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ENTREVISTA
“Ambiciono jogar 
na Champions 
League” 
Nuno Moreira, 
jogador do 
FC Vizela 
p16 e 17
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AZULEJOS pintados à 
mão valorizam Bairro da 
Ponte de Anta p10

SAÚDE

Hospital de Espinho à espera 
de obras e com valências 
paradas há anos
Obras provisórias não resolveram problemas de fundo. 
Internamento de Medicina e Unidade de Convalescença 
mantêm-se fechados. p7<

TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Edifício desativado
da Estação da 
Linha do Vouga vai 
ficando sem telhas
Sinais de degradação e 
insegurança são cada 
vez mais visíveis. p8
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“Nunca uma 
corrida contou 
com 12 pontos de 
animação ao longo 
do percurso” 

A corrida marcada para 5 de 
março e organizada pelo grupo 
Running Espinho conta com 
aulas de várias modalidades, 
música e dança nas principais 
artérias da cidade. p15

SOCIEDADE

Homenagem a 
Pedro Louro e 
seis dezenas de 
funcionários 
municipais 
Trabalho incansável e 
extraordinário no âmbito do 
combate à pandemia, justifica 
distinção do Município. p9

 Destaque 

“Sou e serei 
sempre 
ginasta na 
minha cabeça”
Sílvia Saiote: campeã do mundo de 
trampolins anuncia fim da carreira. “Se 
me tivessem dito que eu ia fazer isto por 
25 anos, eu diria que era impossível”. 
Em entrevista exclusiva à Defesa de 
Espinho, a eterna menina destemida 
criada em Espinho recorda os momentos 
mais importantes da carreira, o apoio 
fundamental da família, a exigência 
das provas e o sentimento de gratidão à 
Académica de Espinho. p4, 5 e 6
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#StandWithUkraine



feira 
semanal

visto daqui

1 – Aqui ao lado, em Paços de Brandão, o Círculo 
Recreativo de Arte e Cultura produziu um espetáculo 
de memórias, que apela aos sentidos e privilegia 
os sons da antiga fábrica do Engenho Novo. 
Imagens cénicas, performances artísticas, mas 
fundamentalmente o resgate de atividades, histórias 
e vivências de um ciclo socioeconómico, identitário 
de um território e de uma comunidade. É igualmente 
a preservação sociocultural e os vínculos geracionais 
que perduram. E assim se transporta no tempo o 
público para uma indústria fortemente impulsionada 
pela água e marcada pela dureza do ambiente fabril 
onde dezenas de mulheres carregavam à cabeça 
pesados fardos de papel encharcado, enquanto 
entoavam cantigas de outros tempos para espantar 
uma exaustão manifesta. Trata-se de uma viagem 
sensorial intensa e marcante, que atravessa 225 
anos de história da revolucionária fábrica de papel 
de Paços de Brandão. Fundada em finais do século 
XVIII, num ápice atingiu o auge, mas que se quedou 
irreversivelmente. Um declínio que resultou do 
desenquadramento com evolução dos tempos. E 
ecoam os relatos de que, em 1958, um violento incêndio 
acabaria por ditar o fim anunciado da outrora próspera 
fábrica do Engenho Novo. 

2 – Tudo isto e não só é o que se pode constatar do 
projeto artístico brandoense, que retrata episódios 
marcantes da história do Engenho Novo – da 
prosperidade à decadência, da realidade ao mito. E, 
mais relevantemente, dos testemunhos de quem 
viveu a dureza de uma fábrica de papel. E ainda aos 
fantasmas que muitos dizem ainda vaguear pelas 
ruínas. Por um prisma, os mentores desta retrospetiva 
história dão esboço a uma reflexão à negligência 
e à responsabilização pelo declínio; e, por outro, 
incentivam a sensibilização da comunidade num grito 
de alerta contra o vandalismo.
 
3 – Acresce indagar sobre quantos e quantos 
exemplos do género e de maior ou relativa menor 
importância sobejam em Espinho. É certo que 
já foram produzidas atividades que recriaram 
momentaneamente referências de dinâmicas que 
valorizaram e dimensionaram o concelho, mas as 
novas gerações precisam de enraizar os valores 
espinhenses, orgulhando-se de mais de um século de 
história, que corporiza a complexidade da indústria, 
ou a simplicidade da (arriscada) arte-xávega. Através 
do teatro, da pintura, de mostra fotográficas e 
documentais, de tertúlias e outras manifestações 
socioculturais, todas as iniciativas promotoras da 
identidade e história (sem descuido dos factos e das 
figuras populares) nunca pecam por excesso. E até 
fazem falta à agenda e ao orgulho do burgo. 

Arte e engenho (novo) para 
não esquecer o que nos trouxe 
até aqui 

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Entrevista: Sílvia Saiote
Atleta crescida em Espinho coloca ponto final numa carreira com 
25 anos dedicada aos trampolins. 

4500 ESPINHO
7 | Hospital de Espinho sem obras de fundo nas 
condutas de água
Cirurgias de ambulatório regressam à normalidade, mas ainda há 
espaços que se mantêm encerrados há vários meses ou anos, 
como é o caso da Unidade de Convalescença com 24 camas.
7 | Novo Centro Materno Infantil de Gaia e Espinho no 
Hospital Santos Silva
Investimento de 14,6 milhões de euros deverá ser inaugurado a 
8 de março, Dia Internacional da Mulher.
8 | Telhas no chão da Estação da Linha do Vouga
A reabilitação da Linha do Vouga ainda não chegou a Espinho e 
as estruturas envolventes à plataforma de partida e chegada do 
“Vouguinha” aparentam desgaste e antiguidade. E, por isso, o 
telhado do edifício que foi substituído por um contentor vai 
perdendo volume.
9 | Cerca de seis dezenas de funcionários municipais 
com trabalho reconhecido na luta contra a pandemia

4500 FREGUESIAS
10 | Complexo Habitacional da Ponte de Anta tem muro 
embelezado
Cerca de 930 peças de azulejos, pintados à mão por Manuel 
Malheiro.
10 | Paramos: Supermercado Meu Super, irá servir a 
freguesia

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Comerciantes preocupados com a seca
Produtos poderão ser afetados na qualidade e no preço, caso a 
situação se mantenha por muito mais tempo.

DEFESA-ATAQUE
15 | São Silvestre: “E, meus senhores, que festa que vai ser!”
Garantia de Mário Rui Dias, presidente do Running Espinho, 
grupo responsável pela organização da sétima edição.
16 e 17 | Entrevista: Nuno Moreira
O futebolista espinhense do Vizela, da I Liga, cresceu na 
Academia do Sporting e ambiciona jogar no estrangeiro.
18 | Futsal: sementinhas arredadas da final a um 
minuto do fim
19 | Natação Masters: António Canelas vai competir no 
campeonato espanhol

OFF 
21 | Entrevista: João Barradas 
Acordeonista português vai estar a 12 de março no Auditório de 
Espinho – Academia.

ÚLTIMA
24 | Diogo Patrício exibe prémio “American crew all 
star challenge” de corte de cabelo masculino

Zona de coexistência
Os automobilistas 
continuam 
(maioritariamente) a 
não respeitar os peões 
e os ciclistas na zona de 
coexistência criada a sul 

da Rua 15, entre a 
Rua 8 e a Avenida 8 
com um separador 

em forma de rotunda 
“achatada”. Os ciclistas 
também não respeitam 
(maioritariamente) os peões. 
Ou seja, não cumprem 
o Código da Estrada na 
observância de zonas de 
coexistência, nem respeitam 
quem por lá caminha. Em 
suma: o perigo continua.

Factos e figuras da semana
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Sílvia Saiote deixa a 
competição 
A antiga campeã da Europa 
e do Mundo anunciou o fim 
de carreira aos 33 anos e 25 
anos depois de ter subido 
para cima de um trampolim 
pela primeira vez. A ginasta 

aproveitou cada dia ao 
máximo para treinar 
e competir feliz e com 

sucesso. E não obstante 
todos os títulos e medalhas, 

recorda o apoio incondicional 
da família e amizades, 
destacando todas as lições 
e momentos passados em 
treinos ou competições que 
leva para a vida.

Estação do Vouga
Aqui e ali, as sessões da 
Tarda a requalificação da 
Linha do Vouga, assim 
como a reabilitação da 
estação de Espinho onde 
o “Vouguinha” ainda de lá 
parte e chega, mas num 

cenário desleixado. 
Por exemplo, o 
edifício da estação 
apresenta visíveis 

sinas de degradação. E 
já vão caindo as telhas. 
Retarda a recuperação das 
dinâmicas de outrora e 
a propalada intervenção 
para dotar a via-férrea 
do Vouga de atratividade 
e rentabilidade para o 
presente e o futuro.   
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LISANDRA VALQUARESMA 

Quem é a Sílvia Saiote?
Uma pessoa que se considera uma espi-
nhense. Eu não nasci em Espinho, mas mu-
dei-me com dois anos para a cidade com a 
minha família. Cada vez que vou a Espinho 
sinto-me em casa e percebo que fui sempre 
uma apaixonada por desporto. 
Como foi a infância passada em Espinho?
Foi boa, recordo-me das idas à praia para ver o 
Miguel Maia e o João Brenha, dos torneios de 
voleibol no verão, de andar sempre muito a pé 
pelas ruas da cidade. Eu ia sempre a pé para 
o treino e voltava para casa dos avós para al-
moçar, fazia tudo a pé, mesmo quando ia para 
a escola e isso tornou-me independente. Além 
disso, também tive muita sorte nos amigos e 
nos colegas que tive porque sempre me aju-
daram bastante.
Como aparece a ginástica na sua vida? 
Foi através de um convite quando eu andava 
na escola primária. Sempre adorei jogar fu-
tebol e os meus intervalos da escola eram 
passados a jogar com os rapazes. A minha pro-
fessora Beatriz ainda hoje me conta que eles 
faziam fila para ver em que equipa a Sílvia 
ia jogar. Mas num desses intervalos, estavam 
na escola as treinadoras da ginástica rítmica 
da Associação Académica de Espinho e elas 
convidaram-me para ir experimentar. Fiz uns 
testes físicos e fui escolhida, mas a Sílvia e a 
ginástica rítmica têm uma relação compli-
cada porque a parte muito feminina da rít-
mica não era a minha praia. No entanto, um 
dia acabei por ver, na Académica, um espaço 
em que havia um trampolim e recordo-me de 
pensar que aquelas pessoas estavam a voar. 
Acabei por comentar isso com as treinadoras 
e com a minha mãe, pedindo-lhe para me 
deixar ir para os trampolins. Na verdade, foi 
assim que começou. Hoje em dia, com as redes 
sociais, temos acesso a tudo, mas antigamente 
não era assim.
Como foi esse tempo na Académica?
Estive na Académica de 1995 a 2010, até ter-
minar a universidade e decidir viver em 
Lisboa, onde comecei a treinar e a trabalhar. O 
tempo na Académica foi muito especial e que 
guardo com muito carinho, pois tenho muito 
boas memórias. Para mim, esse tempo parece 
que nunca terminou porque como visito a 
minha família em Espinho muitas vezes, 
sempre que podia acabava por treinar na Aca-
démica à sexta-feira. Por isso, também tenho 
sempre que agradecer ao Arménio Cordeiro 
[treinador] e ao presidente do clube porque 
sempre me deixaram as portas abertas. Para 
mim, Espinho e a Académica são casa. 
Houve alguém que a tenha especialmente 
marcado na Académica?
O Rui Neto, o meu treinador de formação, e a 
Gisela Lopes marcaram-me numa fase inicial. 
O Arménio Cordeiro acabou por fazer a tran-
sição. Essas pessoas marcaram-me porque me 
formaram como ginasta. Passamos horas no 
pavilhão e o papel do treinador é extrema-
mente importante porque é quase como um 
segundo pai. 
Foi na Académica que percebeu que queria 
fazer isto por muitos anos?
Não, foi uma coisa natural. Se me tivessem 
dito que eu iria fazer isto por 25 anos, eu diria 
que era impossível e ainda hoje acredito que 
os projetos devem ser coisas limitadas, não há 

nada que me veja a fazer durante 20 anos, mas 
isto acabou por ser algo natural e foi sempre 
encarado desafio a desafio. O primeiro era 
chegar à seleção e aconteceu com 16 anos. 
Depois de lá chegar, o desafio era o campeo-
nato do mundo que acabou por acontecer 
quando eu tinha apenas 17 anos. Fui campeã 
do mundo de forma individual e por equipas 
quando ainda era uma miúda. Só tinha 17 
anos e já era campeã do mundo sénior de 
uma disciplina não olímpica que é o duplo 
minitrampolim, mas essa pressão fez com 
que toda a minha carreira, que começou cedo, 
tivesse que estar sempre no alto nível. Eu fui 
sempre tendo objetivos e quando dei por ela já 
tinha passado muito tempo. Só agora, nestes 
últimos meses, é que percebi que, para mim, já 
estava bom e que queria fazer uma transição.
É filha de pais músicos reconhecidos. A 
música também fez parte da sua vida?
Sim, fiz cinco anos de clarinete no Conserva-
tório de Música do Porto. Depois o meu pai 
disse-me que eu tinha que escolher entre o 
clarinete ou a ginástica e eu optei pela ginás-
tica. Se eu queria ser boa numa área eu tinha 
que optar e me focar apenas numa. A minha 
mãe dedicava-se à flauta transversal e o meu 
pai toca clarinete, mas, para mim, a ginástica 
foi mais forte. 
Era fácil conciliar a escola e depois a univer-
sidade com treinos e as competições?
Não, nunca foi fácil. Contudo, tive treinadores 
incríveis que mudavam o horário dos treinos 
para que pudéssemos começar mais tarde, 
ou esperavam por mim para que eu pudesse 
ficar mais tempo a treinar. Além disso, tive 
colegas que me ajudaram ao darem-me apon-
tamentos das aulas que eu não conseguia ir, 
principalmente quando tinha que viajar. Tive 
muita sorte com os colegas, mas também pro-
curei sempre rodear-me de boas pessoas e 
quando percebia que isso não estava a acon-
tecer, mudava. 
Em 2005, sagrou-se campeã mundial na Ho-
landa, no Campeonato do Mundo de Tram-
polins. O que representou esse momento e 
essa conquista? 
Muitas pessoas não percebem, mas as regras 
tinham sido alteradas nessa altura. Não havia 
Youtube nem redes sociais para que nós perce-
bêssemos como era a concorrência. As regras 
mudaram e eu decidi colocar toda a dificul-
dade, todos os saltos difíceis que conhecia, 
sem pensar muito. Eu só queria aproveitar 
o meu primeiro campeonato, mas era uma 
miúda destemida e decidi fazer séries que até 
em treinos eu tinha medo de fazer. Quando 
cheguei ao campeonato do mundo estava em 
topo de forma e realmente as coisas correram 
muito bem. Logo nas classificações passei em 
primeiro. Treinei bastante e fui fazer o meu 
melhor, mas realmente fui melhor do que as 
minhas concorrentes. Foi muito especial e foi 
uma surpresa porque não estava à espera.
Por se considerar uma pessoa destemida, 
acha que isso pode ajudar nos momentos 
mais duros de prova?
Eu sou destemida, mas acima de tudo sou tra-
balhadora. Não acho que seja aquela ginasta 
super-talentosa, mas acho que o trabalho que 
fiz, seja físico, seja técnico, tornou-me muito 
boa ginasta. Eu tive colegas com mais talento 
do que eu, mas fui sempre muito persistente e 
trabalhadora, mesmo para compensar a parte 
física que, se calhar, não estava tão bem. Tive 

Depois de uma vida repleta de medalhas, Sílvia Saiote 
coloca um ponto final numa carreira que já vai nos 25 
anos. Com uma incursão na ginástica rítmica, a menina 
destemida criada em Espinho, rapidamente percebeu que 
era nos trampolins que queria voar. De mão dada com a 
Associação Académica de Espinho, onde cresceu, Sílvia 
Saiote foi campeã do mundo em trampolins, colecionou 
medalhas, momentos e amizades que afirma ainda hoje 
guardar com todo o carinho. Atualmente com 33 anos, a 
ex-atleta trabalha no Instituto Português de Desporto 
e Juventude, em Lisboa, é treinadora no Sporting Clube 
de Portugal e confessa que ainda hoje é em Espinho e na 
Académica que se sente em casa.

