-
demia, como o setor da restauração. 
Deixou de haver turistas, deixou-se 
de vender, os patrões aguentaram 
as coisas, os que puderam aguen-
tar claro, é a área que eu trabalho e 

João Soares,
Fornos

1 –  Que a economia em Portugal 
desenvolva um bocado mais, que 
haja mais oportunidades principal-
mente no mundo artístico, porque, 
os apoios que houve, foram apoios 
ridículos. A maior parte dos artistas 
tiveram uma quebra brutal e, pelo 
menos, que comecem a apoiar um 
bocadinho mais a arte para a popu-
lação portuguesa começar a sentir 
um bocado mais de alegria.
2 – Sinceramente, na parte da res-
tauração, hotelaria e do turismo. 
Mas espero que a parte das artes 
também seja uma parte que eles 
apoiem e que comecem mesmo a 
preocupar-se porque, cada vez há 
mais pessoas a desistir de muitas 
coisas por causa disso. 

É do nosso mar

©
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Rufino Lima, 
Santa Maria da Feira

1 –  Muito baixas, não tenho grandes 
expectativas para este novo gover-
no. Nós tivemos o exemplo da úl-
tima maioria absoluta que não foi 
boa em Portugal, porque a maioria 
absoluta dá lugar ao totalitarismo, 
portanto corremos o risco, como 
dependemos só deles, de aprovarem 
leis no parlamento que não são be-
néficas para a população, nomeada-
mente para os trabalhadores. Penso 
que também o contexto do mundo 
não é dos melhores, com ameaça de 
guerras. Sinceramente não tenho 
grandes expectativas.
2 – Eu acho que o setor social, o se-
tor da saúde. É um setor que se deve 
apostar um bocadinho mais e in-
vestir mais na saúde. É claro que a 
pandemia também veio atrasar no-
meadamente as consultas, a ques-
tão dos médicos de família, que há 
muita gente que não tem. Um aspe-
to que precisa mesmo de um grande 
impulso é a habitação, acho que o 
acesso à habitação é muito cara e as 
rendas subiram bastante. A procura 
também aumentou e, por esse facto, 
ajudou ao aumento da inflação. De-
viam investir também na habitação 
social porque o acesso às rendas é 
difícil. No setor do trabalho também 
deviam-se focar mais, penso que há 
algumas normas que deviam ser 
alteradas. O facto de terem ganho a 
maioria absoluta vai-lhes dar mais 
liberdade para aprovar as leis, que 
não vão muito ao encontro dos sin-
dicatos e dos trabalhadores.  

acho que era preciso haver alguns 
acertos a nível de IVA, dos produtos 
mais essenciais, na restauração, nas 
padarias, no leite, quer dizer os bens 
essenciais não podem ser tocados. 

12 • Defesa de Espinho • 24 de fevereiro de 2022



A Rússia deslocou, para perto da frontei-
ra leste da Ucrânia, um contingente militar 
composto de mais de 100.000 homens. Os 
Estados Unidos (EUA), a UE (União Euro-
peia), a NATO (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) e a Ucrânia insurgiram-se, 
de imediato, contra estas movimentações 
militares concluindo estar eminente uma in-
vasão deste país.

Para compreender o conflito, há que proce-
der a uma análise sintética dos factos. Existe 
uma origem mais remota e outra próxima.

Em 2014 e na sequência de um golpe de esta-
do na Ucrânia que destituiu do poder o presi-
dente Viktor Yanukóvytch, a Rússia, invocando 
direitos históricos e a obrigação de proteger os 
cidadãos russos que constituem a quase tota-
lidade da população, anexou a Crimeia.

Os EUA (Barack Obama) reagiram, impondo 
sanções económicas à Rússia (ainda hoje 
em vigor) e levaram mesmo o caso ao Con-
selho de Segurança da ONU onde uma mo-
ção, condenando o “referendo” da Crimeia, 
foi aprovada pela maioria da comunidade 
internacional, mas anulada pela utilização 
do veto da Rússia. Esta questão permanece 
ainda sem resolução e continua a ser fonte 
de conflitos e tensões na região.

Mas existe uma outra e relevante causa 
próxima e que é, sobretudo, a expansão da 
NATO para leste. Para a Rússia, esta é uma 
linha vermelha que não pode ser ultrapas-
sada porque, refere, se trata da garantia da 
sua segurança e paz na Europa e no mundo. 
Argumenta ainda que, após a implosão da 
ex URSS, o Ocidente assumiu o compro-
misso moral (não reduzido a escrito), de não 
expandir a sua “influência” para Leste, com-
promisso que não foi respeitado.

É inquestionável que a NATO, após a implo-
são da ex União Soviética e sobretudo após a 
dissolução do Pacto de Varsóvia em 1991, nos 
últimos 30 anos já se expandiu para 14 países 
limítrofes da, agora, Federação Russa, pla-
neando ainda integrar a Ucrânia e a Geórgia.

Para os EUA, UE e NATO, “os estados têm 
o direito de escolher livremente as alianças 
para assegurar em exclusivo a sua própria 
segurança”.

Nesta linha de argumentação, convém lem-

brar que a Carta de Segurança Europeia, 
celebrada com a Organização de Segurança 
e Cooperação Europeia (OSCE) no ano de 
1999, em Istambul, estabeleceu, no que se 
refere às questões de segurança e aos di-
reitos dos estados membros, o “princípio da 
indivisibilidade” que se traduz na “obrigação 
de cada estado não fortalecer a sua segu-
rança em detrimento da segurança de outros 
estados”. No entanto, o princípio vem sen-
do interpretado à medida dos interesses de 
cada um e o impasse persiste.

Temos para nós que a deslocação do contin-
gente militar russo não foi determinada para 
invasão da Ucrânia. Desde logo, porque 
essa ação se iniciou após o anúncio pela 
Ucrânia, em Abril de 2021, de uma ofensiva 
militar contra as denominadas Repúblicas 
de Donetsk e Lugansk; depois, porque nada 
justificava uma ação militar contra a Ucrânia, 
salvo a eminência de concretização da ade-
são da Ucrânia ao bloco político-militar da 
NATO. Isto é, a aglomeração de tropas junto 
à fronteira tem, em nossa modesta opinião, 
como objetivo, a dissuasão de uma nova ex-
pansão da NATO para Leste. A persistirem 
tais intenções, acreditamos então ser prová-
vel a invasão que, aliás, pode ocorrer com a 
comissão de um qualquer ato provocatório.

Em virtude da similitude de situações, atre-
vemo-nos a fazer um paralelo com a de-
nominada “crise dos mísseis”. Em 1959, 
depois do triunfo da revolução cubana, 
os EUA, utilizando a CIA, invadiram a ilha, 
mas foram derrotados na batalha conheci-
da como “baía dos porcos”. Temendo nova 
invasão, Fidel pediu à então União Soviética 
a instalação no seu território de silos de lan-
çamento de mísseis, o que veio a suceder. 
Os EUA não “toleraram” a existência de ar-
mamento nuclear “inimigo” a cerca de 140 
Km da Florida… Seguiu-se um período de 
enorme tensão em que o mundo esteve à 
beira de um confronto nuclear. Felizmente 
para a humanidade, o bom senso prevale-
ceu e os Presidentes John Kennedy e Nikita 
Khrushchev celebraram um acordo: os EU 
assumiram o compromisso de não invadir 
Cuba e de respeitar a sua integridade terri-
torial; os Russos, a desmantelar as rampas 
e mísseis instalados na ilha. A humanidade 
suspirou de alívio.

Tratar, nas circunstâncias atuais, com igual 
solução, a crise que se vive, constituiria uma 
visão redutora da situação internacional; no 
entanto, no curto prazo e como forma de ali-
viar as tensões e dar tempo à diplomacia, 
para que o diálogo substitua o confronto, 
para que as negociações e a rejeição do uso 
da força sejam a única forma de resolução 
de conflitos, não seria despiciendo.

Sabemos que interesses geoestratégicos, 
económicos e políticos dificultam a solução 

do conflito. De facto, até parece simples a so-
lução: os EUA, UE e NATO assumiriam o com-
promisso de não aceitar a entrada da Ucrânia 
na organização; a Rússia, o compromisso de 
não invadir a Ucrânia e de retirar o seu con-
tingente militar das fronteiras da Ucrânia; a 
Ucrânia garantiria o respeito pela sua integri-
dade territorial e, em consequência, dispen-
saria o escudo “protetor” da NATO.

Este curto e despretensioso texto não pre-
tende ser apologético, muito menos apontar 
culpados, mas apenas olhar a questão de 
um ponto de observação diferente e, so-
bretudo, habilitar os leitores com elementos 
de facto que lhes permitam extrair deles as 
suas próprias conclusões, mas, sobretudo, 
fazer um apelo à paz.

Deste ponto de vista, parte da comunicação 
social, sobretudo a audiovisual (e mesmo 
líderes europeus e americanos), não tem 
cumprido esse papel. Apressou-se a montar 
um circo mediático, de intoxicação da opi-

nião pública, de informação pouco rigorosa 
e parcial, por vezes ridícula. Não está em 
causa o seu papel que reputamos insubsti-
tuível. Mas, para além do direito de informar 
é também seu dever ético contribuir para a 
não agudização de conflitos e para a paz. 
Nesta questão, não há inocentes, mas have-
rá culpados! E, no caso, foi – e continua a ser 
- desenvolvida uma campanha em favor da 
guerra. E era imperioso que assim não fosse, 
por uma simples e linear razão: como decla-
raram, em Genebra no ano de 1985, os pre-
sidentes da ex URSS e dos EUA “uma guer-
ra nuclear nunca deverá ser desencadeada 
porque nela não poderá haver vencedores”.

BIBLIOGRAFIA: História da Crimeia, www. 
Google.com/search/ história da Crimeia; Mo-
ção conselho segurança ONU, https//news.
org/2014/3; carta segurança europeia, www.
europal.eu; Crise mísseis cuba, www.infope-
dia.pt; Mikhail Gorbatchov, Que está em jogo, 
Almedina; Relatório Instituto EU para paz, 
www.usip.org ○

O conflito 
Rússia/
Ucrânia

opinião 
Rui Abrantes

32,5€

Assinatura 2022
valor promocional*

* Preço válido até 28 de 
fevereiro de 202230€

A Defesa chega-lhe a casa, 
sem complicações! 

O novo ano traz uma atualização do preço da assinatura. 
Aproveite a promoção* e continue a receber a melhor informação local.
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✝ Maria Adelaide dos Santos
MISSA DO 10.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

A saudade que os teus filhos 
sentem, não cabe nesta frase, 
querida mãe.

O nosso amor por ti é eterno.