“Durante a viagem 
o revisor avisou que 
íamos fazer uma 
paragem especial em 
Espinho porque ia a 
bordo uma campeã 
do mundo”

destaque

SÍLVIA SAIOTE ANUNCIA FIM DA CARREIRA 

Sílvia Saiote e 
Ana Simões foram 
recebidas em festa 
na antiga estação 
de Espinho após 
a conquista de 
medalhas no 
campeonato do 
mundo
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algumas lesões, mas fui treinando sempre 
muito, inclusivamente a parte psicológica. Ou 
seja, o que eu não tinha tão desenvolvido fui 
sempre compensando e nunca desisti perante 
as dificuldades e acho que essa é a minha 
maior qualidade. 
Depois desse mundial como é que foi rece-
bida em Espinho?
Eu cheguei a Espinho de comboio e a estação 
parou. Recordo-me que estavam centenas de 
pessoas. A minha mãe, com a ajuda de pes-
soas que eu nem sei o nome e que estavam 
ligadas à CP, conseguiu parar o alfa em Es-
pinho, o que não estava previsto. Lembro-me 
da minha mãe dizer que eu tinha que sair na 
estação de Espinho e de eu também lhe dizer 
que sabia perfeitamente andar de comboio. 
Eu ia treinar a Lisboa muitas vezes com a 
seleção e sabia que o alfa não parava na es-
tação de Espinho. Mas durante a viagem, para 
minha surpresa, o revisor avisou que íamos 
fazer uma paragem especial em Espinho 
porque ia a bordo uma campeã do mundo. Foi 
muito engraçado. O meu pai levou a banda de 
música para tocar junto à estação, estava lá a 
minha família, os meus treinadores e todos 
os meus colegas e sem dúvida que foi um mo-
mento muito especial. 
No ano seguinte voltou a ser premiada, con-
seguindo a medalha de bronze no Campeo-
nato da Europa de Trampolins em França. Aí 
havia uma pressão maior?
Sim, havia uma pressão gigante porque eu 
era a campeã do mundo. Eu vinha de um mo-
mento complicado porque estávamos em pro-
cesso de alteração de treinador na Académica, 
mas correu-me muito bem a prova, apesar 
da forma como me encontrava psicologica-
mente e de algumas confusões que estavam 
a acontecer. 
Partilhou muitas destas conquistas com 
outras atletas com quem concorreu coleti-
vamente como, por exemplo, a Ana Simões. 
As medalhas conseguidas coletivamente ti-
veram a mesma importância?
Para mim, as medalhas coletivas eram ainda 
mais especiais, ainda por cima porque eu as-
sumia sempre o papel de ser a última a saltar, 
ou seja, a equipa toda dependia da minha 
prestação para ver se íamos conseguir ou não. 
Porquê ser a última?
Porque eu não me importava de ter pressão 
e queria que elas confiassem. Além disso, 
como fazia saltos mais difíceis, assumia essa 
pressão. Essas provas eram ainda mais es-

peciais para mim porque tinha comigo pes-
soas de quem eu gostava muito como a Ana 
Simões que considero como uma irmã. Ainda 
hoje nos damos muito bem e estamos juntas 
frequentemente. Saltar e subir ao pódio com 
ela foi um privilégio para mim.
Como é que a família olhava para todas estas 
conquistas?
Acho que a minha família olhou sempre para 
mim com orgulho, mas a deixar-me fazer 
aquilo que me fazia realmente feliz, sem 
nunca colocar pressão, até porque eu pedia 
para não irem ver as provas. Eu não queria 
misturar assuntos. Queria apenas chegar a 
casa e ser a Sílvia normal sem falar dos treinos. 
Além disso, tive sempre muita ajuda. Tinha 
uns avós que me ajudaram muito porque eu 
chegava dos treinos e tinha sempre a comida 
pronta, a minha mãe ajudava-me sempre com 
o pequeno almoço e fazia-me a comida para o 
resto do dia. 
Como se dá a mudança para Lisboa?
Foi quando terminei a faculdade. Eu quis 
apostar no trampolim e queria viver em 
Lisboa. A minha área é a economia e, a nível 
profissional, achava que era a melhor opção. 
Custou-me bastante, mas mudei-me e co-
mecei a trabalhar e a treinar com os treina-
dores nacionais da altura que eram do Lisboa 
Ginásio Clube. Achava eu que na altura ia 
terminar a carreira em breve e queria ter essa 
experiência na minha vida. 
Foi difícil deixar Espinho?
Foi. Eu já ia muitas vezes a Lisboa para treinar, 
mas deixar a minha família foi complicado. 
Contudo, achava que precisava dessa mu-
dança na minha vida e como ginasta achei 
que ia evoluir mais. Apesar dessa mudança, 
mais tarde regressei a Espinho, numa fase em 
que a minha mãe adoeceu, e acabei por viver 
na cidade durante um ano. 
Como foi a passagem para a equipa de tram-
polins do Sporting Clube de Portugal em 
2012?
Foi boa. Estive dois anos no Lisboa Ginásio 
Clube com os treinadores nacionais e depois 
fui para o Sporting por ter lá o Luís Santos, o 
treinador que fez parte da equipa onde eu fui 
campeã do mundo em 2005 e que me recebeu 
de portas abertas.
Foi boa essa experiência?
Sim, depois também acabei por trabalhar no 
clube em 2016 quando terminei a minha tese 
de mestrado em gestão. Por isso, de 2012 a 2016 
estive apenas como ginasta e depois de 2016 

Rua do Golf Nº 723 | 4500-605 Espinho T.: 224 967 765
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Sou e serei 
sempre 
ginasta 
na minha 
cabeça”
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até 2019 estive a conjugar ambos. É um grande 
clube, é outro tipo de pressão, tem um grupo 
de fãs gigante, mas apaixonei-me pelo clube 
e pela forma como as pessoas me receberam. 
Trabalhou no Departamento Comercial 
do Gabinete Olímpico do clube ao mesmo 
tempo que mantinha a atividade desportiva. 
Era fácil manter o foco, estando tão ligada 
ao clube?
Não, na verdade era muito difícil. Eu fazia a 
coordenação do gabinete olímpico e tive co-
legas muito bons que percebiam que eu não ia 
almoçar com eles porque ia treinar, que perce-
biam que eu tinha que entrar mais cedo para 
poder sair mais cedo porque queria ir treinar. 
Foi uma grande ginástica, chegava ao final do 
dia muito cansada, mas feliz. 
No Sporting, houve alguma medalha que a 
tenha especialmente marcado?
Sim, os World Games de 2013, que é como se 
fosse os jogos olímpicos para modalidades 
não olímpicas. Foi um ano complicado porque 
a minha mãe tinha falecido e essa foi, para 
mim, uma das medalhas mais importantes 
da minha carreira. Foi a primeira medalha im-
portante que consegui no Sporting e depois 
logo a seguir fui campeã da Europa em duplo 
minitrampolim em Portugal e foi muito es-
pecial para mim. Pela primeira vez, tinha a 
minha família a assistir. 
Na semana passada anunciou o fim carreira 
como atleta depois de 25 anos. A que sabe 
este fim de ciclo?
Foi uma semana um pouco emocional porque 
realmente foram muitos anos, mas pelas men-
sagens que recebi, sinto que consegui deixar a 
minha marca na ginástica, mas também nas 
pessoas. Sempre tentei ajudar os outros ao 
máximo e, embora eu tivesse um feitio com-
plicado por querer as coisas e achar que po-
deria melhorar, sempre respeitei os meus trei-

nadores. Fico muito feliz por ver os clubes e 
pessoas de várias nacionalidades que compe-
tiam contra mim a darem-me os parabéns. O 
que fica são as amizades e os bons momentos 
porque as medalhas são importantes, mas 
ficam arrumadas numa garagem. Acabo com 
a sensação de que foi uma etapa que me deixa 
de coração cheio, recheada de momentos in-
críveis para recordar. 
Muitos espinhenses consideram-na como 
uma das maiores desportistas que Espinho 
já teve. Como é que lida com estas opiniões?
Eu não consigo comparar com os outros 
porque não sei a história e quem estudar a 
história do desporto em Espinho há de ter 
uma melhor opinião do que eu sobre isso, mas 
sei que fui a melhor versão que conseguia ser 
e não trabalhei para ser a melhor, mas para 
ser a melhor versão de mim mesma. Se há es-
pinhenses que têm orgulho, então fico ainda 
mais feliz. Se eu tivesse que estabelecer um 
objetivo para a Sílvia em criança era o de ser 
feliz e deixar a família e as pessoas orgulhosas 
e felizmente foi isso que aconteceu. 
Quais são os objetivos para o futuro?
O objetivo é continuar a ser treinadora, con-
tinuar a desenvolver-me nesse aspeto. Espero 
fazer o grau III do curso de treinadora este 
ano e assim vou poder trabalhar com pessoas 
que fazem parte da seleção nacional. Além 
disso, quero continuar a ajudar as raparigas 
no desporto e particularmente na ginástica 
porque acho que é um segmento que tem que 
ser protegido. Quero poder dar o meu contri-
buto de uma forma extremamente positiva 
tal como a ginástica me deu. 
Como é que olha para a ginástica em Es-
pinho, nomeadamente os trampolins?
O Arménio Cordeiro tem feito um trabalho 
incrível. Espinho é uma cidade de voleibol e 
de hóquei em patins, mas também tem uma 

grande paixão pela ginástica e pelos saraus. 
Acho que a Académica tem sido incansável 
nesse apoio e eu espero que o novo pavilhão 
seja construído em breve, pois tenho a certeza 
que isso irá dar uma força à ginástica em Es-
pinho. Eu própria fiz questão de dizer ao pre-
sidente que pode sempre contar comigo para 
o que precisar.
Que mensagem gostava de deixar aos es-
pinhenses ou aos atletas de Espinho que 
gostam de si e que a reconhecem como um 
exemplo?

Quero dizer que agradeço de coração o senti-
mento que muitos têm por mim, que agradeço 
a todas as pessoas que me param na rua e me 
dão os parabéns pela carreira, tal como aos 
meus colegas da escola, pois são sempre pes-
soas próximas. Espinho, para mim, é estar em 
família. Muitas vezes os espinhenses param a 
minha família na rua para perguntar por mim 
e só posso dizer que as pessoas e Espinho po-
derão sempre contar comigo, no que eu puder 
fazer, para desenvolver o desporto. Mas mais 
do que tudo devo dizer que agradeço à minha 
família todo o apoio nestes anos porque sem 
eles teria sido impossível ter tido estes 25 anos 
da forma como tive.  ○

Acabo com a 
sensação de que 
foi uma etapa 
que me deixa 
de coração 
cheio, recheada 
de momentos 
incríveis para 
recordar”
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Espero que o 
novo pavilhão 
[da Académica] 
seja construído 
em breve, pois 
tenho a certeza 
que isso irá dar 
uma força à 
ginástica em 
Espinho”

ALGUMAS 
CONQUISTAS

2005 

Campeã do mundo de duplo 
mini-trampolim na Holanda

2006 

Medalha de bronze a nível individual em 
duplo mini-trampolim no Campeonato da 
Europa de Trampolins em França

2008

Medalha de prata por equipas em 
duplo mini-trampolim no Campeonato   
da Europa na Dinamarca

2011 

Medalha de prata por equipas em 
duplo mini-trampolim  no Campeonato do 
Mundo de Trampolins na Grã-Bretanha

2013 

Medalha de bronze em duplo mini-
trampolim individual nos World Games na 
Colômbia

2014 

Medalha de bronze individual e a medalha 
de ouro por equipas em duplo mini-
trampolim no Campeonato da Europa de 
Trampolins em Guimarães

2015

Vence Torneio José António Marques de 
Ginástica de Trampolins em Loulé 

2017 

Medalha de bronze em trampolim 
sincronizado na Taça do Mundo em Baku
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CAMAS
na Unidade de 
Convalescença/ 
Cuidados Continuados

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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O novo Centro Materno 
Infantil de Gaia e Espinho 
deverá ser inaugurado a 8 
de março, O investimento, 
anunciado pelo Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNG/E) e pelo 
próprio Ministério da Saúde, 
teve um custo total de 14,6 
milhões de euros e conta com 
nove salas de parto indivi-
duais e capacidade para 82 
camas e 16 incubadoras. O in-
vestimento faz parte da Fase 
C de requalificação do CHN-
VG/E, sendo financiado em 
75% pelo FEDER - Norte 2020. 
De acordo com o CHVNG/E, 
a nova área materno infantil 
terá um serviço de urgência 
obstétrica e ginecológica, um 
bloco de partos com nove 
salas individuais, um bloco 
operatório contíguo a esta 
sala e uma unidade de neo-
natologia com cuidados in-
tensivos neonatais, equipada 
com 14 boxes e dois quartos 
de isolamento com pressão 
negativa, bem como zona de 
internamento de Ginecologia 
e Obstetrícia. A zona de in-
ternamento de Pediatria e 
Cirurgia Pediátrica terá 14 
quartos, enquanto o berçário 
contará com 34.
A inauguração deste equipa-

mento estava anunciada para 
o final de janeiro passado, 
sendo o atraso justificado pelo 
"resultado das dificuldades 
sentidas mundialmente na 
entrega de materiais”.
Esta infraestrutura irá servir 
mais de 161 mil mulheres e a 
obstetrícia a mais de 75 mil 
em idade fértil, residentes 
na área de abrangência do 
centro hospitalar, enquanto 
o serviço de cirurgia pediá-
trica serve cerca de 120 mil 
crianças e jovens.
No entanto, a criação desta 
nova infraestrutura levanta 
algumas questões relativa-
mente à Unidade II [antigo 
Hospital Distrital Vila Nova 
de Gaia], para a Unidade I 
[Hospital Eduardo Santos 
Silva]. Na Unidade II per-
manecerá a atividade de 
ambulatório, consultas pro-
gramadas de Ginecologia, 
Obstetrícia e Pediatria, a 
unidade de procriação medi-
camente assistida, a Unidade 
Diagnóstico Pré-Natal e a 
consulta de Ortopedia.
Porém, o internamento dos 
doentes cirúrgicos de orto-
pedia também passa para 
a Unidade I, assim como o 
internamento "cirurgia mu-
lheres". ○ MP

O HOSPITAL de Espinho, 
Unidade III do Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNG/E), esteve 
paralisado, a 4 de fevereiro 
passado, devido à inundação 
provocada por uma rutura 
nas canalizações do piso su-
perior. As cirurgias terão sido 
retomadas quatro dias de-
pois e a situação, atualmente, 
parece estar normalizada, 
assim como nas consultas 
externas e na realização de 
exames complementares de 
diagnóstico.