Informa-se que será celebrada 
missa por sua alma no dia 
26, sábado, pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.
Espinho, 24 de fevereiro de 2022

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

✝ Joaquim Marques de Oliveira 
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Rua do Pelourinho / Anta - Espinho

Suas filhas, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas de suas relações e 
amizade, que tomaram parte no 
funeral do seu ente querido ou 
que de outro modo se associaram 
à sua dor. A missa de 7.º dia 
será celebrada terça-feira, dia 
1 de março, pelas 19 horas na 
Igreja Paroquial de Anta. Desde 
já agradecem a todos quantos se 
dignem participar. 
Espinho, 24 de fevereiro de 2022

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

✝ Maria Celeste Nunes Pereira
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Viúva de Delfim José dos Santos 
– Casa Angélica

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 
Comunica que a missa de 7.º 
dia será celebrada no dia 27, 
domingo, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.
Espinho, 24 de fevereiro de 2022

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

✝ Rosa Rodrigues Pinto Mourão
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Silvalde (Travessa dos Outeiros) 

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor.
Comunica que a missa de 7.º 
dia será celebrada no dia 26, 
sábado, pelas 16:30 horas, 
na Igreja Paroquial de Silvalde, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.
Silvalde, 24 de fevereiro de 2022

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

✝ Professora Adélia Pinto Ribeiro
MISSA DO 6.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, António Ribeiro 
de Sá, filhos, nora, netos e 
restante família vêm comunicar 
que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 
1 de março, terça-feira, pelas 
19 horas na Igreja Matriz de 
Espinho. Desde já agradecem 
a quem comparecer.
Espinho, 24 de fevereiro de 2022

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

✝ Dr. Fernando Alberto Ferreira Barbosa
MISSA DE 30.º DIA

Sua esposa Maria Carlinda Ferreira de Sá Barbosa, filhos, 
filhas, noras, genros, netos e restante família vêm comunicar 
às pessoas de suas relações e amizade que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido dia 26, sábado, 
pelas 16 horas, na Igreja Paroquial de Silvalde. Desde já 
agradecem a todos quantos participem na Eucaristia. 

Espinho, 24 de fevereiro de 2022

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda – Sancebas – Rua 20 nº 918 Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129 - 917738092]

✝ Ilídio Rodrigues Ramalho
MISSA DE 1º. ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, netos 
e restante família vêm comunicar 
às pessoas de suas relações 
e amizade que será celebrada 
missa, por alma do seu ente 
querido, na próxima quinta-feira 
dia 3 de março pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já se agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Maria Lúcia Vieira dos Santos Costa Ramalho
Fernando Miguel da Costa Ramalho
Natália Sofia da Costa Ramalho

Espinho, 24 de fevereiro de 2022

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

✝ Manuel Alberto da Veiga Ribeiro
MISSA DO 39.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa e filhos vêm, 
por este meio, participar que 
mandam celebrar missa por 
alma do saudoso extinto, dia 
26, sábado, às 18:00 horas, 
na Igreja Matriz de Rio Meão. 
Antecipadamente agradecem a 
todas as pessoas que possam 
comparecer.
 
Espinho, 24 de fevereiro de 2022

✝ Rosa Rodrigues de Sá
MISSA DO 10.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

[GUETIM - RUA LUÍS DE CAMÕES]
FALECEU A 25-02-2012

Seus filhos, netos, bisnetos 
e restante família vêm, por 
este meio, comunicar que será 
celebrada missa por alma 
da sua ente querida, dia 27, 
domingo, pelas 9:30 horas, 
na Igreja Paroquial de Guetim. 
Desde já agradecem a todos 
quantos participarem nesta 
Santa Missa.

Guetim, 24 de fevereiro 2022
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necrologia

FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do 
concelho de Espinho

 9 às 24 horas  
Após as 24 horas o 
atendimento é efetuado, 
exclusivamente, 
através da LINHA1400

qui
24 Farmácia Higiene

Rua 19, n.° 395 - Espinho

227 340 320

sex
25

Grande Farmácia
Rua 8, n.° 1025 - Espinho

227 340 092

sáb
26

Farmácia Conceição
Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

227 311 482

dom
27

Farmácia Mais
Rua 19, n.º 1412 - Anta

227 341 409

seg
28

Farmácia Machado
Av.ª Central Sul, 
1275 – Paramos 
227 346 388 

ter
1

Farmácia de Anta
Rua Tuna Musical, 
907 - Anta 
227 341 109

qua
2

Farmácia Teixeira
Centr0 Comercial 
Solverde/1 - Av. 8 - Espinho 
227 340 352



MANUEL PROENÇA

A EQUIPA DE ANDEBOL de 
masters do SC Espinho par-
ticipa no Campeonato Na-
cional de Veteranos. Um per-
curso iniciado há oito anos 
que conjuga o gosto pela 
prática do andebol e o reen-
contro de ‘velhos’ colegas de 
equipa. É uma forma de estar 
ligado ao SC Espinho e ao an-
debol com antigos jogadores 
que têm mais de 40 anos.

Enquanto não havia uma 
participação dos veteranos 
em provas oficiais, José 
Soares, mentor e impulsio-
nador do projeto da equipa 
de veteranos dos tigres, apro-
veitava os tempos livres para 
treinar, “apenas para manter 
a forma física”. Um dia, os 
responsáveis da secção de 
andebol disponibilizaram-se 
ceder um dos tempos que 
tinham na Nave Desportiva 
para que o grupo de antigos 
andebolistas pudesse efetuar 
os seus próprios treinos. Foi 
o primeiro passo para o ar-
ranque de um projeto que 
hoje está bem implantado no 
clube.

“Falámos com alguns joga-
dores que já tinham deixado 
de jogar e que começaram 
a aparecer”, recorda José 
Soares que tivera, também, 
um papel junto da própria 
FAP para o arranque dos 

campeonatos oficiais.
“A modalidade estava 

a perder os seus antigos 
atletas, muitos que até têm 
uma formação académica no 
ensino superior. Era um ver-
dadeiro desperdício e a reali-
zação de jogos entre masters 
seria uma forma de os voltar 
a aproximar da modalidade, 
até no dirigismo, quer dentro 
dos próprios clubes, quer na 
Federação ou nas associações 
regionais. Era uma forma de 
unirmos as pessoas em torno 
do andebol”, historiou José 
Soares.

A partir dessa altura, se-
gundo aquele antigo atleta, 
“começaram a organizar en-
contros de masters e o FC 
Porto, por exemplo, criou 
uma equipa. Apercebemo-
-nos, também, que, no estran-
geiro já havia encontros dis-
tribuídos por vários escalões. 
Por isso, a Federação decidiu 
organizar um campeonato. 
Nós inscrevermo-nos nessa 
prova que se desenvolve por 
associações, através de um 
campeonato regional que 
apura equipas para uma final 
nacional. Isto trouxe imensos 
atletas ao andebol”, afirmou 
aquele jogador dos veteranos.

“A partir daí, desde há 
oito anos a esta parte que 
nos temos mantido nessas 
provas”, acrescentou.

José Soares é um 

apaixonado pela modalidade 
desde há longa data e o facto 
de ter perdido o contacto 
com os seus amigos, pesou 
imenso na decisão de juntá-
-los para participarem nesta 
prova oficial de veteranos. 
“Este campeonato dá-me a 
possibilidade de jogar com 
antigos colegas de equipa 
que tive no início da minha 
carreira no SC Espinho, 
em 1986/1987. Tenho aqui o 
Hélder Couto, Rui Santos, 
Nuno Sousa e o Leonel 
Santos, por exemplo. Isto faz 
com que ao fim de todos estes 
anos voltemos a estar juntos 

na nossa modalidade, o que 
é algo de espetacular”, disse, 
com emoção, acrescentando 
que, por outro lado, “isso 
permite-nos fazer o que gos-
tamos, que é jogar andebol, 
conviver com colegas de ou-
tras equipas, manter acesas 
as rivalidades antigas e, de 
alguma forma, darmos apoio 
ao nosso clube. Estando pre-
sentes, muitas das vezes o SC 
Espinho socorre-se de nós e, 
por outro lado, dá-nos apoio 
com a cedência de espaço na 
Nave Desportiva ou a nível 
administrativo, uma vez que 
é necessário tratar-se de ins-
crições. Nós vamos ajudando, 
seja através de patrocínios, 
seja no apoio aos jogos. E 
assim estamos presentes no 
dia-a-dia do clube que era o 
que acontecia antigamente”.

José Soares recusa a 
ideia de estes atletas mas-
ters serem tratados como 
‘mancos’ ou ‘reumáticos’ e 
dá como exemplo, a equipa 
de masters do FC Porto onde 
jogam o “Eduardo Filipe, 
David Tavares, José Pedro 
Coelho e o Dario Andrade, 
entre outros que, apesar da 
idade que têm, ainda têm 
grande técnica”.

Desta forma, o atleta con-
sidera que “o conceito de 
um veterano de andebol é 
completamente diferente 
daquele que se atribui ao jo-
gador de futebol. É por isso 
que não se diz que são ve-
teranos, mas masters”, sub-
linha José Soares não escon-
dendo que também têm as 
tais 'terceiras partes' do jogo. 
“Os nossos jogos acabam 
bastante tarde e quando jo-
gamos fora, normalmente, 
jantamos juntos e acabamos 
por conviver. Isto tem algo 
de extraordinário que é 
sermos todos praticamente 
da mesma idade e, por isso, 
acaba por nos fazer recordar 
o tempo em que estivemos 
juntos na mesma equipa 
enquanto eramos jovens. 
Mantivemos as brincadeiras 
e as alcunhas”, dá conta o 
jogador.

“Sinto um prazer enorme 
por, aos 47 anos, ainda poder 
marcar golos pelo SC Es-
pinho”, conclui o atleta.  

defesa-ataque

Voleibol.
“Jogar ao mais 
alto nível” 
A ambição de Daniel 
Monteiro, jogador da AA 
Espinho chamado à seleção 
nacional de sub-20. p19

Futsal.
“Desfrutar ao máximo 
da Taça da Liga”
A antevisão de Martinha para 
o jogo do Novasemente GD 
com o SL Benfica. p18

Entrevista. 
“Uma coisa que me marcou 
foi o primeiro pódio no 
campeonato regional de 
desporto escolar”. 
Albertina Pértiga treinadora 
da GymnoStar e professora de 
Educação Física.  p16 e 17

CONSULTE AS CONDIÇÕES 
+351 227 341 525

ANDEBOL 
O  SC Espinho tem 
uma equipa de 
andebol de masters 
(veteranos) há cerca 
de oito anos. São 
antigos jogadores 
que decidiram voltar 
a vestir a camisola 
dos tigres e a pegar 
na bola. A equipa 
está devidamente 
organizada, inscrita 
na Federação de 
Andebol de Portugal 
(FAP) e participa em 
provas oficiais.

Masters ou veteranos: 
o que importa é 
continuar a jogar

  
            
O conceito de um 
veterano de andebol 
é completamente 
diferente daquele 
que se atribui ao 
jogador de futebol. 
É por isso que não se 
tratam de veteranos, 
mas sim de masters”
José Soares

✝ Guilherme Ferreira de Melo
MISSA DO 18.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Que estejas no Reino da Glória. 
A nós resta-nos a saudade 
contigo na nossa memória.

Sua esposa, filhos, noras e 
netos, mandam celebrar missa 
por alma do saudoso extinto, dia 
28, segunda-feira, às 12 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradecem a quem 
comparecer.