Foram efetuadas, na altura, 
algumas reparações para 
que o trabalho pudesse ser 
retomado. No entanto, estão 
por adjudicar as eventuais 
obras de fundo, que o próprio 
Conselho de Administração 
do CHVNG/E considerou 
necessárias no momento do 
acidente, devido ao estado 
obsoleto da infraestrutura 
de canalização. Enquanto a 
substituição das tubagens já 
identificadas não acontecer, o 
problema irá persistir.

Entretanto, continuam 
encerrados, há mais de meio 
ano, a área de internamento 
de Medicina – situada no 
piso superior - assim como o 
bar do Hospital. Há, também, 
um piso de internamento 

destinado a uma Unidade 
de Convalescença/Cuidados 
Continuados que se encontra 
encerrado e que dispõe de 
24 camas, 10 das quais foram 
oferecidas pelo Município de 
Espinho em 2018, e que estão 
distribuídas por várias en-
fermarias. Um investimento 
que foi financiado pela autar-
quia, cujo material foi adqui-
rido pelo próprio CHVNG/E 
através de concurso público 
e com um preço final que 
rondou os 20 mil euros, com 
o objetivo de voltar a colocar 
em funcionamento um ser-
viço de convalescença. 

O edifício da Unidade III 
do CHVNG/E, anteriormente 
designado por Hospital de 
Nossa Senhora da Ajuda, é 
propriedade da Santa Casa 
da Misericórdia de Espinho 
(SCME) e está cedido, com 
contrato de arrendamento, 
ao Ministério da Saúde. O 
alegado desinvestimento 
no próprio edifício poderá 
antecipar uma redução pro-
gressiva de valências e, até, a 
entrega da infraestrutura ao 
proprietário. De resto, essa 
hipótese tem sido levantada 
na Unidade I do CHVNG/E, 
após a transferência do 
Centro Materno Infantil 
de Gaia e Espinho para a 

principal unidade do agru-
pamento (o antigo Hospital 
Eduardo Santos Silva).

Pedro Nelson Sousa, pro-
vedor da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Espinho, não acre-
dita que o Hospital de Nossa 
Senhora da Ajuda possa vir 
a tomar outro rumo, que 
não aquele que neste mo-
mento lhe está atribuído pelo 
Centro Hospitalar. “Sei que o 
que está a funcionar em Es-
pinho está a funcionar muito 
bem e, quando as coisas estão 
a funcionar bem não devem 
ser mexidas”, disse o pro-
vedor da Misericórdia, acres-
centando que, por outro lado, 
“não faria sentido o Centro 
Hospitalar ter na sua deno-
minação Gaia e Espinho se 
isso não implicasse ter neste 
edifício algumas valências”.

Pedro Nelson Sousa con-
sidera que “o edifício parece 
estar em bom estado de con-
servação e em boas condições” 
e que o facto de ter havido 
uma inundação “é preocu-
pante”, mas “isso não significa 
que queiram retirar de lá as 
valências que este hospital já 
tem”. “A questão da inundação 
é um assunto que diz respeito 
ao CHVNG/E e que, por isso, 
terá de ser essa entidade a re-
solver o problema”, concluiu o 
provedor da SCME. 

A Defesa de Espinho pro-
curou obter diversos esclare-
cimentos junto do Conselho 
de Administração do CH-
VNG/E, ainda na sequência 
da inundação de 4 de feve-
reiro. Questionamos sobre a 
extensão dos danos provo-
cados pelo acidente, qual a 
origem do problema, o ponto 
de situação à época e o con-
junto de intervenções que já 
teriam sido implementadas 
para prevenir nova situação 
semelhante. Questões que 
voltaram a ser colocadas no 
passado dia 23 de fevereiro e 
que, até ao fecho desta edição, 
não mereceram resposta por 
parte daquela entidade. ○ MP

Nova unidade materno 
infantil terá 82 camas e 16 
incubadoras

Normalidade regressou ao 
Hospital de Espinho, mas as 
obras continuam por fazer
Após a inundação no início de fevereiro, que paralisou vários serviços no 
Hospital de Espinho, as eventuais obras estruturais na infraestrutura das 
águas continuam por fazer. O problema terá sido rapidamente resolvido 
(ou remediado). Mas há várias valências naquele hospital que se mantêm 
encerradas há vários anos, muito antes do episódio da inundação, como é o 
caso da Unidade de Convalescença com 24 camas.

CENTRO HOSPITALAR GAIA/ESPINHOSAÚDE

Não faria sentido o 
Centro Hospitalar 
ter na sua 
denominação Gaia 
e Espinho se isso 
não implicasse 
ter neste edifício 
algumas valências”

Pedro Nelson 
Sousa, provedor 
da SCME
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LÚCIO ALBERTO

A REABILITAÇÃO das es-
truturas envolventes à plata-
forma de partida e chegada do 
“Vouguinha”, em Espinho, apa-
renta aguardar por uma re-
qualificação. A obra tem sido 
su cessivamente projetada e 
anunciada, mas por enquanto 
só há intervenções anun-
ciadas a sul do atual troço. 
Já o edifício da estação, onde 
antes se processava a venda 
de bi lhetes e se afixavam os 
horá rios, está com visíveis 
sinais de degradação e a sua 
funcionalidade foi esvaziada 
das quatro paredes, enquanto 
se instalava um contentor no 
exterior para serviço de apoio 
aos utilizadores. 

“O comboio é desconfor-
tável e demora-se muito 
tempo a chegar a Espinho”, la-
menta Maria João Rodrigues, 
de 35 anos e oriunda de Ol. 
Azeméis, ou seja, do extremo 
sul do atual troço ferroviário. 
“E olhando atentamente para 
este lugar do ‘Vouguinha’ em 
Espinho fica-se com a sen-
sação de que parece que está 
quase tudo ao abandono. E 
até há telhas pelo chão!”.

“Já não basta que o com-
boio se atrase e não haja 
abrigos em condições para 
os passageiros, também é 
preciso ter cuidado com as 
telhas que caem do edifício 
da estação que agora está fe-
chado”, diz José Pereira, de 54 
anos. “O aspeto desta estação 

está a ficar desagradável”.
“Não é um terminal atra-

tivo e cómodo, mas talvez 
quando for feita a requali-
ficação da Linha do Vouga 
também seja melhorada esta 
estação de Espinho”, afirma 
Carlos Silva, de 62 anos, 
proveniente de São Paio de 
Oleiros. “Não são as telhas 
caídas que dão uma imagem 
de insegurança e desleixo. 
Olha-se para a zona envol-
vente do caminho-de-ferro e 
não se fica agradado com o 
que se vê. Até parece terra de 
ninguém…”.

“Quando anoitece cedo, ou 
quando tarda a amanhecer, 
é que se nota mais insegu-
rança nesta estação, mas se 
as telhas caírem em cima de 
alguém é que toda a gente vai 
reparar que este sítio não é 
seguro”, comenta Maria Tei-
xeira, de 43 anos, à espera que 
o “Vouguinha” a transpor-
tasse até Paços de Brandão. 
“E quanto às telhas que vão 
caindo é sinal de que o antigo 
edifício da estação também 
pode cair…”.  

Entretanto, o Movimento 
Cívico pela Linha do Vouga 
manifesta a sua preocupação 
relativa aos constrangi-
mentos verificados nas cir-
culações diárias de comboios 
provocados pelo avanço dos 
trabalhos de renovação inte-
gral de via. “Temos recebido 
diversas queixas por parte 
de utentes e funcionários da 
CP – Comboios de Portugal, 

sobretudo, devido aos atrasos 
resultantes da limitação da 
velocidade de circulação 
a 10 km/h na extensão já 
intervencionada”.

A obra, que teve início há 
cerca de um mês e meio, na 
estação de Oliveira de Aze-
méis, já decorre à saída do 
apeadeiro de Santiago de Ri-
ba-Ul, ou seja, a dois quilóme-
tros de distância do ponto ini-
cial. “No entanto, verificada 
a ausência de maquinaria 
para a realização do ataque 
mecânico pesado na zona in-
tervencionada, significa que 
temos dois quilómetros de 
obra inacabada e comboios a 
circularem a uma velocidade 
extremamente reduzida”.

Por isso, o apelo do Movi-
mento Cívico pela Linha do 
Vouga às entidades respon-
sáveis pela execução da obra, 
“nomeadamente a Steconfer 
e a Infraestruturas de Por-
tugal”, para que sejam céleres 
na resolução deste problema 
“e que façam os esforços ne-
cessários para que a maqui-
naria (atacadeira) chegue 
o quanto antes à Linha do 
Vouga, para que a obra possa 
ser totalmente finalizada na 
zona já intervencionada e, 
desse modo, seja reposta a 
velocidade normal de circu-
lação afim de se evitarem os 
constrangimentos por nós 
denunciados”. ○

4500 Espinho

TRANSPORTES

Telhas caídas 
na Estação 
da Linha do 
Vouga
O edifício da Estação da Linha do Vouga, 
em Espinho, apresenta evidentes sinais 
de degradação, agora agravados com 
a queda de telhas. O edificado onde 
dantes era operacionalizada a logística 
técnica e administrativa foi enquadrada 
na concessão de espaços desativados, 
mas ainda com processo inconclusivo. 
Entretanto, as telhas vão caindo, afetando 
a segurança dos passageiros. 

DEFESA DE ESPINHO - 4686 - 3 MARÇO 2022

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO 

EDITAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente da Assembleia Municipal 
de Espinho: 
Faz público, de acordo com o artigo 28º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro (regime jurídico das autarquias locais - RJAL, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na redação em vigor), e 
em conformidade com o Regimento Interno que, no próximo dia 10 de 
março de 2022, pelas 21.00 horas, no Centro Multimeios de Espinho, 
realizar-se-á uma sessão extraordinária desta Assembleia Municipal, 
que versará a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Eleição de 2 representantes das freguesias do concelho para a 
Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
2. Prorrogação do prazo de transferência das competências no domínio 
da ação social;
3. Apreciação da Alteração por Adaptação do Plano de Pormenor do 
Estádio do Sporting Clube de Espinho, na sequência da transposição 
das Normas do Programa da Orla Costeira - Caminha-Espinho (POC-CE).

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

Espinho, 25 de fevereiro de 2022.
O Presidente da Assembleia Municipal,
José Carvalhinho, Dr. 
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“É sinal de que o 
antigo edifício da 
estação também 
pode cair…”   
Maria Teixeira

“Não são as telhas 
caídas que dão 
uma imagem de 
insegurança e 
desleixo”  
Carlos Silva

“Até há telhas pelo 
chão!” Maria João 
Rodrigues

“É preciso ter 
cuidado com as 
telhas que caem”  
José Pereira

©
 FR

A
N

C
ISC

O
 A

ZEV
E

D
O

©
 FR

A
N

C
ISC

O
 A

ZEV
E

D
O

8 • Defesa de Espinho • 3 de março de 2022



SAÚDE POLÍTICA

MANUEL PROENÇA 

COM O SALÃO nobre da 
Câmara Municipal cheio, os 
funcionários autárquicos 
que estiveram envolvidos 
nas mais diversas equipas 
criadas no âmbito do com-
bate à pandemia e que inte-
graram a Task Force do Ser-
viço Municipal de Proteção 
Civil, viram o seu trabalho e 
dedicação reconhecidos. O 
coordenador municipal de 
Proteção Civil, Pedro Louro 
foi alvo de uma distinção 
especial pelo trabalho que 
desenvolveu durante este pe-
ríodo de pandemia.

O presidente da Câmara, 
Miguel Reis fez questão de 
“agradecer o esforço e em-
penho assinaláveis” destes 
seus colaboradores, assim 
como “o trabalho extraor-
dinário” que o seu vice-pre-
sidente, Álvaro Monteiro, 
desempenhou desde a decla-
ração do estado de calami-
dade, no final do ano passado 
e de “uma lista muito grande 
de pessoas”, nomeadamente, 
“médicos e enfermeiros que, 
no anonimato nos ajudaram”.

Miguel Reis enalteceu, na 
sua intervenção, o “extraor-
dinário empenho e disponi-
bilidade” que estes funcio-
nários “demonstraram na 
Task Force do Município de 
Espinho contra a Covid-19”, 
sublinhando o “contributo 
inequívoco no combate à 
pandemia” e a “dedicação 
muito além da obrigação 

profissional”. E isto, segundo 
o presidente da Câmara, jus-
tifica “este reconhecimento 
público, agradecendo-vos, em 
nome de Espinho e dos es-
pinhenses, os serviços pres-
tados à nossa comunidade”.

Miguel Reis deu ainda 
nota de que “foi graças à de-
dicação”, que se conseguiu 
“ultrapassar esta última vaga, 
onde chegámos a registar 
mais de 500 novos casos por 
dia, com apenas um doente 
do concelho de Espinho in-
ternado na Unidade de Cui-
dados Intensivos do Centro 
Hospitalar de Gaia/Espinho".

Ainda sobre o trabalho 
dos funcionários que foram 
distinguidos, o autarca 
referiu que a equipa que 

compôs a Task Force de Es-
pinho “centrou-se, entre ou-
tras coisas, em três grandes 
respostas – Centro de Va-
cinação, equipa de agen-
damento local e equipa de 
rastreamento de positivos e 
contactos de risco”.

O presidente da Câmara 
fez, questão, ainda, de tornar 
público alguns dos números 
que envolveram estes 60 fun-
cionários municipais, “num 
esforço que só entre janeiro 
e fevereiro representou mais 
de 1600 horas de trabalho 
extraordinário”.

Segundo Miguel Reis, com 
a reabertura do Centro de 
Vacinação a 17 de novembro 
de 2021 e “após 95 dias de 
operação ininterrupta, foram 

administradas um total de 
33500 vacinas – 29 mil va-
cinas Covid-19 e 4500 vacinas 
contra a gripe”.

O autarca sublinhou que 
este esforço, que teve o seu 
término no domingo pas-
sado, correspondeu a “uma 
taxa de cobertura vacinal 
elevada – 80% da população 
de Espinho com 60 ou mais 
anos de idade já com a dose 
de reforço e mais de 70% das 
crianças entre os cinco e os 17 
anos com o esquema de vaci-
nação iniciado”.