✝ Henrique de Oliveira Gomes
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho 

Sua esposa, filhos, noras, 
genros, netos, bisnetos e 
demais família vem agradecer 
às pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar. 
Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada, dia 27, 
domingo, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 24 de fevereiro de 2022  

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda – Sancebas – Rua 20 nº 918 Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129 - 917738092]

✝ Fernanda Alves de Oliveira
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Viúva de José Carlos da Silva Pereira Barbosa

Seus filhos, nora, genro e netos 
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 27, domingo, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.
Espinho, 24 de fevereiro de 2022

António José Oliveira Barbosa 
Sílvia Maria Oliveira Barbosa 
Olinda Rosa Gonçalves Araújo Barbosa 
Marco Cide Moreira Reis 
Rafael Araújo Monteiro Barbosa 
Tomás Barbosa Moreira

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

É natural de Espinho? 
Estudei em Espinho, mas sou alen-
tejana. Nasci em Castelo de Vide, 
os meus pais são da Régua e aos 
três anos vim viver para a Praia da 
Granja. Fiz o ensino primário no Co-
légio Santa Cecília, na Granja, e, no 
quinto ano, iniciei os meus estudos 
na cidade de Espinho. Passei aqui a 
minha segunda infância e adoles-
cência. Aos 18 anos entrei no ensino 
superior em Castelo Branco, regres-
sando após quatro anos de curso e 
três de ensino.
E como foi crescer em Espinho?
Foi bom. A partir dos dez anos en-
trei na Escola Sá Couto, a escola de 
referência, onde fiz o meu quinto e 
sexto ano. Depois frequentei a Es-
cola Secundária Manuel Laranjeira. 
E é aí que surge o desporto. Os pro-
fessores que trabalharam comigo 
no quinto ano e no sexto não me 
marcaram muito porque aí estava 
mais virada para a música.
Como começou o seu percurso no 
desporto? 
O desporto entra na minha vida com 
a entrada no 2.º ciclo, mas é apenas 
no 7º ano que surgem as primeiras 
medalhas no corta-mato escolar, 
fase distrital e fase regional. No 
meu 8º ano, surge a possibilidade de 
jogar basquetebol, integrado numa 
equipa de infantis no desporto es-
colar, e é apenas no 9º ano que surge 
a ginástica. O professor Luís Re-
sende colocou-nos o gostinho pela 
ginástica ao trabalhar, em circuitos 
e percursos, todos os conteúdos 
da ginástica. Aprendemos muitos 
elementos gímnicos, trabalhos em 
diversos aparelhos (trave, mini-
trampolim, plinto, bock, elementos 
de solo) e isso despertou-me o gosto 
para continuar a seguir desporto. 
Mais tarde, por volta dos 15 anos, a 
ginástica de manutenção e a ginás-
tica aeróbica surgem com a profes-
sora Margarida Quaresma. Eu per-
corria as aulas todas de aeróbica e 
manutenção para que a minha irmã 
e as amigas fossem namoriscar. Aos 
17 anos começo a treinar para as 
provas de admissão à faculdade de 
Educação Física, e foi ao trabalhar 
com o treinador José Cabral que a 
chama desperta. Ao sentir o gosto 
pela trave olímpica, pelas paralelas 
assimétricas e pelo solo entro no 
mundo da ginástica artística. Mais 
tarde, nos saraus, surge o gosto 
pelo minitrampolim. Ao entrar no 
ensino superior em Castelo Branco 
conheci a ginástica acrobática e a 
semente plantada ainda hoje dá 
frutos.
A decisão de seguir desporto já 
tinha sido tomada na escola?
Sim, a partir do 8º ano eu já tinha 
concluído que era desporto e edu-
cação física que queria para a 
minha vida. 
Era comum frequentar provas ou 

torneios nessa época?
Eu nunca fui atleta de competição 
na ginástica. A competição vem após 
a entrada dos meus filhos na ginás-
tica, muito especialmente o Diogo. 
No entanto, enquanto ginasta na 
Escola Superior de Educação de 
Castelo Branco tive quatro anos de 
presenças em apresentações, sa-
raus, eventos desportivos, e uma 
passagem pela “GimnoÁguia – SLB” 
e pela “Gymnastrada Nacional – Al-
mada”. No fundo, participações na 
especialidade de Ginástica Acrobá-
tica de Grupo, aquilo a que atual-
mente se chama ginástica para 
todos. O que eu gosto de fazer, e é a 
minha paixão, é criar uma história 
através da ginástica. Quem me co-
nhece e quem trabalhou comigo 
em Espinho sabe que eu conto uma 
história utilizando a ginástica, basta 
apenas um tema para uma rotina ser 
criada. Só assim me sinto realizada, 
pois é a minha verdadeira paixão.
É professora de educação física 
há vários anos. Como tem sido a 
experiência de ensinar a prática 
desportiva?
Sou professora de educação física 
há 28 anos, desde 1994. E devo ser 
das poucas professoras no momento 
que, se voltasse atrás, repetia nova-
mente a experiência e continuava 
a ser professora de educação física. 
Não me arrependo da escolha que 
fiz, da formação que tive, das escolas 
por onde passei nem das opções que 
fiz, até porque tive o privilégio de 
trabalhar com pessoas desde os três 
anos de idade até aos 22. Já percorri 
todos os anos escolares, e várias 
zonas do Continente e Ilhas.
Qual é a fase escolar mais 
desafiante? 
Para mim é mais desafiante a faixa 
etária entre os três e os dez anos. 
Sendo que, na minha opinião, o 
mais difícil é o ensino secundário, 
porque nestas idades, os jovens não 
tendo hábitos adquiridos de prática 
desportiva, não gostam das aulas 
de educação física e de largar o tele-
móvel ficando offline muito tempo.
As crianças têm um gosto dife-
rente pela educação física?
Eu acho que as crianças têm, por 
natureza, aptidão para o exercício 
físico. Aquilo que antigamente 
nós fazíamos naturalmente, pular, 
saltar, brincar, rastejar, hoje em dia 
tem que ser feito na educação física. 
Aos meninos dos seis até aos dez 
anos é preciso ensinar tudo porque 
eles não aprendem a ler sozinhos e 
também não aprendem a educação 
física sozinhos, uma vez que os 
pais não saem com eles para a rua 
para brincar. E daí a importância da 
educação física neste momento no 
primeiro ciclo. É engraçado, porque 
quem trabalhava comigo rapida-
mente se apercebeu que, por qual-
quer motivo, eu atraía as crianças 
mais jovens. Segundo dizem, as 
crianças entre os três e os oito anos 

trabalham uma vez comigo, gostam 
e querem continuar a fazê-lo. Eu sou 
muito assertiva, não sou uma pessoa 
de riso fácil, mas as crianças gostam 
desta minha personalidade. Talvez 
porque as crianças gostam de disci-
plina, organização e movimento. Se 
calhar é por isso que é muito fácil 
para mim trabalhar com eles. 
Precisam de regras…
Sim, e precisam que a pessoa que 
está do outro lado demonstre como 
é o exercício e incentive a tentativa. 
Mesmo que a primeira vez falhe, 
nunca devem desistir de tentar 
executar.
O que se perde para que, quando 
eles crescem, o gosto já não ser o 
mesmo?
A conjetura atual também in-
fluencia. Nem todas as famílias têm 
o desporto no sangue. Ou somos fi-
lhos de pessoas da educação física, 
ou somos da família de praticantes 
ou somos filhos de alguém que 
precisa de deixar os filhos em ati-
vidades desportivas. Mas, quando 
isso não acontece, é mais difícil e 
em Portugal não há essa cultura. Se 
calhar, até o fazem durante a escola 
primária, mas a partir do 5º ano re-
cebem um telemóvel e ficam cada 
vez mais sentados. 
Enquanto professora, que técnicas 
se podem usar para tentar motivá-
-los para a prática desportiva? 
Acho que tem que ir muito na di-
reção dos interesses deles. A edu-
cação física, tal como qualquer outra 
disciplina, tem um currículo. Mas se 
nós perguntarmos aos alunos o que 
eles querem fazer e se temos um 
grande grupo na turma que até é 
da ginástica, então nós temos que 
abordar a ginástica e temos que 
levar esse grande grupo a ir buscar 
os outros meninos para fazerem 
ginástica também. Normalmente é 
quem pratica o desporto que atrai 
os outros alunos. O professor pode 
indicar, mas o poder de persuasão 
de um colega e/ou amigo da escola 
é muito superior. Mas o facto de o 
colega ensinar e incentivar já é bom. 
Contudo, às vezes depende muito 
da personalidade dos professores. 
Outra forma de cativar é deixar de 
lado o nosso currículo tradicional 
dos desportos coletivos e apelar aos 
novos currículos que estão aí como 
o rapel, o slide, a canoagem, o surf 
ou até mesmo golfe, frisbee e padel. 
São atividades desafiantes e dife-
rentes que eles atualmente gostam 
muito de experimentar.
É treinadora de ginástica. É fácil 
de conciliar esta vertente com a 
vida de professora?
Para mim sempre foi fácil. Eu levei 
um percurso de professora de edu-
cação física inicialmente. Depois fui 
dar aulas para os Açores e quando 
cheguei à ilha Terceira, onde o meu 
marido já estava a trabalhar, foi-me 
feita uma proposta para tirar o 
curso de treinadora e o curso de 
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ALBERTINA PÉRTIGA

ENTREVISTA.

Foi na escola que descobriu a paixão pelo 
desporto e começou a dar asas ao sonho 
durante as participações no corta-mato 
da escola, mas foi apenas no 9º ano de 
escolaridade que a ginástica lhe roubou o 
coração. 

Aos 50 anos, Albertina Pértiga continua a 
manter a mesma paixão pela prática desportiva, 
confessa uma aptidão especial para o ensino e 
para as crianças, mas não abdica da disciplina 
e da assertividade com que lida com os alunos. 
Ao comando da GymnoStar, a professora e 
treinadora revela quais são os planos para o 
futuro da associação desportiva e explica como 
olha para a modalidade em Espinho. 
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“Não consigo 
conceber ser 
professora de 
educação física 
sem a ginástica” 
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juíza. Na altura, era de trampolins 
porque eles tinham necessidade e eu 
estava associada à ginástica. Só que, 
entretanto, a minha filha nasceu, 
eles não avançaram com o projeto, 
mas eu fiquei com o curso. Como 
tinha uma filha pequena parei. De-
pois tive o meu filho e a ginástica 
ficou só na escola. Os meus filhos 
foram crescendo e, aos três anos, in-
tegraram-se no desporto. Quando o 
Diogo começou a fazer ginástica na 
Académica de Espinho, eu comecei a 
entrar novamente nesse mundo. Os 
meus filhos começaram a fazer com-
petições e eu trouxe a acrobática 
para Espinho, primeiro na Escola Sá 
Couto na vertente desportos Gím-
nicos integrado no Desporto Escolar. 
A partir daí foi crescendo, a Acadé-
mica faz-me um convite e comecei 
a trabalhar na ginástica para todos, 
ligada à acrobática. Apesar de já não 
estar atualmente na Académica, não 
consigo conceber, neste momento, 
ser professora de educação física 
sem a ginástica.  
Como olha para a modalidade em 
Espinho? Gostava que houvesse 
mais participantes?
Não é fácil ter mais participantes 
quando não temos condições para 
trabalhar. Eu iniciei na escola e lá 
há condições, nomeadamente em 
espaço e altura, mas não em mate-
rial auxiliar. Depois, quando aliei 
as duas coisas, escola e clube, os gi-
nastas que estavam nos dois locais 
eram praticamente os mesmos. No 
entanto, continuava a não haver 
material. Agora que abri o clube, a 
GymnoStar, o nosso grande pro-
blema é não dispor de uma infraes-
trutura própria ou cedida. E, neste 
momento, o problema de não termos 
mais miúdos é estarmos nesta si-
tuação pandémica e não podemos 
ter um número elevado de atletas no 
mesmo espaço. Eu gostava que esta 
especialidade da ginástica e outras 
como a ginástica rítmica e trampo-
lins crescesse na cidade de Espinho. 
Mas, os jovens ainda vão muito para 
o futebol, para o voleibol ou para o 
hóquei, que são as três grandes mo-
dalidades em Espinho. 
Isso não é o mais correto? 
Eu aprendi que, em primeiro, as 
crianças têm que aprender a ca-
minhar até aos três anos. Por isso, 
vamos colocá-las a nadar e vamos 
ensiná-las a caminhar. Dos três aos 
seis, eles têm que aprender a re-
bolar, a saltar, a pular e a mexer. Têm 
que aprender a ser crianças, mas 
crianças sempre em pé. Então, para 
isso, têm que passar pela ginástica e 
continuar na natação. A partir dos 
seis anos, começamos a iniciar um 
desporto coletivo. Mas atualmente 
isto não acontece. Aos três anos, 
muitas crianças já vão para o futebol 
ou outro desporto coletivo, mas se a 
criança não sabe caminhar em linha 
reta como é que ela vai calçar uns 

patins ou chutar uma bola? O que 
vamos ter no futuro são jovens com 
algumas limitações motoras porque 
falta a educação física de base. 
Esse é um erro muito comum?
Sim, muito comum. Atualmente no 
desporto, e numa cidade em que há 
imensos clubes e associações, o que 
as pessoas fazem é tentar captar o 
máximo número de meninos, não 
interessando se eles já estão na 
idade certa para aquela modalidade 
ou não. E todos sabemos que não 
devia ser assim.
Como é que nasce a GymnoStar?
A GymnoStar nasce em novembro 
de 2017. E foi a partir de um desafio 
lançado por dois ou três pais. Na 
altura, nós fazíamos ginástica de 
competição na Académica de Es-
pinho, mas os pais começaram a 
desafiar-me para a criação de um 
projeto próprio onde se pudesse 
competir quando se quisesse. Uma 
coisa mais autónoma e efetiva-
mente virada para a ginástica acro-
bática. Na GymnoStar não temos 
trampolins nem ginástica rítmica, 
porque esse é o mundo da Acadé-
mica de Espinho e que eu respeito 
muito. Fomos à procura de um es-
paço e tivemos uma bem-feitora 
que nos deu a verba inicial para 
nós começarmos. Depois tivemos 
o apoio do Agrupamento Manuel 
Laranjeira que nos cedeu o espaço 
para nós treinarmos. Posterior-
mente, tivemos que sair do espaço, 

fomos para o Rancho Folclórico S. 
Tiago, de Silvalde, e, em 2018, a Junta 
de Freguesia de Anta e Guetim e 
a Paróquia de Guetim, na pessoa 
do falecido padre João de Deus, 
cederam-nos o Salão Paroquial de 
Guetim que é atualmente o nosso 
local de treino.
Há muitos atletas? 
Neste momento temos 40 ginastas. 
Não podemos ter mais porque não 
temos espaço para colocar mais 
crianças. Estamos a aguardar que a 
Câmara Municipal de Espinho nos 
receba para que, talvez, nos possa 
ceder uma infraestrutura, quiçá 
haja um ginásio livre numa escola 
primária, para nós podermos re-
ceber quem nos procura.
Gostavam de ter uma sede 
própria?
Quem não gostava de ter um pavi-
lhão só para si? Claro que sim, mas 
sabemos que isso não é possível. 
Temos vários protocolos assinados, 
entre os quais com a CerciEspinho, 
com o Centro Comunitário da Ponte 
de Anta e a Junta de freguesia de 
Anta e Guetim, somos apoiados 
pelo Instituto Português da Juven-
tude, no projeto de ginástica soli-
dária intitulado “Mexe-te pela tua 
saúde” e que integra as idosas do 
bairro social da Ponte de Anta, as 
mães desempregadas e ainda dire-
cionado para as crianças mais des-
favorecidas. Contudo, sede própria 
ainda não temos.

Quais são os objetivos para o fu-
turo da GymnoStar?
Para a próxima época queremos 
manter as classes solidárias. A gi-
nástica, à semelhança de quase 
todos os desportos na atualidade, é 
elitista e para a praticar é preciso di-
nheiro. As mensalidades são muito 
caras, os equipamentos são caros 
e eu acho que os nossos melhores 
ginastas nem sempre se encontram 
nas famílias socialmente mais favo-
recidas. A ginástica deve chegar a 
toda a população, daí o projeto “Gi-
nástica Solidária”. Como é evidente, 
o clube não consegue suportar 
tudo, porque vivemos de mensali-
dades. O objetivo primordial deste 
quadriénio é ampliar a ginástica 
solidária a mais locais e a ginástica 
adaptada, uma vez que temos, neste 
momento, duas crianças de ginás-
tica adaptada que nos chegaram em 
maio e que nos alegram o dia. Outro 

objetivo é conseguir protocolar com 
a Câmara Municipal um espaço fí-
sico para nós trabalharmos, pois, 
em Espinho, há espaços que para 
os desportos coletivos não servem, 
mas que para a ginástica podem ser 
uma mais-valia.
Acha que a sua ligação à ginástica 
acabou por influenciar o caminho 
dos seus filhos, nomeadamente o 
do Diogo Cabral?
Em casa somos os dois licenciados 
em educação física. O meu marido 
é do basquetebol e eu da ginástica. 
Os nossos filhos fizeram o percurso 
normal que uma criança deve fazer: 
começar na natação, passar para a 
ginástica e depois avançar. A deter-
minada altura, o Diogo disse que 
queria jogar basquete, mas também 
queria saltar trampolins e, no mo-
mento da escolha, a decisão foi “con-
tinuar a voar”. Ainda que possa ter 
influenciado, ele fez o caminho dele. 
No caso da Filipa, que também está 
no meio, pois é atleta de acrobática 
intermitente, acho que aí sim, tem 
uma influência minha porque ela 
sempre quis fazer acrobática e é 
atualmente treinadora e coreógrafa.
Há algum projeto ou momento que 
a tenha especialmente marcado? 
Uma coisa que me marcou foi o 
primeiro pódio no campeonato re-
gional de desporto escolar, que foi 
como começou, em Espinho, a gi-
nástica. Tínhamos grandes escolas 
a competir e nós nunca chegávamos 
ao pódio. No entanto, no ano em que 
o conseguimos, fizemo-lo em mi-
nitrampolim, com o Diogo, mas fi-
cámos em quarto lugar na ginástica 
de grupo. Esse foi o momento cru-
cial, pois a partir daí conseguimos 
chegar ao pódio também na ginás-
tica acrobática. Quanto a projetos 
marcantes, cada esquema/rotina 
que concebemos em grupo marca, 
seja pelo momento em que é apre-
sentado, seja pela reação do público, 
pelo simples sorriso de um ginasta 
ou pelo tema escolhido. De todos os 
temas, aquele que estamos a desen-
volver atualmente talvez seja o que 
me irá marcar mais. Ainda não está 
pronto, mas posso dizer que é uma 
homenagem aos avós.
Que mensagem gostava de deixar 
aos jovens espinhenses?
Sobretudo gostava que se me-
xessem. O movimento é funda-
mental, seja caminhar, seja fazer 
um desporto, seja dançar. A cidade 
de Espinho tem tanto para oferecer 
a nível desportivo que não há ra-
zões para não ter prática despor-
tiva. Não se fiquem só pelo futebol, 
procurem aquilo que realmente 
gostam de fazer. Pratiquem des-
porto e sobretudo sejam felizes. E 
recordem sempre que “o que com 
prazer aprendemos nunca mais es-
quecemos”, a escolha acertada po-
derá fazer a diferença. E esta última 
frase contém o meu lema de vida. ○
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Eu sou muito assertiva, 
não sou uma pessoa de 
riso fácil, mas as crianças 
gostam desta minha 
personalidade”

Ao sentir o gosto pela 
trave olímpica, pelas 
paralelas assimétricas e 
pelo solo entro no mundo 
da ginástica artística”
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FUTSAL FUTEBOL

defesa-ataque

CAROLINA FIGUEIREDO 

A FINAL FOUR da Taça da 
Liga de futsal feminino jo-
ga-se este fim de semana e a 
equipa do Novasemente GD 
tem lugar marcado na disputa 
da competição. As sementi-
nhas chegaram às meias-fi-
nais da competição onde vão 
medir forças com o SL Ben-
fica, atual líder do campeo-
nato da I Divisão e campeão 
nacional em título. 
Martinha, jogadora das an-
tenses, reconhece que vai 
ser “um jogo difícil contra a 
melhor equipa a jogar futsal 
feminino em Portugal”, mas 
garante que o emblema es-
pinhense vai “mostrar o seu 
ADN” e contribuir para o que 
tem a certeza que será “um es-
petáculo de futsal”.
Apesar do favoritismo dos en-
carnados, a ala afirma que “a 
equipa nunca entra na quadra 

derrotada”. “Não há vitórias 
morais e vamos mostrar isso 
em campo, que podemos 
vencer e chegar à final. É um 
jogo a eliminar, que se irá de-
cidir nos pormenores, e quem 
estiver no melhor momento, 
vai chegar à final”, explica.
Independentemente do re-
sultado, as sementinhas já 
estão orgulhosas do percurso 
que fizeram na Taça da Liga, 
que era “um dos grandes ob-
jetivos a que este clube se 
propôs”. “Trouxe-nos um ar 
fresco para o campeonato, 
mas mantemos os pés bem 
assentes no chão, porque são 
competições completamente 
diferentes”, fala a atleta de 
21 anos, referindo que a pas-
sagem à próxima fase da Taça 
de Portugal é, também, uma 
motivação extra. “Enfren-
támos um grande adversário 
e mostrámos aquilo de que 
somos feitas e o que somos 

capazes de fazer, mas apesar 
de também ser uma compe-
tição diferente, dá-nos ânimo 
e vontade de fazer mais”, 
acrescenta.
Martinha relembra os obje-
tivos de chegar aos quartos 
de final da Taça de Por-
tugal e ficar nos quatro 
primeiros lugares do cam-
peonato, mas garante que 
o grupo quer “desfrutar ao 
máximo da Taça da Liga” e 
acredita que “o resto acaba 
por aparecer e se a equipa 
continuar a trabalhar, vai 
conseguir conquistar estes 
objetivos”.
Agora focadas na partida 
frente às águias, as semen-
tinhas prometem “um belo 
jogo de futsal e um Nova-
semente pronto para lutar 
pelo encontro até ao fim”. 
“Apoiem-nos e não desistam 
de nós, que nós faremos o 
mesmo por vocês e por este 

grande clube”, apelou a ca-
misola número 85.
O encontro vai realizar-se 
no Pavilhão Desportivo 
Municipal de Loulé, no sá-
bado, pelas 11 horas, e tem 
transmissão em direto no 
Canal 11. 