Por fim, Miguel Reis re-
velou que pelo call center 
municipal “passaram mais de 
37 mil chamadas – 8000 agen-
damentos locais de vacinas 
e quase 7000 contactos de 
casos positivos”.

A cerimónia de home-
nagem a estas seis dezenas 
de funcionários registou as 
presenças de várias enti-
dades, entre as quais a dele-
gada de saúde coordenadora 
de Unidade de Saúde Pública 
Regional, Teresa Sabino e 
o comandante regional do 
Centro da Autoridade Na-
cional de Emergência e Pro-
teção Civil, António Ribeiro.

António Ribeiro sublinhou 
“o papel relevantíssimo das 
autarquias no combate à pan-
demia”, entre as quais estão 
o Município de Espinho, du-
rante “tempos muito difíceis”. 
Por isso, aquele membro 
da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil fez questão, 
também, de deixar “um agra-
decimento à Câmara Muni-
cipal de Espinho e a todos 
estes colaboradores”, pelo 
trabalho que desenvolveram.

Por sua vez, Teresa Sabino 
também reconheceu o im-
portante papel desta Task 
Torce com a colaboração que 
teve “numa fase em que es-
távamos todos exaustos. Se 
não fosse a vossa preciosa 
ajuda, estávamos incapazes 
de contactar as pessoas. Em 
conjunto fizemos muito me-
lhor essa tarefa”, concluiu a 
delegada de saúde.

Por fim, Pedro Louro su-
blinhou o “papel relevantís-
simo” desta equipa no com-
bate à pandemia e concluiu 
dizendo que “com pouco se 
faz muito”. ○

Seis dezenas de funcionários do município 
homenageados pelo combate à pandemia

Bárbara Barbosa é a 
nova presidente da 
Juventude Socialista 
de Espinho

Cerca de seis dezenas 
de funcionários da 
Câmara Municipal de 
Espinho que estiveram 
envolvidos na equipa 
da Proteção Civil de 
combate à pandemia, 
foram homenageados 
na segunda-feira, 
28 de fevereiro, 
numa cerimónia que 
decorreu nos Paços do 
Município. O Município 
de Espinho quis, de 
uma forma singela, 
reconhecer o empenho 
e a dedicação que os 
seus colaboradores 
tiveram ao longo de 
quase dois anos.
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BÁRBARA BARBOSA, de 26 anos, foi eleita 
presidente da Comissão Política Concelhia 
de Espinho da Juventude Socialista (JS), 
no ato eleitoral realizado a 24 de janeiro. A 
jovem, natural de Anta, acabou por liderar a 
única lista a votos nas eleições e defende que 
“Espinho precisa de uma dinâmica forte de 
apoio e promoção de políticas de juventude, 
que seja capaz de atrair mais jovens em prol 
de contribuir para o rejuvenescimento de-
mográfico do concelho.”

Segundo a nova presidente, “é necessário 
trazer os jovens espinhenses para a política 
e, com a força da juventude, impulsionar o 
crescimento do concelho e a sua afirmação 
territorial, de modo a tornar-se novamente 
numa terra dos jovens”, pois foi, segundo 
Bárbara Barbosa, “algo que se perdeu, como 
comprovam os dados dos Censos 2021 que 
dão Espinho como um dos municípios mais 
envelhecidos do país”.

Do resultado das eleições de 24 de janeiro, 
ficou ainda decidido que o cargo de vice-presi-
dente está entregue a Miguel Patela e a Mesa 
da Assembleia (MA) será presidida por Gérson 
Dias. Foram ainda eleitos oito elementos para 
o Secretariado, três para a MA e outros três 
para representar a Juventude Socialista nos 
órgãos concelhios do PS.

A renovada Juventude Socialista espi-
nhense já apresenta objetivos para o futuro 
e garante que “a primeira meta é promover a 
criação do Conselho Municipal da Juventude, 
uma obrigação legal que há muitos anos tem 
vindo a ser ignorada”. 

“Uma Juventude Socialista forte e dinâmica 
pode e deve contribuir para reforçar a parti-
cipação democrática e cívica de mais jovens 
interessados em contribuir e melhorar a sua 
comunidade. Queremos que os jovens espi-
nhenses venham ter connosco, partilhem as 
suas preocupações e ideias e nos ajudem a 
construir propostas de solução que possam 
ser implementadas localmente pelas Juntas 
de Freguesia e pela Câmara Municipal”, con-
clui a presidente. 

Bárbara Barbosa estudou no Instituto de 
Contabilidade e Administração do Porto e é 
membro do executivo da Junta de Freguesia 
de Anta e Guetim. ○ MP/LV  
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ECONOMIA

MANUEL PROENÇA

UM MURO, em volta do 
Bloco D [prédios cor-de-rosa], 
na zona Norte do Complexo 
Habitacional do Bairro da 
Ponte de Anta, está agora 
mais embelezado, dando um 
aspeto ainda mais bonito a 
toda aquela área. É fruto de 
uma inspiração individual 
de um antense, ali residente, 
Manuel Malheiro, que contou 
com os apoios da Câmara 
Municipal de Espinho, Junta 
da União das Freguesias de 
Anta e Guetim, do Centro Co-
munitário da Ponte de Anta 
e da professora do autor da 
obra, Natália Santos.

Manuel Malheiro traba-
lhava na área administrativa 
de uma empresa de cons-
trução civil quando ficou 
desempregado e, por isso, 
em 2015 procurou ocupar o 
seu tempo nas atividades 
promovidas pelo Centro Co-
munitário da Ponte de Anta 

(CCPA). “Naturalmente que 
aquilo que passei a fazer, 
nesta atividade, acabou por 
me inspirar para fazer al-
guma coisa naquele muro 
com que deparava todos os 
dias”, disse Manuel Malheiro.

A arte de pintar os azu-
lejos não nasceu com ele e 
reconhece que a foi “aper-
feiçoando”. Depois, acabou 
por “pedir apoio no sentido 
de recuperar aquele muro 
de suporte de terras de um 
jardim” no local onde reside. 
“Consegui os apoios e deitei 
mãos-à-obra”.

Segundo Manuel Malheiro, 
a pintura destes azulejos “de-
morou cerca de dois anos”, 
uma vez que apanhou a pan-
demia pelo meio, “o que difi-
cultou e até interrompeu o 
trabalho. Mas foi, finalmente, 
concretizado”, com a inaugu-
ração no passado dia 15 de 
fevereiro.

“Era um muro feio e muito 
degradado”, explicou o autor 

da obra que, agora mostra-se 
satisfeito por receber o elogio 
dos próprios moradores da-
quela zona, por um lado, e, 
por outro denota alguma 
tristeza por todos aqueles 
que passam por ali que se 
mostram “completamente in-
diferentes e que nem sequer 
olham para aquilo”.

Manuel Malheiro investiu 
muito do seu tempo, sem 
nada querer em troca. “Não 
investi dinheiro, mas dei 
muito do meu tempo e de 
dedicação ao trabalho”. Con-
tudo, elogia todos os que co-
laboraram de “forma extraor-
dinária, como foi o caso do 
CCPA, Município de Espinho, 
Junta de Freguesia e da pro-
fessora Natália Santos, que 
me orientou na elaboração 
destas pinturas”. E de todos 
eles fez questão de deixar 
uma referência no próprio 
mural de azulejos.

“Sem esta ajuda nada disto 
seria possível”, sublinhou 

Manuel Malheiro que faz 
questão de agradecer, ainda, 
a ajuda de um seu amigo que 
é trabalhador da construção 
civil, que o ajudou a colocar 
os 936 azulejos na parede e 
do atual responsável pelo 
condomínio do prédio onde 
reside há mais de 30 anos.

Feliz com a obra, Manuel 
Malheiro reconhece que, 
agora, aquela parte do Com-
plexo Habitacional do Bairro 
da Ponte de Anta está mais 
bonita, pois “os jardins já 
estavam devidamente cui-
dados”, conclui. ○

BAIRRO DA PONTE DE ANTA

Quase um milhar 
de azulejos 
pintados à mão 
embelezam muro

É um extenso muro que, agora, está embelezado com um conjunto de azulejos pintados à 
mão. São 936 peças, segundo o autor, Manuel Malheiro, que dedicou estes dois últimos anos 
a este trabalho, por mera satisfação pessoal e de forma a dar o seu modesto contributo ao 
Bairro da Ponte de Anta, onde reside há mais de três décadas.

“Todos colaboraram de 
forma extraordinária, 
como foi o caso do 
Centro Comunitário, 
Município de Espinho, 
Junta de Freguesia e 
da professora Natália 
Santos, que me orientou 
na elaboração destas 
pinturas”
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A MARCA de supermercados Meu Super 
inaugurou, em Paramos, mais uma das suas 
lojas. Trata-se da 15.ª loja no distrito de Aveiro 
(a segunda inaugurada em 2022), daquele que 
é, segundo esta marca, um "supermercado de 
proximidade" e que, agora, irá servir a popu-
lação paramense.
O novo espaço comercial está aberto de se-
gunda a domingo, das 8h30 às 20 horas e, 
segundo a própria marca, "conta com uma 
gama de produtos ajustada à preferência 
dos consumidores da região e um serviço 
próximo, para uma experiência de compra 
personalizada". 
A nova loja Meu Super Paramos "pretende ser 
uma referência junto da população local em 
termos de diversidade e qualidade da oferta 
e onde é possível os clientes usufruírem de 
todas as vantagens proporcionadas pelo 
cartão de fidelização Continente, através de 
descontos na loja e de benefícios numa rede 
alargada de parceiros".
A loja Meu Super Paramos situa-se na Ave-
nida Central Sul, número 1352, em Paramos. ○

Meu Super abre 
em Paramos

ANTA

A JUNTA de Freguesia de Anta e Guetim assi-
nalou, de forma simbólica, o tradicional Carnaval 
da Idanha. “As cores e a alegria do Carnaval estão 
de volta para animar o espírito e para recordar que 
melhores dias virão”, referiu a própria junta na sua 
página nas redes sociais.
Não houve um desfile organizado, mas o Largo 
da Idanha ficou decorado com as cores carnava-
lescas, em tom de festa, “disponível para brincar ao 
Carnaval como antigamente”. ○

Carnaval ‘regressou’ 
à Idanha
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MANUEL PROENÇA 

NÃO ESTÁ PREVISTA chuva para 
os próximos dias e a temperatura 
do ar deverá manter-se acima do va-
lor médio e normal para a época do 
ano. O mais recente boletim de seca 
divulgado pelo IPMA dá conta de 
valores percentuais de água no solo 
bastante inferiores ao normal, com 
muitos locais a “atingirem o ponto 
de emurchecimento permanente". 
E prevê-se o agravamento da situa-
ção de seca meteorológica, com au-
mento das áreas nas classes de seca 
severa e extrema.

Sérgio Costa tem uma produ-
ção de mirtilos e de framboesas, 
em Guetim, e não augura melhores 
dias. "As consequências são mais do 
que evidentes", afirma aquele pro-
dutor que garante que "se não hou-
ver condições para regar as planta-
ções isso irá refletir-se no preço e na 
qualidade da fruta".

Sérgio Costa considera que os 
pequenos produtores de fruta "se 
não conseguirem ter condições [a 
água] para trabalhar com os peque-
nos frutos, estará comprometida, 
seriamente, toda a cultura".

Pese embora o facto de Portugal 
estar a viver esta seca, Sérgio Cos-
ta não está a sofrer as consequên-
cias uma vez que "na rega, neste 
momento, não será necessária a 
abundância de água, deixando-se 

molhado o terreno da plantação, so-
bretudo nas estufas". Porém, apesar 
da utilização da água de um poço, 
aquele produtor guetinense aponta 
para meados de março a altura em 
que terá de ser utilizada mais água. 
"Quando a planta começar a desa-
brolhar”, previsto para daqui a mais 
alguns dias, “teremos uma planta 
que consome mais água” e se não 
chover o necessário, “haverá, certa-
mente, problemas para a produção”.

Comerciantes queixam-se do 
aumento dos preços

No lado do intermediário há, 
também, alguma preocupação. Flá-
vio Santos tem uma frutaria na Rua 
23. O seu estabelecimento tem mui-
tos clientes, mas aquele comercian-
te espinhense teme que as coisas 
venham a piorar com o agravamen-
to do preço dos produtos em conse-
quência da seca que atravessamos. 
“Tem havido um aumento do preço 
dos legumes e das frutas de pro-
dução nacional em consequência 
desta seca e da falta de água e que 
se reflete, também, na própria qua-
lidade e quantidade dos produtos”, 
explicou Flávio Santos.

O comerciante da Rua 23 afirma 
que, “neste momento ainda não es-
tamos a sentir que os preços se te-
nham agravado pela falta de água 
que há no país, porque ainda esta-
mos no início”, mas acredita que, 
num futuro muito próximo, “isso 
possa vir a acontecer”.

“Nas hortaliças, com os peque-
nos produtores, ainda não se está 
a sentir esses tais efeitos que a seca 
pode provocar, mas creio que se não 
chover dentro de poucos dias, a si-
tuação possa vir a complicar-se”.

Flávio Santos tem falado, a pro-
pósito deste assunto, com os produ-
tores e fornecedores. “Todos me têm 
dito que os preços dos produtos te-
rão de subir se esta situação de seca 
se mantiver no nosso país”, concluiu 
o comerciante.

Maria Adosinda Guedes tem um 
espaço para venda de fruta e de le-
gumes no Mercado Municipal. É co-
merciante há quase 58 anos e ocupa 

aquele espaço comercial há cerca de 
13 anos. “A seca está a afetar o pre-
ço dos nossos produtos e isto é pago 
pelo consumidor”, diz Maria Ado-
sinda. “Fica caro para o produtor e 
para todos os intervenientes que es-
tão neste processo até ao consumi-
dor”, explica a comerciante.

Maria Adosinda, por fim, apon-
ta o dedo, também, “à especulação 
criada através das grandes super-
fícies” e “ao constante aumento do 
preço dos combustíveis”. ○

 
A seca está a afetar o preço 
dos nossos produtos e isto é 
pago pelo consumidor”
Maria Adosinda Guedes, 
comerciante

 
Tem havido um aumento 
do preço dos legumes e 
das frutas de produção 
nacional em consequência 
desta seca e da falta de 
água e que se reflete, 
também, na própria 
qualidade e quantidade 
dos produtos”
Flávio Santos, comerciante

 
Se não houver condições 
para regar as plantações 
isso irá refletir-se no preço 
e na qualidade da fruta"
Sérgio Costa, produtor

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

Após dois anos de pandemia, o mundo ansiava o regresso à 
normalidade. O regresso em pleno do turismo, setor essen-
cial da economia portuguesa, a extinção das restrições à cir-
culação, a retoma em pleno de todos os negócios e o aban-
dono gradual ou imediato (dependendo das opções de cada 
um) do uso da máscara. E eis que... inicia uma guerra, tão 
próxima de nós.

Felizmente, não estamos habituados a assistir a graves con-
flitos geopolíticos na Europa no século XXI. Apesar das inú-
meras ameaças, creio que poucos esperariam que Putin inva-
disse a Ucrânia.

O desequilíbrio de forças militares entre os dois países é 
enorme. A Rússia tem cerca de 850 mil militares no ativo, 
mais de quatro vezes mais que os ucranianos. A diferença 
é ainda mais significativa em relação aos equipamentos de 
combate, onde a Ucrânia não chega a 10% dos equipamentos 
detidos pelos russos, tanto em aviões de combate, como heli-
cópteros de combate ou até em frota naval.

Enquanto vivemos num país democrático e sem episódios 
recentes de conflitos armados, abstraímo-nos um pouco dos 
inúmeros focos de tensão a nível mundial. No entanto, se-
gundo a ONG The Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), mais de 30 países já registaram conflitos 
armados entre forças militares e/ou forças rebeldes em 
2022. Os principais focos de tensão localizam-se em África, 
Médio Oriente, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Ocorrem 
sobretudo em países sub-desenvolvidos, mas nenhum país 
está imune, por isso a guerra na Ucrânia desperta-nos maior 
preocupação, devido à maior proximidade deste país (não 
só geográfica) e às eventuais repercussões na Europa e no 
mundo

Termino destacando que, segundo o International IDEA, 
mais de 40% da população mundial vive em regimes não de-
mocráticos, a percentagem mais elevada da última década. 
Assim, ao contrário do que possamos pensar, a paz e a liber-
dade estão ainda longe de serem universais. Além disso, ne-
nhuma das duas está eternamente garantida. A história de-
monstra que regimes democráticos tiveram intervalos, mais 
ou menos prolongados, de períodos de totalitarismo, bem 
como de períodos de conflitos armados. O que assistimos em 
solo ucraniano deve servir-nos de alerta, para tudo fazermos 
para preservar a nossa democracia e a paz.

André Pinção Lucas
28 de fevereiro de 2022

pessoas & negócios

O Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera 
(IPMA) divulgou, 
recentemente, que mais 
de 90% do território 
português estava em 
seca severa ou extrema 
a 15 de fevereiro. Uma 
situação naturalmente 
preocupante para os 
produtores de produtos 
alimentares hortícolas 
e frutícolas, que afeta 
não só a produção e a 
qualidade dos mesmos, 
mas, também, o preço 
final para o consumidor.

AMBIENTE

Seca provoca 
aumento do preço 
nos produtos 
hortícolas e 
frutícolas
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POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...

UM DELES É
CLARAMENTE “O FAZ TUDO” 

E O OUTRO É O 
“DESFAZ TUDO!”OS DOIS PRESIDENTES

DA GUERRA SÃO MUITO
DIFERENTES

DESDE A SUA 
FORMAÇÃO ATÉ À SUA

POSIÇÃO ATUAL

...

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. 
Nota algum peso na 
sua carteira devido à 
inflação? 

2.
Acha a inflação uma 
taxa socialmente 
penalizadora? 

Portugal chegou em 
janeiro de 2022 a uma 
taxa de inflação de 
3,4%. Isto significa que 
Portugal susteve um 
aumento na inflação de 
0,6 pontos percentuais 
desde dezembro de 2021. 
Esta informação 
encontra-se atualizada 
no domínio do Instituto 
Nacional de Estatística 
(INE) e do Eurostat, 
no âmbito do índice 
harmonizado para os 
preços no consumidor 
para os países da União 
Europeia (IHPC). Os 
portugueses preocupam-
se com isto e, sobretudo, 
com os efeitos que 
provoca no aumento dos 
preços dos combustíveis, 
na energia e nos bens 
essenciais. Bernardo Sul

 VOX POP 

Inflação em Portugal
fixa-se em 3,4% em janeiro

Henrique Alves, 
Santa Maria da Feira

1 – Sim, toda a gente nota esse peso. 
Estão a subir os preços ao nível das 
energias e isso acaba por influenciar 
um pouco os preços de muitas ou-
tras coisas. O aumento dos custos 
da luz e dos combustíveis acaba por 
influenciar, indiretamente, os preços 
dos bens essenciais. Subiu a gasoli-
na e o gasóleo e, por isso, os super-
mercados acabaram, também, por 
aumentar os preços dos seus produ-
tos devido aos custos de transporte. 
Bens essenciais como, por exemplo, 
o pão e o café, estão mais caros e têm 
tendência para subir ainda mais!
2 – É evidente, até porque quem re-
cebe menos no final do mês, acaba 
sempre por precisar mais do seu 
dinheiro. Os preços tanto sobem 
para os trabalhadores que recebem 
o salário mínimo, como sobem para 
alguém que receba muito mais ao 
final do mês. A inflação é muito pe-
nalizadora nesse sentido. O dinheiro 
começa a fazer falta às pessoas que 
recebem menos e, se calhar, não faz 
tanta falta a quem receba mais, o 
que é natural. 

Rogério Pinhal, 
Espinho

1 – Claro que se nota! Já pago mais 
pela luz, mais pela gasolina, pelo 
café… Tudo está a tornar-se mais caro 
à nossa volta. Normalmente pagava 
60 cêntimos por um café no sítio 
que frequento, e agora pago 75 cên-
timos! A procura de habitação está 
a aumentar cada vez mais e, com 
isso, as rendas das casas estão tam-
bém a aumentar cada vez mais, os 
senhorios aproveitam-se da grande 
procura que tem havido neste sector 
para inflacionar isto tudo. Eu penso 
que tudo está um pouco mais caro, a 
falta de matéria-prima faz com que 
os preços das coisas aumentem e é 
preciso combater isto. A palavra-cha-
ve é estabilidade. Há que procurar 
estabilidade nos preços dos bens es-
senciais para toda a população.
2 – Aí eu tenho um ponto de vista 
diferente de muita gente. Na minha 
opinião, quem ganha mais tem de ter 
mais e quem ganha menos tem que 
se sujeitar àquilo que tem. Tem que 
haver um equilíbrio e não podemos 
por as coisas em pé de igualdade. O 
Governo por si tem de ter meios de 
ajudar aqueles, e aquelas, com mais 
dificuldades, e tem de haver uma 
economia de acerto um pouco por 
todo o território nacional em que 
não são criticadas as pessoas que 
ganham mais ou ganham menos. 

João Soares,
Fornos

1 – Tem tido bastante impacto e, 
por acaso, tenho ficado mais leve-
zinho! Aquilo que posso dizer sobre 
a inflação, é que, principalmente, a 
parte dos combustíveis tem mexido 
muito comigo e com Portugal intei-
ro, devido ao nosso ordenado míni-
mo ser baixo. Chega a ser absurdo 
comparar países vizinhos, como 
por exemplo Espanha com Portu-
gal, nos preços dos combustíveis. 
Em Portugal pagam-se taxas ao 
Governo e ao Estado que tornam o 
seu preço elevadíssimo. É uma dife-
rença abismal quando uma pessoa, 
por exemplo, tem necessidade de 
realmente pegar no carro para a sua 
atividade profissional. 
2 – Eu acho que a inflação é de ex-
trema importância e é algo que 
tem, necessariamente, de existir 
em qualquer meio económico. 
Existem taxas para muitas coisas e 
a inflação faz parte disso. Dito isto, 
penso que deve haver uma melhor 
gestão da percentagem de inflação 
em Portugal, de modo a que as pes-
soas que recebem o salário mínimo 
consigam, ainda assim, ter acesso a 
todos e quaisquer bens essenciais 
que precisem, a um preço mais 
acessível. 

É do nosso mar

Rufino Lima, 
Santa Maria da Feira

1 – A inflação, recentemente, tem tido 
muito peso na minha carteira e isto 
deve-se, principalmente, aos preços 
das energias, com o aumento do gás, 
do gasóleo e inclusivamente da ele-
tricidade. É um fenómeno interes-
sante. Os aumentos dos preços das 
energias acabam por fazer disparar 
os preços de uma maneira geral. A 
inflação exacerbada acaba por pre-
judicar toda a gente, principalmente 
nos sectores da habitação e da ali-
mentação, que são indispensáveis 
para a qualidade de vida da popu-
lação portuguesa. Se o crescimen-
to do salário mínimo do país não 
acompanhar o crescimento da taxa 
de inflação, as pessoas acabam por 
perder poder de compra. É preciso 
ter muito cuidado com isto porque 
esta perda de poder de compra pode 
causar uma falta de procura que, por 
sua vez, pode levar a uma quebra da 
produção e, por consequência, a um 
aumento do desemprego. 
2 – É claro que sim. Imaginemos que 
estamos perante uma taxa de infla-
ção de cerca de 3%. Esta taxa não 
vai ter o mesmo peso na carteira de 
uma pessoa que receba 4000 euros 
por mês e na carteira de uma pes-
soa que receba 740 euros por mês. 
A inflação tem um peso enorme nas 
pessoas que têm menos poder de 
compra e recebem menos, princi-
palmente em Portugal que tem um 
salário mínimo considerado baixo 
para a média europeia.  
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Foi lançado na semana passada o livro 
“Ambientalismo, uma visão de mercado” 
que visa oferecer uma alternativa de solu-
ções aos problemas ambientais do nosso 
tempo. Durante demasiado tempo, permi-
tiu-se que a agenda em torno do ambien-
talismo fosse dominada apenas por uma 
área política que instrumentaliza o tema 
para atingir velhos objetivos ideológicos e 
oferece alternativas que, de tão impraticá-
veis, dificilmente se poderia chamar solu-
ções. Uma dessas alternativas, uma das 
mais populares, é o decrescimento, uma 
solução que nos levaria aos níveis de vida 
dos anos 70 ou 80, algo politicamente im-
possível de atingir numa democracia (para 
além de indesejável).

Se a via do decrescimento é uma impos-
sibilidade a todos os níveis, qual é então a 
alternativa? Quando Thomas Malthus nos 
avisou para os riscos de fome devido ao 
aumento de população em resultado da 
falta de capacidade do planeta para ali-
mentar tantas pessoas, a população hu-
mana era de mil milhões. Hoje existem 8 
vezes mais pessoas no mundo, mas no 
país de Malthus quase não há fome. Pelo 
contrário, há mais problemas de saúde 
relacionados com o excesso de peso do 
que com a fome. O problema que Malthus 
pensava que iria afetar a humanidade para 
o resto da sua existência (a falta de terra 
para alimentar uma população em cresci-
mento) resolveu-se graças ao engenho hu-
mano e à capacidade de as economias de 
mercado inovarem, produzindo muito mais 
com menos recursos. O engenho humano 
é o único recurso infinito e a economia de 
mercado o sistema que provou ser melhor 
a potenciar o crescimento deste recurso. 
A própria inovação que hoje nos permite 
aceder a tecnologias amigas do ambiente 
seria impossível sem um sistema financeiro 
que permitisse esse tipo de investimento, 
mesmo quando parte desse investimento 
é público. Um sistema económico que não 
permitisse a acumulação de capital, como 
defendem alguns ambientalistas, seria um 
sistema incapaz de gerar a inovação que 
nos permitirá continuar a progredir nas tec-
nologias verdes.

É por isso surpreendente que tantos am-
bientalistas se recusem a considerar so-
luções que não passem por reduções ca-

tastróficas de consumo a nível global. É 
ainda mais surpreendente que em muitos 
casos juntem o ambientalismo a uma aver-
são pela economia de mercado, o sistema 
que demonstrou ser mais capaz de gerar 
a inovação e a capacidade de adaptação 
que serão tão necessárias no futuro. Se 
algum dia abdicássemos da economia de 
mercado para salvar o ambiente, estaría-
mos a condenar simultaneamente a nossa 
qualidade de vida e o próprio ambiente de 
forma definitiva.

Antecipo que muitas pessoas não gostem 
deste livro. Quem vê no ambientalismo 
apenas mais uma desculpa para velhas 
lutas ideológicas, não irá gostar das al-
ternativas neste livro. Já quem tiver uma 
preocupação genuína, não sectária, pelo 
ambiente, certamente irá apreciar os con-
teúdos deste livro, mesmo que não con-
corde com todos. Para quem se preocupa 
verdadeiramente com o ambiente, ficar a 
conhecer soluções de mercado capazes 
de responder a muitos dos problemas am-
bientais será uma excelente notícia. Será 
um sinal de que existem formas de resolver 
os problemas ambientais sem a repressão 
e miséria que as soluções radicais repre-
sentariam. Veremos acima de tudo aqui 
alternativas realistas, possíveis de serem 
implementadas em regimes democráticos 
sem sacrificar a liberdade individual. Para 
aqueles que odeiam a economia de mer-
cado mais do que gostam do ambiente, 
para aqueles para quem a destruição do 

capitalismo é mais importante do que a 
preservação do ambiente, este livro traz 
más notícias. Não só os mecanismos de 
mercado e o capitalismo não são inimigos 
do ambiente, como são essenciais para a 
sua preservação no longo prazo. 

O facto de a economia de mercado e o ca-
pitalismo serem essenciais para os desa-
fios ambientais do futuro não impede que 
seja necessária alguma introspecção por 
parte dos seus defensores. Durante dema-
siado tempo permitiu-se que muitas indús-
trias impusessem externalidades negativas 
no ambiente com consequências para to-
das as outras pessoas, incluindo as que 
ainda não nasceram. Da mesma forma que 
não faria sentido uma empresa ganhar di-
nheiro usando a eletricidade do vizinho e a 
matéria-prima roubada a um concorrente, 
também não faz sentido, nem para o mais 
ardente defensor do laissez-faire, permitir 
que alguns ganhem dinheiro à custa da 
imposição de custos ambientais ao resto 

da humanidade. A incapacidade de fazer 
reflectir estes custos nos mecanismos de 
mercado tem sido uma das grandes falhas 
do capitalismo que é preciso reconhecer 
e ultrapassar. Não é só o mercado que é 
essencial para qualquer visão ambienta-
lista sólida e genuína. Também o ambien-
talismo é essencial para a manutenção de 
uma economia de mercado saudável sem 
a concorrência desleal de quem se apro-
veita de recursos alheios prejudicando ou-
tros, especialmente quando esse recurso 
é o planeta Terra e entre as pessoas mais 
prejudicadas estão também os mais inde-
fesos: as crianças e aqueles que ainda es-
tão por nascer. ○

Nota: este texto contém segmentos do pre-
fácio do livro, escritos pelo mesmo autor

Ambientalismo, 
uma visão de 
mercado

opinião 
Carlos Guimarães Pinto

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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O engenho humano é o único recurso 
infinito e a economia de mercado 
o sistema que provou ser melhor a 
potenciar o crescimento deste recurso
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CONSULTE AS CONDIÇÕES 
+351 227 341 525

✝ Benilde Salvador Pinto de Menezes
AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, netos e restante família vêm 
agradecer às pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente querido e na missa 
de 7.º dia ou que de outro modo se associaram à 
sua dor.
 