A APENAS uma jornada do final da primeira 
fase, com o Alvarenga, que ocupa o sexto 
lugar da tabela, a 6 de março, o SC Espinho 
alcançou mais uma vitória, por 2-0, ante o 
último classificado, o Gouveia. Um golo de 
Ministro, na segunda parte e de penalti, a 
punir uma falta dentro da área sob Rúben 
Saldanha. Um tento que abriu o jogo e a exi-
bição alvinegra que, até ao final da primeira 
parte havia estado longe daquilo que era o 
exigível. Os espinhenses foram mais objetivos 
e carimbaram definitivamente a vitória, com 
um golo de Renteria em cima dos 90 minutos, 
deixando algumas oportunidades de golo por 
concretizar ao longo de toda a partida.  MP

Alívio
só na 
segunda 
parte

A equipa de futsal feminino do Novasemente Grupo 
Desportivo disputa este sábado, 26 de janeiro, a Final 
Four da Taça da Liga. As sementinhas vão defrontar o 
líder do campeonato, SL Benfica, mas Martinha garante 
que, apesar do favoritismo encarnado, “não há vitórias 
morais e a equipa vai demonstrar isso em campo”.

É um jogo a eliminar, 
que se vai decidir nos 
pormenores, e quem 
estiver no melhor 
momento, vai chegar 
à final”

Martinha, Ala do 
Novasemente GD

SC ESPINHO GOUVEIA

2  0
JORNADA 17.  20/02/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar, em Coimbra

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva João Alves

45+1 Lima Pereira Ibra 44

Duarte Soares Ézio Pinto
88    Amílcar Ibrahima Baldé 88

88 Guilherme Campos Wagner Pina
Ministro Hélder Almeida

© João Ricardo Guimba 80

67        Rúben Saldanha João Teixeira
88 Kenedy Có Mirandinha 70

76                      Chidera Fred Santana © 44

67            Iko Caetano Yan 88

Pedro Barroso T Márcio Silva
Miguel Borges Gabriel Figueiredo

88 Lucas Camelo Rodrigo Fortuna 88

Sandro Fonseca João Rezende
67 Dani Victor Basalia 88

88  Edu Silva Abulai Cassama
76            Jhon Mosquera Generoso 70

67             Jorge González Rui Varejão

0-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Ministro (51, gp); 2-0, 
por Jhon Mosquera (90)

ÁRBITRO: Rui Inácio (AF Santarém)
ÁRBITROS AUXILIARES: Tiago Duarte e Henrique Paula

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE C)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 SC Salgueiros 17 12 4 1 27-13 40
2 Leça FC 17 12 2 3 35-14 38
3 Castro Daire 16 9 4 3 23-12 31
4 Gondomar SC 17 9 3 5 30-19 30

5 SC Espinho 17 7 5 5 23-13 26
6 Alvarenga 15 5 4 6 12-13 19
7 Valadares Gaia 16 4 5 7 19-18 17
8 Ferreira de Aves 17 3 3 11 6-31 12
9 União 1919 15 2 4 9 14-26 10
10 Gouveia 17 1 2 14 7-37 5
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PRÓXIMA JORNADA (6 março)
Alvarenga 15h00 SC Espinho
Gouveia 15h00 Leça FC

União 1919 15h00 Castro Daire
Ferreira de Aves 15h00 Gondomar SC
Valadares Gaia 15h00 SC Salgueiros

O NOVASEMENTE, Can-
tinho da Ramboia, Associação 
de Esmojães e Quinta de 
Paramos, garantiram a pas-
sagem às meias-finais da Taça 
Associação, da Associação de 
Futebol Popular do Concelho 
de Espinho. A grande sur-
presa da jornada foi o afasta-
mento dos Leões Bairristas 
pela Quinta de Paramos que 
venceu por 4-1.
O embate mais renhido terá 
sido entre o Novasemente e 
os Águias de Paramos, com 

uma vitória por 3-2 para os 
antenses.
Nos restantes jogos, o Can-
tinho da Ramboia venceu, sem 
surpresa, o GD Idanha por 0-4 
e a Associação de Esmojães 
bateu o Rio Largo por 3-0.
O Campeonato regressará a 5 e 
6 de março, com a 11.ª jornada 
da prova. No meio dessa se-
mana, a 4 de março, os novos 
órgãos sociais da AFPCE de-
verão tomar posse, na sede da-
quela instituição, em Paramos. 


O PAR Martim Vidal e Ma-
teus Silva (Nível 1), da Gym-
noStar, conquistou o pri-
meiro lugar na VI Toneca 
Acro Cup 2022, que decorreu 
em Tomar. A dupla Beatriz 
Rodrigues/Mara Guedes 
(Nível 4), também da Gym-
noStar, alcançou o terceiro 
lugar na prova.
O par misto júnior base, Mi-
guel Moreira e Rita Malheiro, 
realizou o seu esquema ao 
som da poderosa banda so-
nora do Fantasma da Ópera, 

classificando-se em quarto 
lugar.
Destaque para o trio femi-
nino sénior base – Ana Vaz, 
Luana Rodrigues e Juliana 
Simões – que realizou a sua 
rotina de combinado com al-
guma emoção e nervosismo, 
uma vez que as atletas pi-
saram juntas o praticável 
após dois anos de paragem 
provocado, primeiro pela 
pandemia e, depois, por lesão. 


Quinta de Paramos afasta 
Leões da Taça Associação

Martim Vidal e Mateus Silva 
vitoriosos

 FUTEBOL POPULAR GINÁSTICA ACROBÁTICA

“Apoiem-nos e 
não desistam de 
nós, que faremos 
o mesmo por 
vocês e por este 
grande clube”
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CAROLINA FIGUEIREDO 

DANIEL MONTEIRO viu o seu 
nome na lista de convocados do 
treinador Nuno Pereira para a 
preparação da Pool D do apura-
mento para o Europeu de sub-20, 
que se vai disputar no Centro 
Cultural de Viana do Castelo, de 8 
a 10 de abril. O grupo onde se en-
contra o academista vai defrontar 
a seleção espanhola em três jogos 
de preparação a realizar no Pa-
vilhão Multiusos de Miranda do 
Douro a 18, 19 e 20 de março.

Em declarações à Defesa de Espi-
nho, o atleta dos mochos confessou 
estar “muito feliz” e que esta con-
vocatória é “fruto do trabalho reali-
zado até aqui, sempre com a ajuda 
dos treinadores e dos colegas de 
equipa”. Foram precisamente os co-
legas de equipa a dar os parabéns ao 
jovem formado na escola da Asso-
ciação Académica de Espinho. “Des-
de que souberam da notícia, todos 
deram logo os parabéns no grupo e 
também à tarde no treino, por isso, 
senti muito apoio desde que saiu a 
convocatória”, conta o voleibolista.

Daniel Monteiro vê esta chamada 
à seleção como um momento que 
lhe pode dar “bastante experiência 
a nível internacional que depois 
pode ajudar a nível interno, e que, 
consequentemente, permite ajudar 
mais a equipa da Académica”.

O jovem confessou que ser cha-
mado à seleção nacional era “um ob-
jetivo pessoal para esta época e ain-
da bem que se cumpriu”. No entanto, 
garante que é preciso continuar a 
trabalhar para conseguir manter-se 
no grupo que vai disputar o apura-

mento e usar esta experiência para 
“jogar ao mais alto nível”. “Sinto que 
estou a ser introduzido aos poucos 
para me habituar a esta competição 
e à exigência da mesma, por isso, o 
meu único objetivo é tentar melho-
rar ao máximo, para conseguir ter 
uma posição mais determinante na 
equipa”, confessa.

Sérgio Rocha, Gestor Desportivo 
da equipa sénior da AAE, falou em 
nome do clube destacando “o orgu-
lho no atleta e no trabalho que se 
tem feito na formação do clube”.  O 
responsável destacou ainda a cha-
mada do juvenil Jorge Marques à 
seleção de sub-18 no início do ano e 
não tem dúvidas de que “mais atle-
tas serão convocados nos próximos 
meses, não só no masculino, como 
também no feminino, onde se está 
a fazer um trabalho bonito”.

“O slogan da Académica - “a for-
mar campeões desde 1938”, não é só 
uma frase bonita. É um facto e é a 
identidade do clube”, acrescenta, 
destacando que “ficou bem vincada 
a aposta na formação, com a melho-
ria das condições de trabalho para 
atletas e treinadores e com mais de 

50% de atletas formados no clube a 
trabalhar com a equipa sénior”. 

“Queremos que a presença dos 
atletas na formação na equipa sé-
nior seja ‘uma cama elástica’, e que 
se mantenham por lá, servindo o 
clube. Se eventualmente derem o 
‘salto de trampolim’ para voos maio-
res, certamente será, igualmente, 
motivo de orgulho para todos”, con-
cluiu.

Sortes diferentes no campeonato 
e o adeus à Taça

A AAE venceu na receção de sex-
ta-feira ao Castelo da Maia por 3-0, 
jogo a contar para o campeonato 
(32-30, 27-25, 25-18). Já o SC Espinho 
perdeu na viagem a Esmoriz por 
3-0 (25-21, 25-16, 25-19), num jogo 
onde também perdeu o central Vla-
do Tolmachov, que saiu lesionado 
do encontro. Na quarta-feira, os ti-
gres receberam o Leixões em jogo 
em atraso, realizado após o fecho 
desta edição.

No que à Taça de Portugal diz 
respeito, ambos os emblemas espi-
nhenses disseram adeus à competi-
ção. A AAE caiu nos oitavos de final 
com o Sporting CP, por 3-0 (25-23, 25-
20, 25-16), enquanto que o SCE cedeu 
apenas nos quartos perante a Fonte 
do Bastardo 2-3 (18-25, 22-25, 25-23, 25-
19, 7-15).

No sábado, os academistas, quin-
tos classificados, recebem o Spor-
ting CP, pelas 16 horas e os tigres, no 
sétimo posto, recebem o Castelo da 
Maia à mesma hora.  