Laurinda Menezes Fonseca Zenha 
Isabel Maria Menezes Fonseca Zenha 
Cecília Menezes Fonseca Zenha 
António Fernando Almeida Teixeira Neves 
Joaquim Morais Barbosa 
Diogo Teixeira Zenha 
Inês Menezes Freitas Zenha

Espinho, 3 de março de 2022

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

✝ MARIA de FÁTIMA MARTINS de SOUSA 
REIS (RÔLA)

MISSA DO 15.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO
Seus filhos, netos e restante família vêm, por este 
meio, comunicar que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 6, domingo, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde já 
agradecem a quem comparecer.

Espinho, 3 de março de 2022
Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496

✝ Idalina de Sousa Carvalho
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Largondos Altos-Céus/ Anta-Espinho  

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

A família
Anta, 3 de março de 2022

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

✝ Irene Ferreira de Amorim 
AGRADECIMENTO  

Rua Central - Silvalde - Espinho

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

A família
Silvalde, 3 de março de 2022

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

✝ Graça Maria Correia Barbosa
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

Travessa de São Tomé / São Félix da 
Marinha / Anta - Espinho

Seu marido, filho e demais família 
vêm por este meio agradecer 
a todas as pessoas de suas 
relações e amizade, que tomaram 
parte no funeral da sua ente 
querida ou que e outro modo se 
associaram à sua dor.  
A missa de 7.º dia será celebrada 
sexta-feira, dia 4 de março, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta. Desde já agradece, muito 
reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar.
A família
Anta, 3 de março de 2022

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

✝ Maria Olivia Teixeira Machado
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua de São Martinho, Anta - Espinho

Seu marido, filho, irmãos e 
demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as 
pessoas de suas relações e 
amizade, que tomaram parte 
no funeral da sua ente querida 
ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada quinta-feira, dia 
3 de março, pelas 19 horas 
na Igreja Paroquial de Anta. 
Desde já agradece, muito 
reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar. 
Anta, 3 de março de 2022

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

✝ Maria Avelina Salvador Resende da Fonseca e Sá
MISSA DO 8.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO 

Viúva de Félix Cardoso

Suas filhas e genro, vêm por 
este meio, participar a todas 
as pessoas de suas relações e 
amizade que, na passagem do 
8.º aniversário do falecimento do 
seu ente querido, será celebrada 
missa por sua alma, domingo, dia 
6, pelas 19 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho. Antecipadamente 
agradecem a todos quantos se 
dignem assistir a esta eucaristia.
Maria Félix Fonseca e Sá - filha
Maria do Rosário Fonseca e Sá Moreira - filha
Jorge da Rocha Moreira - genro

Espinho, 3 de março de 2022

Funerária Henriques & M. Otilía – Esmoriz – Telef. 256752774 – Tlm. 914096243

✝ António Pinto Ferreira de Sá
MISSA DE 5.º ANIVERSÁRIO

Rua da Igreja - Guetim / Anta
 
Recordando-o com muita 
saudade sua esposa, filhos, 
noras, netos, bisnetos e demais 
família vêm por este meio 
comunicar a todas as pessoas 
de suas relações e amizade, que 
será celebrada missa, por sua 
alma, domingo, dia 6 de março, 
pelas 9.30 horas, na Igreja 
Paroquial de Guetim.
Desde já agradecem a todos 
quantos participarem nesta 
Eucaristia.

A família
Guetim, 3 de março de 2022

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

Rua 19, n.° 263 - Espinho

227 340 331

sex
4

Farmácia Paiva
Rua 19, n.° 319 - Espinho

227 340 250

sáb
5

Farmácia Higiene
Rua 19, n.° 395 - Espinho

227 340 320

dom
6

Grande Farmácia
Rua 8, n.° 1025 - Espinho

227 340 092

seg
7

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

227 311 482

ter
8

Farmácia Mais
Rua 19, n.º 1412 - Anta

227 341 409

qua
9

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



CAROLINA FIGUEIREDO

COSTUMA CORRER-SE 
no primeiro fim de semana 
do ano, mas, depois de dois 
adiamentos devido às res-
trições impostas pela pan-
demia de Covid-19, é já no 
próximo sábado, 5 de março, 
que se corre, finalmente, a 
São Silvestre Espinho. “E, 
meus senhores, que festa que 
vai ser!”, garantiu Mário Rui 
Dias, presidente do Running 
Espinho, grupo responsável 
pela organização da sétima 
edição da corrida na cidade, 
da qual a Defesa de Espinho 
é parceira.

A ideia de organizar a São 
Silvestre partiu do signifi-
cado especial que a prova 
tem para o grupo espinhense. 
“Foi após assistir à primeira 
edição da São Silvestre Es-
pinho e de ver toda aquela 
imensidão de gente a festejar, 
que surgiu, em mim, uma 
vontade enorme de criar um 
grupo de corrida para que 
pudesse viver aquela festa 
mais vezes ao longo do ano”, 
confessou Mário Rui.

Mas a ligação entre o Run-
ning Espinho e a São Silvestre 
não se fica pelo nascimento 
do grupo. Em 2018, o Running 
Espinho alcançou o feito de 
ser a maior equipa inscrita 
numa prova de atletismo em 
Portugal com 309 atletas que 
marcaram presença na São 

Silvestre. Assim, dois cami-
nhos que seguiam paralelos, 
juntaram-se e o grupo espi-
nhense tem agora “a possibi-
lidade de aliar a experiência 
adquirida ao longo de seis 
anos de sucesso neste evento 
tão especial, através de um 
projeto de organização da 
prova que contém muito do 
ADN do Running Espinho: 
desporto, convívio, animação 
e criatividade”.

O presidente do grupo 
de corrida livre agradeceu 
a disponibilidade de uma 
equipa da Câmara Muni-
cipal “pronta para arregaçar 

as mangas desde o primeiro 
momento”, a fim de organizar 
uma prova que vai permitir 
“voltar a viver com alegria, 
saúde e liberdade”.

“Vamos fazer o que nunca 
foi feito numa corrida de 10 
quilómetros, em Portugal”, 
prometeu Mário Rui Dias. 
“Nunca uma corrida contou 
com 12 pontos de animação 
ao longo do percurso. Per-
curso este no qual quisemos 
conjugar dois pontos: passar 
nos principais locais de Es-
pinho e utilizar as principais 
artérias da cidade”.

Os 12 pontos vão contar 
com aulas de várias modali-
dades, atuações musicais e 
de dança, bem como DJ’s que 
prometem animar os vários 
participantes e os especta-
dores que passem por estes 
locais. 

Todo o dinamismo da 
prova resulta “da recolha de 
ideias do Running Espinho, 
através da participação em 
várias provas de norte a sul 
do país”.

Isabel Silva, criadora de 
conteúdos, também vai 
marcar presença como ma-
drinha do grupo e da prova “e 
de certeza que vai dar um bri-
lhantismo ainda maior nesta 
festa de todos”.

Um dos objetivos do Run-
ning Espinho era fazer desta 
prova um palco da cultura 
vareira e, com essa mesma 

intenção, tinha planeado a 
existência de uma feirinha 
de produtos espinhenses no 
Centro Multimeios, mas tal 
não foi possível, devido às 
restrições pandémicas. No 
entanto, Mário Rui garante 
que “só o passa a palavra e os 
atletas que vêm de fora já são 
uma grande forma de publi-
cidade do município”.

Miguel Reis, presidente 
da Câmara Municipal de Es-
pinho, congratulou o grupo 
pelo “regresso ao convívio 
da melhor forma possível, 
feito pela gente da terra, 
que mostra o melhor que 

Espinho tem e com grande 
visibilidade nacional”.

O presidente do município 
destacou ainda o “número 
assinalável de 1500 partici-
pantes, batendo as inscrições 
das provas de Gondomar e de 
Viana do Castelo”.

Quem também esteve pre-
sente na apresentação oficial 
da São Silvestre Espinho foi 
Nélson Pais, presidente da 
Associação de Atletismo de 
Aveiro.

Para o responsável por 
aquela associação, “há uma 
expectativa grande para esta 
prova, porque Espinho tem 
o único medalhado olímpico 
do distrito de Aveiro, que é 
o António Leitão”. “Tenho 
de reconhecer que Espinho 
esqueceu-se um pouco do 
António Leitão e acho que 
ele merece que esta cidade 
se lembre que tem uma me-
dalha olímpica”, referiu acres-
centando que “o Running 
Espinho está a homenagear 
António Leitão, porque junta 
semanalmente pessoas do 
norte do distrito para a prá-
tica do atletismo”. “Toda a en-
volvência que o grupo coloca 
em torno dos eventos faz com 
que não haja dúvidas quanto 
ao seu sucesso, porque já sa-
bemos que vai correr tudo 
bem”, concluiu. 

defesa-ataque

Natação.
António Canelas irá competir 
por clube espanhol.
Nadador veterano espinhense de + 70 
anos irá participar no Campeonato de 
Espanha, competindo com atletas de 
grande qualidade. p19

DORSAIS
As dorsais serão 
entregues no Centro 
Multimeios entre as 16h 
e as 22h de sexta-feira, 
dia 4, e entre as 10 e as 
16 horas de sábado, dia 
5 de março.

AQUECIMENTO
O aquecimento para 
a corrida terá lugar no 
palco principal colocado 
no largo da Câmara, e 
começará pelas 15h30.

PROVAS
Às 18 horas inicia-se 
a corrida de exibição 
da São Silvestre Kids, 
que conta com um 
percurso de 300 metros, 
e às 18h30 têm início a 
caminhada e a corrida.

PRÉMIOS
A entrega de prémios 
está prevista para as 
19h30, junto à meta, no 
largo da Câmara.

SÃO SILVESTRE 2022  A edição da São Silvestre marcada para 
5 de março foi apresentada em conferência de imprensa, 
no passado dia 23 de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Espinho. A corrida organizada pelo grupo 
Running Espinho contará com 12 pontos de animação ao 
longo do percurso, que passarão pelas principais artérias da 
cidade, com aulas de várias modalidades, música e dança.

“Vamos fazer o que nunca
 foi feito numa corrida de 
10 quilómetros, em Portugal”

  
            
Regista-se um 
número assinalável 
de 1500 participantes, 
batendo as inscrições 
das provas de 
Gondomar e de Viana 
do Castelo”
Miguel Reis, 
presidente da 
CM Espinho

  
            
Todo o dinamismo 
da prova resulta 
da recolha de 
ideias do Running 
Espinho, através da 
participação em várias 
provas de norte a sul 
do país”
 Mário Rui, Grupo 
Running Espinho
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Entrevista. 
“Nas camadas jovens nunca fui 
à seleção, mas tenho noção de 
que tenho capacidades para um 
dia conseguir chegar lá” 
Nuno Moreira, avançado de 22 anos do 
FC Vizela, que joga na I Liga. p16 e 17

Futsal.
Novasemente GD afastado 
da final da Taça da Liga
Jogadoras antenses resistiram às 
campeãs nacionais, mas sofreram 
um golo no último minuto. p18
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CAROLINA FIGUEIREDO  

Como iniciou o seu percurso 
desportivo?
Eu jogava à bola na rua com 
os meus primos e, um dia, um 
senhor viu-me a jogar, eu fui 
a um jogo com o meu pai e 
esse senhor disse-me para eu 
ir para o Sporting Clube (SC) 
de Espinho, porque havia ca-
madas jovens e achou que eu 
ia gostar de ir para lá.
O SC Espinho foi o início de 
tudo?
Sim. Fui para as camadas 
jovens do SC Espinho aos 
quatro anos e aos sete fui 
para a Academia do Spor-
ting. Agora aos 22 vim para o 
Vizela.
O futebol foi a única paixão?
Sim. Eu comecei a jogar 
muito cedo, como disse, e a 
partir daí soube que queria 
ser jogador profissional.
O que o cativou no futebol?
Eu sempre gostei de jogar, 
mesmo quando era miúdo, e 
gostava de fintar as pessoas, 
de marcar golos, de ir aos 
estádios e ver jogos e foi um 
bocadinho por tudo isto. O 
futebol está na minha vida 
desde o início, desde que me 
lembro, e sempre adorei e 
gosto muito de jogar.
Quando é que percebeu que 
o futebol era mais do que um 
hobby e teria de ser enca-
rado como uma responsabi-
lidade maior?
Eu comecei a sentir al-
guma responsabilidade logo 
quando fui para o Sporting, 
apesar de, claro, ser muito 

miúdo, mas já sentia o peso 
da instituição que repre-
sentava e tudo o que isso 
engloba. Com o passar dos 
anos fui-me mantendo por lá 
e fui subindo os patamares. 
Aos 14 anos, quando passei 
para a Academia, já comecei 
a perceber que podia fazer 
do futebol vida e foi aí que 
as coisas começaram a ficar 
mais sérias.
Joga como extremo. Desde 
o início que ocupa essa po-
sição em campo?
Sem falar no futebol de sete, 
porque não tem nada a ver, 
quando comecei a jogar fu-
tebol de onze comecei como 
médio, médio centro. De-
pois acabei por ir para esta 
posição que ocupo hoje, 
por causa da evolução do 
futebol. Antigamente joga-
va-se com os extremos mais 
abertos, hoje é o extremo 
mais por dentro e acho que 
também foi por aí que acabei 
por começar a jogar como 
extremo.
Saiu muito cedo de Espinho. 
Como surgiu a oportu-
nidade de ir jogar para o 
Sporting?
Eu jogava no Espinho e 
fazia uns torneios, porque 
ainda não havia competição 
naquela faixa etária. Num 
desses torneios fui estu-
dado pelos observadores do 
Sporting e o meu pai decidiu 
que eu podia ir. Ao início 
fazia só jogos no fim de se-
mana. Depois, quando fiz 
13 anos e passei a ter idade 
para integrar a Academia, 

quiseram que eu o fizesse 
e isso já estava mais do que 
delineado na minha vida. Já 
tinha conversado com eles 
e, se quisessem, eu ia para a 
Academia, e acabou por ser 
uma fase muito importante 
da minha vida. Apesar de ter 
estado longe deles [família], 
e isso é muito difícil, sempre 
tive o seu apoio e foi muito 
importante.
Referiu que esteve muito 
tempo longe dos pais. É 
também a gerir essa dis-
tância e essa saudade que se 
aprende a ser profissional 
do futebol?
Sim. Eu acho que cresci 
assim um bocadinho rápido 
por isso mesmo. Na minha 
altura tive sorte, porque 
muitos dos meus colegas 
também foram para a Aca-
demia, então apoiávamo-
-nos todos uns nos outros e 
isso foi muito importante. E 
ver o esforço que o meu pai 
fazia para todas as semanas 
me ir ver a jogar, também 
foi importante, porque fazia 
com que não sentisse tantas 
saudades deles. Acabava por 
passar um fim de semana 
com eles e agradeço-lhes 
muito pelo esforço que eles 
fizeram.
O que aprendeu nesta longa 
passagem pelo Sporting?
Primeiro formei-me como 
homem lá e eles deram-me 
todas as condições possíveis 
para isso. Acho que aprendi 
um bocado sobre a vida, 
também, porque estar longe 
dos pais obriga a fazer as 

coisas sozinho. Sempre me 
ensinaram que a escola era 
muito importante e então 
eu sempre tentei passar de 
ano e consegui, felizmente. 
A importância que o futebol 
tem na minha vida também 
vem dos ensinamentos que 
me deram.
Sente que também foi um 
palco para se mostrar a ou-
tros clubes?
Sim. Eu quando fui para o 
Sporting era tão novo que 
nem imaginava que tudo 
isto fosse possível. Mas à 
medida que os anos foram 
passando, senti que sim, que 
eles me conseguiam formar 
como pessoa e como atleta 
e depois isso poderia despo-
letar outras situações. E foi 
o que aconteceu. Quando saí 
de lá, consegui vir aqui para 
um grande clube que é o Vi-
zela, que está na I Liga com 
todo o mérito. Portanto, sim, 
acho que o Sporting foi um 
bom palco para mim, para eu 
poder estar onde estou hoje.
Quando recebeu a proposta 
do Vizela teve dúvidas ou 
aceitou logo?
Na altura tinha mais pro-
postas, mas tinha a noção de 
que o Vizela era o sítio certo 
para mim. Pelo local, por ter 
ouvido falar muito bem da 
forma como as pessoas aqui 
dentro se comunicavam, o 
balneário funciona como 
uma família, então não foi 
uma decisão muito difícil 
para mim.
Aceitou também esta pro-
posta por saber que poderia 

defesa-ataque

NUNO MOREIRA

ENTREVISTA.