DANÇA DESPORTIVA

ANDEBOL DE PRAIA

TÉNIS

Filipe Oliveira/Inês Romão e 
João Capela/Íris Resende são 
vice-campeões nacionais

Sete jogadoras da EFE Os 
Tigres na seleção nacional

Cerca de 90 
atletas no 
Circuito CTE 
Veteranos

FILIPE OLIVEIRA e Inês 
Romão, no escalão adultos 
iniciados e João Tomás Capela 
e Íris Resende, no escalão ju-
ventude intermédios, ambos 
atletas do SC Espinho, con-
quistaram o segundo lugar 
no Campeonato Nacional de 
Dança Desportiva que de-
correu no Altice Arena, em 
Lisboa.
O par Gabriel Mendes e Leonor 
Neves obteve o quinto lugar 
no escalão juniores I intermé-
dios e Fábio Struck/Adriana 
Castro conquistou, também, 
a quinta posição em adultos 

intermédios. Daniel Gonçalves 
e Juliana Sá Couto ficaram 
com o nono lugar em adultos 
intermédios, enquanto Bruno 
Valinho e Beatriz Lima com o 
13.º lugar em adultos pré-open.
“Mediante subidas de escalão 
etário e categoria, tendo es-
treado novas coreografias 
nesta competição, os pares 
deixaram-nos muito orgu-
lhosos”, referiram, a propósito, 
os treinadores, Vasco Rigolet e 
Ana Oliveira, acreditando que 
estas prestações lhes irão dar 
confiança para a época que 
agora se inicia.  

SETE ATLETAS da Escola 
de Formação de Espinho 
(EFE) Os Tigres foram con-
vocadas para a seleção na-
cional de andebol de praia 
feminina, para o estágio que 
irá decorrer na praia da Na-
zaré de 28 de fevereiro a 3 de 
março, no CARSURF.
Maria Cálix (guarda-redes), 
Carolina Loureiro (pivô), 
Ana Andrade (pivô), Ana 
Henriques (pivô), Sofia 
Gonçalves (ala), Mariana 
Rocha (ala) e Joana Del-

gado (ala) estão entre as 20 
atletas escolhidas pelo sele-
cionador nacional, Agustin 
Rodriguez, para este estágio 
tem como intuito a obser-
vação e preparação para 
o Campeonato do Mundo 
de 2022 e que tem como 
coordenador técnico o espi-
nhense Paulo Félix.
O Campeonato do Mundo 
de Andebol de Praia mascu-
lino e feminino irá decorrer 
entre 14 e 19 de junho em 
Heraklion, na Grécia.  

CERCA DE 90 jogadores 
participaram na primeira 
etapa do Circuito do Clube de 
Ténis de Espinho (CTE) de Ve-
teranos, prova que decorreu 
no Complexo de Ténis de Es-
pinho. A prova foi dividida em 
cinco quadros competitivos, 
com realce para a presença 
de vários jogadores de top10 
nacional em cada um dos 
quadros.
José Gaspar (Coimbra RC) 
nos +35 anos, Frederico Fau-
velet (CT Porto) nos +45 anos, 
Fernando Gonçalves (TC 
Choupal) nos +55 anos con-
quistaram a vitória e nos qua-
dros femininos, o domínio foi 
do Paços de Brandão, com as 

vencedoras Patrícia Couto em 
+35 e Célia Sá em +45 anos.
De realçar os 20 jogadores do 
CTE que se inscreveram na 
prova, destacando-se Miguel 
Lapido por ter atingido as 
meias-finais, saindo derro-
tado pelo terceiro nacional e 
aquele que viria a ser o ven-
cedor da prova de +45 anos, 
Frederico Fauvelet. Dos res-
tantes espinhenses alguns 
ainda atingiram as segundas 
rondas dos seus quadros e ou-
tros, porém, não conseguiram 
sequer chegar ao quadro 
principal.
As ‘baterias’ do CTE estão 
agora apontadas para o Tor-
neio Juvenil do próximo fim 
de semana no Complexo de 
Ténis de Espinho e que irá 
contar com mais de três de-
zenas de jogadores nos qua-
dros competitivos de sub-12 e 
de sub-16 anos.  

VOLEIBOL

Daniel 
Monteiro 
na seleção 
de sub-20

O academista Daniel 
Monteiro foi convocado 
para integrar os trabalhos 
da seleção nacional de sub-
20, com vista à preparação 
da Pool de apuramento do 
Campeonato da Europa, 
que se vai realizar em abril. 
O atleta diz-se “feliz” e sabe 
que esta chamada é “fruto do 
trabalho realizado até aqui, 
e que está agora a mostrar 
resultados”.
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O meu único objetivo 
é tentar melhorar ao 
máximo, para conseguir 
ter uma posição mais 
determinante na 
equipa”
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FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA   

  

 
PARA TORNAR A SEXTA-
-FEIRA de 25 de fevereiro 
mais animada e preparar os 
cidadãos para as gargalhadas 
típicas do carnaval, a Câmara 
Municipal de Ovar organizou, 
para o serão, um espetáculo 
de stand up comedy com a 
atuação do artista Francisco 
Menezes. Com início previsto 
para as 22 horas, o momento 
vai decorrer na sala principal 
do Centro de Arte de Ovar. É 
dirigido para maiores de 16 
anos e o bilhete tem um cus-
to de cinco euros.
Se prefere ficar por cá, o Ca-
sino Espinho oferece uma 
programação ideal para se 
deixar envolver pelos ritmos 
vibrantes do carnaval do Bra-
sil. Numa mistura entre mú-

sica e dança, seis bailarinos e 
a cantora internacional Edna 
Pimenta, vão apresentar, nes-
te projeto chamado Show 
Brasil, os estilos mais popu-
lares da música brasileira 
como o tradicional Samba, ou 
o Forró e proporcionar uma 
festa com um carnaval genui-
namente brasileiro. O espetá-
culo tem início às 22:30 horas, 
mas o jantar começa às 20. 

 
COMO É COMUM DIZER-
-SE, o carnaval é maiorita-
riamente das crianças. Por 
norma, são elas que gostam 
de se aventurar em desfiles 
ou vestimentas. Ainda que 
este ano a festa volte a ser 
tímida pelos receios impos-
tos pela pandemia, não dei-
xe de festejar com os seus 
filhos ou netos. Aproveite 
a tranquilidade do sábado 
para, em conjunto, construí-
rem alguns adereços carna-
valescos. Um bom começo é 
decorarem uma máscara. Se 
são daqueles que gostam de 
pouca extravagância, uma 
simples máscara no rosto, é 
o suficiente para dar brilho à 
época. 
A partir de um material mais 
duro como cartão, por exem-
plo, desenhem um molde e, 
com a tesoura, recortem o 
seu formato. Nesta parte, as 
crianças precisam da ajuda 
de um adulto, mas, a fase 
seguinte, pode deixa-las dar 
asas à imaginação. Com lápis 
de cor, pincéis ou até aguare-
las, devem decorar a máscara 

para o rosto e, no fim, através 
de dois pequenos furos nas 
extremidades, colocar um 
fio que permita a fixação na 
cabeça.
Se não gosta de trabalhos 
manuais e já tem o disfarce 
dos mais pequenos prontos, a 
tarefa fica mais fácil. Depen-
dendo do disfarce escolhido, 
pode optar por fazer uma 
divertida maquilhagem no 
rosto das crianças e tornar 
o momento ainda mais real 
e divertido. Como toda esta 
preparação dá trabalho e não 
deve ser só para ficarem casa, 
aproveite e escolham um 
restaurante da cidade para 
almoçarem em família.
Da parte da tarde, já depois 
do almoço, pode ser diverti-
do uma ida a Ovar. Há muito 
que Ovar atrai foliões de todo 
o país e não é de agora que 
o seu carnaval é reconheci-
do como um dos melhores e 
mais visitados de Portugal. 
Apostando sempre numa 
programação direcionada 
para todas as faixas etárias, 
este ano, apesar de não ter 
desfiles pelas ruas, a cidade 
oferece alguns momentos 
bem divertidos. Às 18 ho-
ras, na Praça das Galinhas, 
vai decorrer um concerto 
onde bandas tradicionais 
vão interpretar músicas e 
marchinhas temáticas, pro-
porcionando momentos em-
blemáticos desta que é uma 
das festas mais animadas do 
ano. Junte a família e desfru-
tem do momento, ao mesmo 
tempo em que passeios pelas 
ruas do centro da cidade.

Se, por alguma razão, não 
teve oportunidade de assistir 
ao concerto “Show Brasil” no 
Casino Espinho na sexta-fei-
ra, então saiba que tem uma 
nova oportunidade. O espe-
táculo vai estar novamente 
em palco este sábado, 26 de 
fevereiro. 

DEPOIS DA FOLIA do dia 
anterior, aproveite o seu do-
mingo para descansar. Mais 
ao fim do dia, pelas 18 horas, 
pode ir até ao Porto para as-
sistir ao concerto de carnaval 
da Casa da Música com a Or-
questra Sinfónica do Porto. 
Para este momento, todos os 
espetadores são convidados a 
comparecer com os seus dis-
farces carnavalescos. A Sala 
Suggia, local do concerto, vai 
vibrar com vários ritmos, ora 
não fossem apresentadas al-
gumas das composições mais 
célebres do repertório sinfó-
nico, com ritmos contagian-
tes oriundos da Roménia, 
da Hungria, da Rússia ou de 
Espanha. O bilhete tem um 
custo de 14 euros.. ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Baile de Máscaras
A discoteca Lust, no Porto, vai 
celebrar o Carnaval com um 
baile de máscaras e bar aberto 
durante toda a noite de 28 de 
fevereiro.

Construção em família
Reúna a família e em conjunto 
façam uma construção 
carnavalesca. Uma espada 
de pirata ou uma coroa de 
flores pode ser uma boa ideia. 
Inspirem-se e é só dar asas à 
imaginação. 

Carnaval sem 
desfiles, mas com 
muito que fazer 

Em 2022 o carnaval celebra-se a 
1 de março. À semelhança do ano 
passado, a Covid-19 colocou em causa 
a realização dos tradicionais desfiles 
e vários municípios optaram mesmo 
por não organizar qualquer festejo. 
No entanto, aqui ao lado, em Ovar, há 
momentos pensados para não deixar 
passar a data em branco, mas não 
deixe de passear por Espinho e ainda 
dar um saltinho ao Porto. 
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LÚCIO ALBERTO 

As artes plásticas também “en-
tram” nas livrarias?! Ou talvez 
prevaleça o conceito misto nos 
tempos modernos, aglutinadores e 
apressados…
A Palavraria é livraria e ATL. Um 
conceito de espaço versátil que, 
para além da venda de uma se-
leção de livros fantásticos, organiza 
eventos pontuais como apresenta-
ções de livros, festas de aniversário, 
palestras e workshops. Faz todo o 
sentido falar de expressão plástica 
rodeada de livros e unir a literatura 
ao desenho. 
As crianças aderem mais aos wor-
kshops desta natureza? E também 
há adultos com curiosidade e, so-
bretudo, vontade de aprender (e 
inovar a vida)? 
A adesão tem sido muito boa. 
Como o espaço está bem organi-
zado temos ainda a vantagem de 
as crianças poderem ficar a brincar 
depois da aula, a conviver, ler um 
livro ou jogar um jogo. O ambiente 
é muito relaxado e potencia a so-
cialização entre todos. Nas aulas 
falamos e praticamos o desenho, 
ou seja, podemos passar uma aula 
a experimentar uma técnica e outra 
a conversar sobre um pintor ou mo-
vimento artístico. E quando o bom 
tempo chegar tenho já umas pran-
chetas prontas para irmos desenhar 
para a rua. Convido o leitor a vir ex-
perimentar uma aula.
A metodologia lecionada é muito 
descontraída e parte do pressu-
posto que todos sabem desenhar. 
Será assim tão linear?
Eu acredito que todos sabem de-
senhar e transmito esta ideia aos 
meus alunos logo na primeira aula. 
O desenho é uma forma de ex-
pressão que nos acompanha desde 
muito cedo e tal como outras com-
petências, como andar, falar ou 
escrever, o desenho requer treino, 
prática… e aceitação dos erros. No 
entanto, com o passar dos anos, o 
ato de desenhar vem muitas vezes 
acompanhado de uma voz que nos 
repete constantemente: “Está mal! 