Nuno Moreira deixou Espinho 
bem cedo para seguir o sonho 
do futebol. O apoio da família 
permitiu que crescesse na 
Academia do Sporting CP e que 
chegasse esta época à primeira 
divisão do futebol português, 
vestindo as cores do FC Vizela. 
A jogar no maior palco do país, 
Nuno não esconde as ambições de 
partir para outros campeonatos, mas 
recorda Espinho como a sua casa 
e como o local para onde tenciona 
voltar no final da carreira.
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“Tinha a 
noção de que 
o Vizela era 
o sítio certo 
para mim”
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ser titular e ter mais tempo 
de jogo?
Para ser sincero, quando 
aceitei a proposta, não sabia 
que ia jogar tanto tempo 
como o que estou a jogar. 
Portanto eu acho que não, 
não aceitei porque sabia que 
ia ser titular. Aceitei, porque o 
Vizela tem um projeto e uma 
estrutura boa e foi isso, mais 
do que eu poder ser titular ou 
não e jogar mais ou menos, 
que me levou a optar por 
jogar cá e aproveitar estas 
condições que o clube me 
oferecia.
Como tem corrido a expe-
riência no FC Vizela?
Tem sido muito boa. Fui 
muito bem recebido pelos 
colegas, pelo staff. Quando 
comecei a jogar, as pessoas 
aqui na cidade começaram 
a conhecer-me e fui muito 
bem recebido em todo o lado. 
Em todos os lugares onde 
vou, as pessoas tratam-me 
bem, gostam de tirar fotos 
comigo, de cumprimentar e 
tudo mais. Por isso, sinto-me 
muito bem aqui e sou muito 
feliz aqui em Vizela.
Quais são os seus objetivos 
enquanto jogador do Vizela?
Para já, o meu objetivo aqui 
no Vizela é que nós nos man-
tenhamos na I Liga, porque 
é um palco fantástico e es-
tamos a lutar por isso. A longo 
prazo, eu sei que se jogar bem 
aqui no Vizela vão aparecer 
boas propostas para mim e 
espero que sejam vantajosas 
também para o Vizela. E é 
isso que eu sinto, que se tudo 
correr como tem corrido até 
aqui, a minha vida vai estar 
boa, seja aqui ou noutro sítio.
O golo que marcou frente ao 
SC Braga, no jogo da Taça 
de Portugal, foi uma boa 
prenda de Natal?
Foi. Foi, sim senhor. Eu co-
mentei com a minha família 
que foi o melhor presente de 
Natal que eu já tive e coin-
cidiu com o facto de ser o 
meu primeiro golo para o Vi-
zela, o que me tirou alguma 
pressão, porque eu já andava 
a tentar marcar golo há al-
guns jogos e ao acontecer 
daquela maneira, foi incrível 
para mim.
Foi um lance que viralizou 
nas redes sociais. Sentiu 
que podia ser uma montra 
para outros clubes e outros 
campeonatos?
Eu senti que viralizou, sim, 
e mesmo no Instagram con-
segui notar isso. Mas não 
sinto que seja um golo só 
que faça os outros clubes 

olharem para mim. Tem de 
ser um trabalho constante, 
todos os dias e todos os 
jogos. Um golo, só por si, não 
faz ninguém avançar um 
patamar.
Mas esses outros cam-
peonatos estão nos seus 
objetivos?
Sim. Como todos os joga-
dores jovens, eu tenho 22 
anos, tenho sonhos e ambi-
ciono jogar noutros campeo-
natos, claro. Premier League, 
Liga Espanhola…
Há algum clube de sonho?
Claro que toda a gente tem 
um clube especial. O meu 
pode ser o Barcelona, por 
causa da influência que o 
Messi tem no mundo do fu-
tebol atual e passa muito 
por aí. Claro que eu sei que 
é muito difícil chegar lá, mas 
toda a gente tem sonhos.
E chegar à seleção nacional 
também é um objetivo?
Sim, eu nas camadas jovens 
nunca fui à seleção, mas 
tenho noção de que tenho 
capacidades para um dia con-
seguir chegar lá.
O que é que gostava de con-
quistar ainda no futebol 
português?
Eu gostava de conquistar um 

campeonato e uma Taça de 
Portugal, por exemplo. Claro 
que se fosse pelo Vizela era 
ainda melhor. Sinto que o 
clube vai crescer e já tem 
vindo a crescer muito, e os 
nossos objetivos passam por 
caminhar na direção desse 
crescimento. Portanto, eu 
espero ainda conquistar no 
futebol português principal-
mente o campeonato, porque 
acho que é o ponto mais alto.
E lá fora, o que há para 
conquistar?
Eu gostava de jogar uma 
Champions League. Claro 
que é um campeonato de 
elite mesmo, mas a Cham-
pions é o sonho maior de 
todos os jogadores.
Falou há pouco no Messi. É a 
sua referência no futebol ou 
há mais?
Sim. Eu tenho várias referên-
cias. Gosto de ver jogos, olhar 
para os jogadores e ver o que 
eles fazem em campo para 
tentar aprender com eles. 
Claro que o Messi é o ponto 
alto, eu acho. E claro que o 
que ele faz é muito difícil 
de replicar no campo, então 
eu nem tento. Tento olhar 
mais para outros jogadores 
como o Kevin De Bruyne e o 

Bernardo Silva, por exemplo, 
porque são jogadores muito 
inteligentes e adequam-se ao 
meu estilo de jogo. 
Olhando para o futuro, 
quando a carreira de jogador 
chegar ao fim, pretende con-
tinuar ligado ao futebol?
Sim, às vezes penso nisso. Eu 
ainda sou muito novo, mas às 
vezes penso nisso e acho que 
queria ser treinador de fu-
tebol. Já vou estando atento 
e tentando perceber algumas 
coisas que o meu mister faz 
e o porquê de as fazer. E de-
pois tentar transpor isso para 
a minha carreira, mas isso 
ainda é mais para a frente.
Há algum treinador que o 
tenha marcado ao ponto de 
ter começado a pensar na 
possibilidade de vir a ser 
treinador também?
Sim, principalmente o mister 
Çelikkaya do Sporting B, 
porque olhava para o jogo de 
uma maneira muito especí-
fica e tentava perceber todos 
os aspetos de jogo, seja com 
bola ou sem bola. E eu gos-
tava muito da análise que ele 
fazia aos adversários, então 
acho que despoletou ainda 
mais esse querer.
E como vê o panorama do fu-

tebol em Portugal?
Eu gosto do futebol portu-
guês. Claro que episódios 
destes como no FC Porto – 
Sporting são mais caóticos, 
mas acho que é isso que dá o 
prazer das pessoas irem aos 
estádios, porque aumenta 
a adrenalina e a rivalidade 
entre as equipas e isso é bom 
de ter, porque se sente em 
campo também.
A rivalidade e o apoio dos 
adeptos dão sempre uma 
motivação extra?
Sim. Os nossos adeptos são 
fantásticos e estão sempre 
presentes. Mesmo quando 
fomos a Portimão, levámos 
muita gente e sentimos que 
estávamos a jogar em casa. 
Mesmo quando as coisas não 
estão a correr bem, eles não 
se cansam de apoiar e isso 
depois faz a diferença.
E fora das quatro linhas, 
quais são os seus maiores 
interesses?
Fora do futebol, eu gosto de 
estar em casa a ver séries e 
jogar Playstation. Claro que 
gosto de estar com os meus 
amigos e tento estar com al-
guns dos quais me separei 
quando saí do Sporting. 
Se o futebol não resultasse, 

havia algum Plano B?
O meu plano B acho que 
era ter uma vida normal: 
estudar, ir para a faculdade 
e depois tentar perceber 
o que se adequava mais a 
mim e acredito que seria 
dentro do futebol na mesma, 
como treinador ou personal 
trainer.
Saiu de Espinho muito cedo, 
mas continua a ter um papel 
importante na sua vida?
Sim. Eu adoro Espinho e 
agora que estou aqui perto 
vou muitas vezes lá. Nem 
é só nas folgas, mesmo a 
meio da semana acabo por 
ir lá, porque os meus pais 
vivem lá. Adoro a cidade de 
Espinho, adoro a comida, 
adoro o tempo, quando não 
está nortada. Gosto muito de 
Espinho e quando terminar 
carreira é para lá que vou 
viver, sem dúvida.
Há alguma mensagem que 
queira deixar aos jovens es-
pinhenses que o veem como 
uma referência?
O que lhes posso dizer é para 
acreditarem naquilo que eles 
são, acreditarem que são ca-
pazes de tudo. E que tentem 
sempre pôr os seus sonhos 
em prática. ○

Claro que eu sei que 
é muito difícil chegar 
lá [Barcelona], mas 
toda a gente tem 
sonhos”

Nas camadas 
jovens nunca fui à 
seleção, mas tenho 
noção de que tenho 
capacidades para 
um dia conseguir 
chegar lá”

Adoro a cidade de 
Espinho, adoro a 
comida, adoro o 
tempo, quando não 
está nortada”
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O SC Espinho vai a Alvarenga para 
a última jornada da Série C do Cam-
peonato de Portugal, no domingo, 
às 16 horas. Um jogo que servirá, 
tão só, para cumprir calendário, 
uma vez que está tudo definido 
quanto à próxima fase nesta série. 
O Salgueiros, líder, está a apenas 
dois pontos do Leça FC, terá, à par-
tida, o encontro mais difícil, com 
o Valadares Gaia. Mas ambas as 
equipas estão apuradas para a fase 
de subida à Liga 3. Será, na prática, 

uma jornada de preparação para a 
próxima fase do campeonato, pois 
essa irá determinar as descidas aos 
campeonatos distritais com os oito 
últimos classificados. 

FUTSAL DANÇA DESPORTIVA

HÓQUEI EM PATINS

VOLEIBOL

defesa-ataque

FOI POR POUCO, por muito 
pouco, que o Novasemente 
GD Cavalinho não chegou à 
final da Taça da Liga de futsal 
feminino. As sementinhas 
foram derrotadas, nas meias-
-finais, pelo SL Benfica por 
3-2, com um golo marcado 
pela 'imparável' jogadora en-
carnada, Adriana Mendes, no 
último muito de jogo.
A equipa de Miguel Oliveira 
esteve a perder durante todo 
o segundo tempo. Adriana 
Mendes, que fez os três golos 
das águias, marcou aos três e 
aos oito minutos, o que deu a 
ideia de que tudo iria correr 
à feição da equipa campeã 
nacional em título e líder do 
Campeonato Nacional da 1.ª 
Divisão.
Na segunda parte, as an-
tenses foram buscar entu-
siasmo, força e determinação 
e chegaram ao empate a dois 
minutos do fim. Andreia 
Marques (Júnior) apontou o 
primeiro para as espinhenses 
aos 28 minutos e, Cátia Balona, 
marcou o segundo golo, aos 38 
minutos. No entanto, a endia-
brada Ana Mendes fez o seu 
‘hat-trick’, dando a passagem 
das benfiquistas à final.
No dia seguinte, na final, as 
encarnadas acabaram derro-
tadas pela equipa de Fafe, o 

GCR Nun'Álvares, por 1-2.
No próximo sábado às 18 
horas, o Novasemente GD 
irá disputar os quartos-de-
-final da Taça de Portugal, 
defrontando, em casa, no Pa-
vilhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas (Anta), 
o conjunto do escalão secun-
dário feminino da Escola DC 
Gondomar.
Se as sementinhas ultrapas-
sarem este adversário mar-
carão presença na Final Four 
da prova a realizar a 21 e 22 de 
maio. 

O PAR Fabios Struck/Adriana 
Castro, do SC Espinho, al-
cançou o primeiro lugar na 
categoria de adultos intermé-
dios na primeira jornada da 
Taça de Portugal Standard e 
Latinas que decorreu em Rio 
Maior, no passado sábado.
Destaque, ainda, para os 
atletas do SC Espinho Ga-
briel Mendes/Leonor Neves, 
que conquistaram a segunda 
posição em juniores intermé-
dios, para Filipe Oliveira/Inês 
Romão, que foram à segunda 
posição do pódio em adultos 
iniciados e para Daniel Gon-
çalves/Juliana Sá Couto, com 
o terceiro lugar em adultos 
intermédios.
Foi, também, no decorrer 
desta prova que os pares que 
vestem a camisola tigre Ga-
briel Mendes/Leonor Neves e 
Bruno Valinho/Beatriz Lima 
receberam os seus diplomas 
por terem sido os vencedores 
do Circuito Nacional 2021, 
nos respetivos escalões. 
O SC Espinho levou à prova 
de Rio Maior toda a sua 
equipa de dança desportiva 
(seis pares). João Capela/Íris 
Resende, alcançou o quinto 
lugar na categoria de juven-

tude intermédios e Bruno 
Valinho/Beatriz Lima, obteve 
a sexta posição em adultos 
pré-open.
No final da prova, os treina-
dores, Vasco Rigolet e Ana 
Oliveira, não esconderam a 
satisfação com os resultados 
que a equipa do SC Espinho 
alcançou. “Sentimo-nos 
muito realizados com os re-
sultados obtidos e, sobre-
tudo, com a união e o espírito 
de equipa que caracteriza 
este grupo de competição”, 
sublinharam os técnicos da 
equipa espinhense. 
A próxima competição, a 
primeira prova do Circuito 
Nacional, realiza-se a 12 de 
março, no Seixal. 