Tu não sabes desenhar”. Essa voz 
pode ser a opinião de um adulto ou 
a nossa própria definição daquilo 
que representa um “bom” desenho. 
Eu acredito que essa voz também 
pode ser uma borracha. Por esse 
motivo, não a usamos nas nossas 
aulas.

O que é que transmite de especial 
aos seus alunos e formandos?
Nas nossas aulas a prática do de-
senho não é uma competição para 
ver quem faz melhor, porque não 
há melhor, há diferente, mas sim 
um momento de relaxamento, de 
introspeção e de muita alegria. O 
principal conceito que tento tra-
balhar, principalmente nas aulas 
com os adultos, é a importância da 
comunicação entre o olhar, o pensa-
mento e o gesto. Como dizia o pintor 
Paul Klee, “desenhar é levar a linha 

a passear”. E é isso que exploramos 
nas nossas aulas.
Assume-se como ilustradora, ou 
a sua ação profissional é mais dis-
persa? Sendo certo que a arte a 
abrange…
Sou arquiteta de formação, tendo 
exercido a profissão num gabinete 
no Porto durante dez anos. Em 2012 
despedi-me e comecei a trabalhar 
em arquitetura a partir de casa, de 
forma a conseguir criar condições 
para me dedicar ao estudo à prá-
tica da ilustração, a minha grande 
paixão. Só em 2020 é que comecei 
a dedicar-me em exclusivo a esta 
área. 
Quais são os seus trabalhos mais 
relevantes? E o que é que se segue?
Tenho uma loja online, onde vou 
lançando ilustrações de minha 
autoria e outros produtos relacio-
nados como sacos ilustrados, pins 
ou decalques de parede. Os meus 
trabalhos começam também a estar 
presentes em algumas lojas físicas 
em várias cidades do país. Para-
lelamente faço trabalho editorial 
(ilustração de livros) e acabei de fi-
nalizar um projeto muito especial 
que vai ser lançado este ano e que 
ilustra histórias tradicionais num 
formato diferente do habitual. In-
felizmente ainda não posso revelar 
mais. Também espero, este ano, 
lançar o primeiro livro escrito e ilus-
trado por mim, gostava muito de co-
laborar algumas marcas e adorava 
pintar um mural na nossa cidade. O 
Cinanima é o meu festival preferido 
da cidade de Espinho. 
O que é que lhe diz a banda dese-
nhada (e animada)?
A banda desenhada faz parte das 
minhas memórias de infância. Lia 
a Turma da Mónica, a Mafalda e, 
mais tarde, o Calvin & Hobbes. Re-
cordo-me de algumas pessoas di-
zerem aos meus pais que eu devia 
ler outro tipo de livros porque o 
Cebolinha (personagem da Turma 
da Mónica que trocava o “R” pelo 
“L”) dava muitos erros. Agradeço até 
hoje os meus pais não terem dado 
qualquer importância a esse tipo de 
comentários.

"Espinho é uma cidade 
onde adoro viver. Gosto 
muito de fazer compras 
no comércio de rua, de 
sair de casa e poder 
deslocar-me a pé para 
ir comprar pão ou ir ao 
cinema, e adoro o facto de 
ter um planetário ‘à porta 
de casa’. Faz parte da 
minha definição de luxo”

"Adoro usufruir da praia 
durante todos os meses 
do ano, perceber as 
mudanças da vegetação 
das dunas com as 
estações e deixar o jantar 
para mais tarde para ir 
com a família assistir ao 
pôr-do-sol”.

A realização de workshops de desenho e expressão plástica na Palavraria, 
para crianças e adultos/seniores, resulta de uma conversa de Marta Sousa 
com Carla Ribeiro, a proprietária do espaço da Rua 22. 
“Eu gosto muito de partilhar o meu conhecimento e amor pela arte e a Carla 
pretendia dinamizar o espaço com este tipo de oferta criativa”.

“Só em 2020 é que 
comecei a dedicar-me em 
exclusivo à ilustração”  

©
 D

R

Quem é que admira na ilustração? E 
na banda desenhada? E no cinema 
de animação?
As minhas principais referências 
na arte estão na pintura, sendo o 
Impressionismo o movimento ar-
tístico que mais me apaixona. Os 
meus heróis artísticos são o Pi-
casso, Miró e Monet, e a nível na-
cional o Silva Porto, Graça Morais e 
Nadir Afonso. 
Na ilustração nacional gosto muito 
do trabalho da Ana Seixas, a minha 
banda desenhada de eleição é a Ma-
falda, e os “Minúsculos” a minha série 
de animação preferida, onde o dia a 
dia de moscas, formigas, aranhas e 
outros insetos é relatado de forma 
muito divertida e até poética. ○
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ACADEMIA DOS +

ARTES PLÁSTICAS

LITERATURA

agenda

24 FEV a 2 MAR
BELFAST
Cinema do Multimeios
Horário; 16 horas e 21h30 de 5.ª 
a domingo; 16 horas de 3.ª e 4.ª
Filme vencedor do Festival de 
Cinema de Toronto, realizado 
por Kenneth Branagh e com os 
atores Jamie Dornan, Caitriona 
Balfe, Judi Dench, Ciarán Hinds. 
Nomeado para 7 Óscares: filme, 
realizador, argumento original, 
atriz secundária (Judi Dench), 
ator secundário (Ciarán Hinds), 
som e música original. Categoria: 
drama. Duração: 97 minutos.

24 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.

24 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.

26 FEV
CONCURSO DE LEITURA
Biblioteca Municipal
Horário: 10 horas
No âmbito da 15.ª edição do 
Concurso Nacional de Leitura 
- CNL, promovido pelo Plano 
Nacional de Leitura 2027 e após o 
apuramento de 12 participantes, 
por cada nível de ensino, da 
fase escolar, realiza-se a fase 
municipal do Concurso Nacional 
de Leitura (em formato online).

26 FEV
OFICINA DE MARIONETAS 
EM MINIATURA 
Biblioteca Municipal
Horário: 14h30
Evento “para todos” e com 
inscrição prévia. Teatro de 
marionetas que vai buscar 
inspiração às antigas máquinas 
fotográficas à la minute, com 
o fotógrafo atrás do pano e 
o menino no cavalinho de 
madeira. A companhia Teatro 
e Marionetas de Mandrágora 
lança ainda a proposta de um 
pequeno palco, às 18 horas, onde 
o teatro acontece de um modo 
profundamente individualizado. 

26 FEV
A TERRA 
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
Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

A ACADEMIA DOS +, entidade formadora 
certificada pela DGERT, promove em março a 
sua terceira edição do curso para e-formadores. 
Trata-se de uma formação 100% online, dirigida 
a profissionais do setor formativo (formadores 
e professores) e que visa a obtenção de com-
petências técnicas e pedagógicas na área do 
e-learning (ensino remoto / à distância). Este 
curso de breve duração, terá uma totalidade 
de 20 horas, incluindo sessões síncronas (com 
horário definido) e sessões assíncronas (sem 
horário definido). As inscrições estão abertas, 
podendo obter mais informação através do 
email geral@academiadosmais ou do número 
221124862.  ○

A EXPOSIÇÃO “Desatar nós para nós-atar”, de 
foi inaugurada no sábado de 19 de fevereiro, no 
Museu Municipal – Fórum de Arte e Cultura 
de Espinho, e estará patente até 25 de março.
A abertura contou com a presença da vereadora 
Leonor Fonseca. 
Trata-se de uma exposição coletiva na qual 
os estudantes do 4.º ano de Artes Plásticas 
– Escultura da Faculdade de Belas Arte da 
Universidade do Porto, exploram diferentes 
dinâmicas e modelos compositivos a partir dos 
projetos que têm vindo a produzir ao longo do 
ano de 2021/22. ○

MÁRIO AUGUSTO vai estar no sul do país, nos 
dias 25 e 26 de fevereiro, para apresentar o seu 
livro “Como se fosse um Romance”.
O contador de histórias por excelência, jornalis-
ta e profundo conhecedor da dita “sétima arte”, 
estará na Biblioteca José Saramago, em Beja, 
na sexta-feira, e na Biblioteca Manuel Teixeira 
Gomes, em Portimão, no sábado. ○

Terceira edição do curso 
de e-formador 

“Desatar nós para nós-
atar” no Museu Municipal

Mário Augusto promove 
livro em Beja e Portimão

25 FEV

FRED
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 10€ – cartão amigo do AdE: 6,5€
Fred (bateria), Eduardo Cardinho (vibrafone), Tomás Marques (saxofone), José Garcia (baixo), 
Karlos Rotsen (pianos) e Diogo Santos (pianos e sintetizadores). Neste concerto, com duração 
de 70 minutos, Fred vai propor uma fusão entre jazz e hip-hop e mostrar o porquê de ser um dos 
músicos mais versáteis e requisitados da música portuguesa. Para além do seu trabalho com os 
grupos Orelha Negra, Buraka Som Sistema ou Banda do Mar, entre muitos outros projetos, Fred 
Pinto Ferreira, baterista e produtor, aventurou-se em 2019 num primeiro disco em nome próprio. 
Em 2021, chegou “Madlib”, um disco em que presta enorme tributo a esse grande mestre da 
produção, um decantador do som que é Otis Jackson Jr.

26 e 27 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.

26 FEV a 3 ABR
OLHAR O PORMENOR 
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 de sábado e domingo
Exposição de aguarelas de Sílvia 
Correia.

27 FEV
SOL, A NOSSA ESTRELA 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30

Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Projeção Imersiva a 360º. 
Classificação: maiores de 6 anos. 
Duração: 45 minutos.

27 FEV
“CAR12, A GRANDE VIAGEM”
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 18 horas
Bilhete: 8€ – cartão amigo do 
AdE: 4€
Espetáculo musico-teatral 
da ideia original de Miguel 
Cardoso, que partilha a conceção 
e interpretação com André 
Cardoso, sendo a encenação de 
José Rui Martins e a produção 
da ACERT – Associação Cultural 
e Recreativa de Tondela 
produção. Um dueto em viagem 
num veículo surpreendente. 
Uma dramaturgia mágica, 
humorada e emocionante. Uma 
andança divertida e comovente 
onde, da forma mais inusitada e 
virtuosa, surgem sons e melodias 
que são paisagens sonoras 
criadas pela execução musical 
de instrumentos inventados 
e construídos (mais de uma 
dezena) especialmente para esta 
criação artística. 

1 MAR
TRICOTAR HISTÓRIAS
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
Espaço de encontro de pessoas 
que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho 
com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras 
e memórias. Público-alvo: 
população adulta/ sénior (com 
inscrições gratuitas).

25 e 
26 FEV

CARNAVAL DO BRASIL
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão para jantar das 20 às 21 horas)
Jantar-espetáculo: 50€
Projeto constituído por seis consagrados músicos brasileiros e 
pela internacional cantora baiana Edna Pimenta, “desfilando” 
os estilos mais populares da música brasileira, como samba, 
forró e axé, entre outros.

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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No final de janeiro fomos enchar-
cados por notícias sobre a cam-
panha eleitoral, aproveitando-se 
dela o mais insólito, mas segura-
mente, dedicando-lhe o menor 
tempo possível ao que de mais im-
portante se desejaria: o debate de 
ideias e reflexão sobre as grandes 
questões que preocupam o país. 
Outras, a inflamar os ímpetos des-
portivos, surgiram para alimentar 
as disputas clubísticas de adeptos 
frenéticos. Na verdade, este des-
lumbramento desportivo permite, 
através da alienação, alívio de ten-
sões e alheamento face às agruras 
da vida. Para não falar daquelas 
notícias agora tão angustiantes 
quanto rotineiras da apresentação 
dos dados da covid no país e no 
estrangeiro. 
No meio disto tudo, eis que surge 
uma notícia discreta, emergindo 
timidamente, sem merecer gran-
de atenção. Aliás, teve apenas um 
breve destaque em algumas, mui-
to poucas, estações televisivas e 
radiofónicas. Se calhar, por se ter 
descoberto que aquele infeliz pro-
tagonista era uma pessoa célebre. 
Mas se fosse um sem abrigo, não 
mereceria ser também notícia? 
Uma notícia deste tipo, deveria ser 
importante, a fazer mexer cons-
ciências, a exigir uma reflexão co-
letiva: “Homem desmaia numa rua 
de Paris, não há ninguém que o 
socorra e assim fica durante nove 
horas. Mais tarde, é um sem abrigo 
que chama os bombeiros. Mas já 
nada mais havia a fazer, tinha mor-
rido de hipotermia”. 
E quem era este homem abando-
nado a que ninguém deu a mão, 
aconchegando-lhe o casaco ou 
pedindo socorro? 
Tratava-se de René Robert e ti-
nha 84 anos. A indiferença dos 
transeuntes na movimentada Rua 
Turbigo, número 89, em Paris, 
entre uma casa de vinhos e uma 
ótica, levou a esta cruel morte a 

quem um jornalista, seu amigo, 
descreveu assim: “Assassinado 
pela indiferença no centro de Pa-
ris à vista de quem passava”. Não 
foi num beco, mas numa rua mo-
vimentada, talvez demais, onde 
lojistas, transeuntes, moradores, 
turistas passaram e não viram ou 
não quiseram ver. Triste esta falta 
de humanidade! Estamos a evoluir 
para padrões onde a solidarieda-
de, o olhar o outro, a compaixão, 
se vai perdendo para dar lugar a 
vidas embrulhadas noutros valores 
e onde não há tempo a perder.
Desta vez, não foi um sem-abrigo, 
mas um homem comum, sem pro-
blemas. Podia ser qualquer um de 
nós, alguém da nossa família ou 
um amigo. Será que gostaríamos 
de sentir esta atroz indiferença que 
conduziu à morte lenta de sofri-
mento, neste caso, por hipotermia 
severa?
Assim aconteceu a René Robert, 
fotógrafo suíço, apaixonado pelo 
flamengo. Fotografou grandes no-
mes da música e bailarinos, em 
fotografias imortalizadas pela sua 
qualidade extraordinária. Gosto 
particularmente daquelas a preto 
e branco, instantes que só alguém 
com alma apaixonada e arte imen-
sa consegue captar. Momentos 
em ação, de famosos, entre eles 
o Paco de Lucía, músico espanhol 
de flamengo reconhecido interna-
cionalmente . 

Ao lembrar este acontecimento 
trágico, recordei o emotivo e in-
temporal conto urbano de Sophia 
de Mello Breyner Anderson, “O 
Homem”. 
Também este homem é um ser 
invisível, mergulhado no centro 
de uma cidade, banhada por uma 
multidão indiferente que não pa-
rava de passar. Leva consigo uma 

criança ao colo e está em situa-
ção limite “ (…) a sua cara escor-
ria sofrimento. A sua expressão 
era simultaneamente resignação, 
espanto e pergunta. Caminhava 
muito direito, como se todo o cor-
po estivesse erguido na pergunta. 
Com a cabeça levantada, olhava 
o céu. Mas o céu eram planícies e 
planícies de silêncio…”
E mais adiante: “O homem estava 
sozinho, sozinho. Rios de gente 
passavam sem o ver. Só eu tinha 
parado, mas inutilmente. O homem 
não me olhava. Quis fazer alguma 
coisa, mas não sabia o quê. Era 
como se eu tivesse as mãos ata-
das. Assim às vezes nos sonhos 
queremos agir e não podemos. 
Agora eu penso no que podia ter 
feito. Era preciso ter decidido de-
pressa. Mas eu tinha a alma e as 
mãos pesadas de indecisão. Não 
via bem. Só sabia hesitar e duvi-
dar. Por isso estava ali parada, 
impotente, no meio do passeio. A 
cidade empurrava-me e um relógio 
bateu horas. Lembrei-me de que 
tinha alguém à minha espera e que 
estava atrasada. As pessoas que 
não viam o homem começavam a 
ver-me a mim. Era impossível con-
tinuar parada. Corri, empurrando 
quase as pessoas. Estava já a dois 
passos dele. Mas nesse momen-
to, exatamente, o homem caiu no 
chão. Da sua boca corria um rio de 
sangue e nos seus olhos havia ain-
da a mesma expressão de infinita 
paciência.
Muitos anos passaram. O homem 
certamente morreu. Mas continua 
ao nosso lado. Pelas ruas”.
Neste excerto que aqui transcrevi, 
escrito já há tantos anos continua 
a ser atual. Assim, continua a ha-
ver homens invisíveis no meio da 
multidão, transeuntes apressados 
que não olham para o lado, pes-
soas que não conseguem decidir-
-se no auxílio… 
Sempre que acontecem estas si-
tuações constata-se, com tristeza, 
que o mundo está cada vez mais 
cruel, mais desumano e se, en-
quanto espécie, deveríamos evo-
luir para o alto e para o melhor, pa-
rece tornar-se este desígnio algo 
inatingível, cada vez mais distante 
e utópico. •

Estamos a evoluir para 
padrões onde a solidarie-
dade, o olhar o outro, a 
compaixão, se vai perden-
do para dar lugar a vidas 
embrulhadas noutros va-
lores e onde não há tempo 
a perder.

opinião 
Arcelina Santiago

Estamos a 
ficar menos 
humanos?

“Olhar o pormenor” nas 
aguarelas de Sílvia Correia

Sensible Soccers e Aline Frazão 
destacam-se no Auditório de 
Espinho em março

A COMPANHIA de Teatro e 
Marionetas de Mandrágora 
propõe “um dia em grande”, 
no sábado de 26 de fevereiro, 
com uma oficina na Bibliote-
ca Municipal José Marmelo 
e Silva, a partir das 14 horas, 
e destinada a maiores de 12 
anos. Trata-se de uma oficina 
teatral, lúdica e pedagógica 
que permite entrar no mun-
do do teatro das marionetas 

em miniatura.
A oficina lúdica tem também 
um carácter pedagógico com 
o recurso a materiais acessí-
veis, muitas vezes reutilizan-
do e reciclando para que de 
forma independente possam 
voltar a ter esta experiência 
em casa, no espaço escolar ou 
no grupo de teatro.
E para as 18 horas está previs-
to um espetáculo. ○

SÍLVIA CORREIA inaugura 
a sua exposição de aguarelas 
“Olhar o Pormenor”, no sába-
do de 26 de fevereiro, pelas 
16h30, na galeria do Centro 
Multimeios.
Nascida em 1976, no Porto, 
numa família em que as artes 
estiveram sempre presentes, 
Sílvia Correia veio cedo viver 
para Espinho. A arte de pintar 
e desenhar foi uma paixão 
que surgiu bastante sendo, 
tendo obtido, com 8 anos, o 
2.º lugar de criação de uma 
banda desenhada para o Ci-
nanima – Festival internacio-
nal de Cinema e Animação de 

Espinho.
Sentindo uma grande vonta-
de de desenhar, pintar, escul-
pir, Sílvia Correia enveredou 
pela área de Artes. Tirou o 
Curso Tecnológico de Artes 
e Ofícios, na variante de Fo-
tografia e Vídeo, do ensino 
secundário, sendo uma ferra-
menta essencial para desen-
volver os seus trabalhos artís-
ticos. Seguiu-se a docência no 
2.º ciclo do ensino básico, em 
Educação Visual e Tecnológi-
ca. Tem realizado vários tra-
balhos de decoração, ligadas à 
Casa Decor e Ceranor, e algu-
mas exposições de pintura. ○

A PROGRAMAÇÃO trimes-
tral do Auditório de Espinho 
(Academia) prossegue, em 
março, com o tenor José de 
Eça e o pianista Luís Costa, 
que apresentam, no dia 6, 
duas obras que marcaram 
a literatura do romantismo. 
Franz Liszt e Robert Schu-
mann são os compositores 
deste concerto com as obras 
“Três Sonetos” de Petrarca e 
Dichterliebe, respetivamente. 
E para o dia 12 está agendado 
o concerto “Acorde(on)” com 
João Barradas (acordeão) e a 
Orquestra de Jazz de Espinho, 
sob a direção musical de Da-
niel Dias e Paulo Perfeito.  
Da programação do primeiro 
trimestre de 2022 fazem ainda 
parte Sensible Soccers e Aline 

Frazão. No dia 18, a magia da 
banda portuguesa vai poder 
ser vista num filme-concer-
to que vai proporcionar um 
exercício de memória impac-
tante e emocionante ao som 
de “Manoel”, o quarto álbum 
de originais que resulta da 
composição da banda sonora 
para dois filmes do aclamado 
realizador Manoel de Oliveira. 
Aline Frazão apresenta “Uma 
Música Angolana”. O disco 
nasceu em palco e foi para o 
palco que foi imaginado. No 
dia 26 de março, espera-se um 
espetáculo com um universo 
sonoro possível de misturas 
e improvisações jazzísticas, 
dançadas numa batida que 
vem de dentro do corpo, de 
dentro do sentimento. ○

CENTRO MULTIMEIOS 

MÚSICA

MARIONETAS

Oficina e espetáculo 
animam Biblioteca Municipal 
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