A EQUIPA de hóquei em 
patins da Associação Aca-
démica de Espinho saiu der-
rotada da visita ao Termas 
OC, por 8-6. O hat-trick do 
capitão André Pinto e os 

tentos de José Cancela, Ri-
cardo Ramos “Piolho” e Tiago 
Ferraz não foram suficientes 
para vencer a equipa da casa.
A Académica de Espinho 
segue no nono lugar da tabela 
classificativa do campeonato 
nacional da II Divisão – Zona 
Norte e tem como próximo 
desafio a receção ao décimo 
classificado, o CD Póvoa. 

OS EMBLEMAS espinhenses 
saíram derrotados dos en-
contros do passado fim de se-
mana. O Sporting Clube de 
Espinho perdeu por 0-3 (15-25, 
24-26 e 16-25), na receção ao 
Castêlo da Maia, caindo para 
o oitavo e último lugar da ta-
bela, na série dos primeiros. A 
Associação Académica de Es-
pinho também perdeu, mas 
por 1-3 (22-25, 20-25, 25-19 e 
16-25) diante da formação do 
Sporting CP, e segue na sexta 
posição, dependendo de si 
para conseguir um lugar no 

grupo dos quatro primeiros.
No próximo sábado, o SC Es-
pinho visita o Sporting CP, 
pelas 15 horas, enquanto que 
os mochos irão deslocar-se 
ao pavilhão do Esmoriz GC, 
pelas 17 horas.
No lado feminino, as se-
niores tigres perderam por 
1-3 (25-17, 26-28, 25-17 e 25-20) 
na deslocação ao terreno do 
Castêlo da Maia. Na próxima 
jornada, as espinhenses re-
cebem a equipa do Boavista 
FC, pelas 16 horas de do-
mingo. 

Fabios Struck/Adriana 
Castro vencem em Rio Maior

Derrota na 
visita ao 
Termas OC

Fim de semana de derrotas

A equipa de futsal 
feminino do 
Novasemente GD foi 
afastada da final, pelo SL 
Benfica, com um hat-trick 
de Adriana Mendes. Um 
golo no último minuto 
desfez o empate que as 
sementinhas alcançaram 
no segundo tempo.

ALVARENGA SC ESPINHO

JORNADA 18 CAMPEONATO DE PORTUGAL. 6 MARÇO. 16:00
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SC Espinho 
em Alvarenga 
no domingo 
às 16 horas

 FUTEBOL 

Final da Taça da Liga escapa às 
sementinhas no último minuto
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Andreia Marques (Júnior) festejou, com grande entu-
siasmo, o primeiro golo que alcançou para as sementinhas e 
que as impulsionou para o empate a dois minutos do final
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CAROLINA FIGUEIREDO 

O NADADOR VETERANO 
de + 70 anos irá, assim, 
participar no Campeona-
to Nacional de Espanha 
daquela categoria, com-
petindo com atletas de 
grande qualidade, incluin-
do alguns antigos atletas 
olímpicos. O nadador 
contou que vai usar o em-
blema espanhol nos cam-
peonatos nacionais e nos 
campeonatos de Andalu-
zia, local onde se situa o 
Jerez Natación Master. 

Em declarações à Defe-
sa de Espinho, António Ca-
nelas confessa que “é uma 
honra ser convidado para 
participar neste campeo-
nato” e encara esta etapa 
como “um desafio pessoal”. 
A experiência do nadador 
faz com que tenha plena 
noção de que “Espanha 
tem uma realidade muito 
distinta da natação em 
Portugal” e tem consciên-
cia da maior concorrência 
que irá enfrentar. “Sei bem 
o naipe de enormíssimos 
atletas que vou ter pela 
frente, num campeonato 
com 161 clubes e perto de 
1300 nadadores a compe-
tir”.  Apesar do aumento 
de concorrência a que não 

tem estado habituado nas 
provas que disputa em 
Portugal, António Canelas 
aponta sempre para “o Top 
5 nas provas em que com-
petir”. “Sinto que se o fizer 
os meus objetivos serão 
concretizados”, confessa.

Para Canelas, os obje-
tivos passam sempre por 
“tentar melhorar e obter 
as melhores classifica-
ções”, mas não considera 
isso o fundamental. “O 
fundamental para mim é 
o fator de desafio”, acres-
centa. Afirma que não 
está “obcecado por re-
sultados”, no entanto, “se 
a oportunidade estiver 
mesmo em frente, é para 
ser agarrada”. “O espírito 
competitivo é isso mes-
mo, e eu esse espírito não 
o perco nunca”, garante.

Apesar desta partici-
pação no campeonato es-
panhol, António Canelas 
vai continuar vinculado 
ao clube espinhense que 
representa desde os onze 
anos de idade e afirmou 
que “a proposta só foi acei-
te depois de um estudo in-
tensivo, porque percebeu-
-se que podia continuar 
a competir pelo Sporting 
Clube de Espinho”. “Para 
mim o SCE é eterno e eu 

já recusei grandes propos-
tas, já podia ser campeão 
por equipas que aqui é 
extremamente difícil, mas 
prefiro estar neste clube”, 
confessa o atleta. 

Quando questionado 
sobre a longevidade da 
carreira, António Canelas 
brinca, dizendo ter “recu-
sado a erosão da idade” e 
agradecendo o facto de 
a saúde ter colaborado 
até agora, mas responde 
de forma muito sucinta, 
garantindo que ainda se 
ouvirá falar muito do seu 
nome: “enquanto a saúde 
o permitir, eu cá estarei”. 
“Essa é a minha grande 
medalha, as outras são 
meras circunstâncias”, 
conclui.  

O QUARTETO do Spor-
ting Clube de Espinho 
formado pelas nadadoras 
Áurea Matos, Carolina Fer-
nandes, Carolina Marinho 
e Maria Miguel Castro bri-
lhou no Swimkick 2022, um 
torneio interno organizado 
pela secção de natação do 
Académico de Viseu e rea-

lizado nas Piscinas Munici-
pais do Fontelo, em Viseu, 
no passado domingo.
A equipa de Natação Artís-
tica, convidada pelo clube 
organizador, realizou ainda 
duas exibições com solos 
das nadadoras Áurea Ma-
tos e Carolina Fernandes. 
 

SURF 

GINÁSTICA ACROBÁTICA

NATAÇÃO ARTÍSTICA

Espinhenses em destaque 
na praia da Barra

GymnoStar 
no pódio

FOI NA SEGUNDA etapa 
do Circuito Regional de Surf 
do Norte que os atletas espi-
nhenses da Academia do Mar 
estiveram em destaque. 
A escola de surf espinhense 
participou na prova com 
atletas da turma de Avan-
çados, nas categorias de 
Sub18, Sub-12 e Sub-16/Sub-18 
feminino.
No final da prova, Heitor Ri-
beiro foi o maior destaque ao 
conquistar o segundo lugar 
na categoria de Sub-12. Em 
sub-18 também masculino, 
Bernardo Costa atingiu o 13.º 
posto. Na vertente feminina, 
o destaque foi para Maria 

Silva que subiu ao terceiro 
lugar do pódio em Sub-16 e 
Sub-18, enquanto que Leonor 
Pimentel ficou em quarto 
lugar, na categoria de Sub-18.
Também a competir esteve 
Tomás Bugallo, mas numa 
outra prova. O atleta da 
Academia do Mar ficou em 
quarto lugar na categoria de 
Sub-16, no Campeonato Ga-
lego, que se realizou na praia 
dos Patos, em Espanha, no 
passado domingo.
A próxima etapa do Cir-
cuito Regional de Surf do 
Norte acontece em Espinho 
nos próximos dias 12 e 13 de 
março.  CF

O PAR MISTO Júnior da 
Gy m n o S ta r, co n s t i tu í d o 
pelos gin a s t a s  Miguel Mo-
reira e Rita Malheiro, subiu 
ao 3.º lugar do pódio no “II 
Torneio Base de Ginástica 
Acrobática” organizado pela 
Associação de Ginástica do 
Norte no Complexo de Ginás-
tica da Maia, no passado do-
mingo, 27 de fevereiro. O par 
já tinha alcançado um ter-
ceiro lugar no pódio do Cam-

peonato Nacional de Base 
que se realizou em formato 
online na época passada.
Esta associação participou 
ainda com os trios sénior 
(Luana Rodrigues/Ana Vaz/
Juliana Simões) e juvenil (So-
raia Coelho/Lara Tavares/Na-
tali Gomes) que realizaram 
as suas rotinas sem falhas 
técnicas e com uma artística 
exímia.
Os três conjuntos irão dis-
putar o Campeonato Distrital 
no próximo mês de abril, ten-
tando marcar 23,500 de nota 
mínima e angariar uma cota 
para estarem presentes no 
Campeonato Nacional.  

NATAÇÃO

António Canelas vai competir no 
campeonato espanhol

Tigres 
brilham no 
Swimkick 2022

O nadador espinhense António 
Canelas anunciou na sua página de 
Facebook que vai representar o clube 
espanhol do Jerez Natación Máster.

Heitor Ribeiro e Maria Silva, surfistas 
da Academia do Mar, subiram ao pódio, 
nas categorias de Sub-12 e Sub16/Sub-18, 
respetivamente, na segunda etapa do Circuito 
Regional de Surf do Norte, realizada no passado 
fim de semana, na praia da Barra, em Aveiro.
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Espanha tem 
uma realidade 
muito distinta 
da natação em 
Portugal”

Os objetivos 
passam sempre 
por tentar 
melhorar e obter 
as melhores 
classificações”
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

DANIELA PINHO  

  

 
PARA COMEÇAR um fim-de-semana de 
puro lazer, sugerimos uma ida ao centro co-
mercial com as suas amigas. Vá à unidade 
mais próxima, o GaiaShopping, que dispõe 
de lojas para todos os gostos e preferências. 
Usufrua do final de tarde para fazer compras 
e mimar-se um bocado, porque também me-
rece e a semana de trabalho já passou. Apro-
veitando que está no centro comercial, não 
tenha pressa e jante na zona de restauração. 
Se preferir uma opção cultural, há uma boa 
proposta no Coliseu do Porto, esta sexta-feira: 
a ópera Mátria (21h). Trata-se de uma produ-
ção da agência criativa Inquieta, com base no 
libreto original de Eduarda Freitas, a partir 
dos "Contos" e "Novos Contos da Montanha" 
de Miguel Torga. O espetáculo abre a tempo-
rada de música lírica do Coliseu e tem um pre-
ço de entrada que começa nos 15 euros. 
Ali bem perto, no Teatro Sá da Bandeira, sobe 
ao palco a peça de humor Intimidade Inde-
cente. De origem brasileira, o texto explora 
as vicissitudes, acasos e desventuras de uma 
relação de casal – neste caso, à luz da história 
de Mariano e Roberta, que se separaram aos 
50 anos. Marcaos Caruso e Eliane Giardini, 
dois reputados atores do teatro e novela bra-
sileiros, dão corpo magistral às personagens. 
A sessão tem lugar às 21h30, repetindo no sá-
bado e domingo. . 

 
SE É DAQUELAS que gosta de estar sozinha 
com a sua própria companhia e paz, sugeri-
mos uma ida ao Origens Spa. Localizado na 
Rua 22, em Espinho, o Origens Spa está aberto 
das 10 às 20 horas e é um espaço único com 
um spa personalizado para os seus clientes, 
pensado para ser usufruído diariamente 

como é o conceito de um city spa. Tem a pos-
sibilidade de desfrutar dos tratamentos e cui-
dados de beleza, bem como deixar-se levar nas 
viagens a diferentes origens com os rituais de 
spa. Pode também personalizar o seu ritual, 
de acordo com o que mais se identifica. No 
final dos serviços ou enquanto aguarda pelo 
seu tratamento, pode relaxar no zen garden, 
com a degustação de um chá, café ou bebida 
à escolha, aproveitando uma brisa no rosto e 
a sensação de libertação do stresse diário. O 
custo varia entre 40 e 60 euros, dependendo 
das preferências. 
Após uma massagem relaxante e com uma 
pele radiante, pode passar o resto do seu dia 
com as pessoas que mais gosta. Reúna todas 
as suas amigas e crie um jantar só de mulhe-
res. O restaurante Os Ripolins, pode ser o local 
ideal para isso. Localizado em Grijó, Os Ripo-
lins criou uma ementa dedicada ao dia das 
mulheres, com a necessidade de fazer reserva. 
Das 19 até às 23 horas, o restaurante vai estar 
ao dispor para a servir, incluído de animação 
com coreografias, bolo alusivo à data e espu-
mante. O custo do menu varia entre 25 e os 
30 euros.  

NESTE DIA, dedique-se mais à sua família por-
que eles também merecem um pouco da sua 
atenção. Pela manhã, vá dar um passeio com 
os seus filhos ou netos. Propomos que dê uma 
caminhada pelo passeio junto à praia, vai ver 
que lhe vai fazer bem. Leve as crianças ao 
parque para que também se possam distrair. 
Divirta-se e aproveite o dia com os seus entes 
mais queridos.
Depois disso, a barriga já deve começar a dar 
horas por isso sugerimos-lhe um almoço no 
restaurante Cantinho da Ramboia. Localiza-
do na rua Avenida 8, em Espinho, o Cantinho 
da Ramboia tem, como especialidade da casa, 
as famosas lulas grelhadas na brasa. Mas se 

não for do seu gosto, tem à escolha variados 
pratos, tanto de carne como de peixe.
Para acabar o dia da melhor maneira com a 
sua família, aconselhamos a visitar a exposi-
ção de aguarelas de Sílvia Correia, titulado de 
“Olhar o Pormenor”. A mostra está no Centro 
Multimeios de Espinho, do dia 26 de fevereiro 
a 3 de abril. A artista, Sílvia Correia, nasceu no 
Porto, em 1976, numa família em que as artes 
estiveram sempre presentes. Ainda bastante 
nova, veio viver para Espinho, num ambiente 
de pura alegria e amigos inesquecíveis. A arte 
de pintar e desenhar foi uma paixão que sur-
giu bastante cedo, tendo obtido com 8 anos, o 
2º lugar de criação de uma banda desenhada 
para o Cinanima – Festival internacional de 
Cinema e Animação de Espinho. A exposição 
estará aberta das 15h às 19h e das 21h às 22h, 
com entrada livre.  ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Balneário Marinho de 
Espinho 

Visite e relaxe na piscina de 
agua salgada, situada em 
espinho. Está aberta todos 
os dias da semana e tem um 
custo mínimo de 4,5€. 

Casa da Música 

No sábado não perca a 
oportunidade de assistir 
ao espetáculo “A Luz e o 
Silêncio” com a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da 
Música. O bilhete custa 14 
euros. 

Estação Litoral da Aguda 

Aqui tão perto e com tanto 
para descobrir. Sozinha, com 
amigos ou com a família, 
vá até à Aguda e conheça 
a fauna e a flora aquáticas 
locais, com destaque para 
os peixes e invertebrados 
marinhos mais importantes 
para a pesca artesanal. 

Celebre o dia da 
mulher com as 
pessoas que mais 
gosta e aproveite 
para relaxar
Todos os anos se celebra, a 8 de 
março, o Dia Internacional da Mulher. 
Esta data recorda as conquistas das 
mulheres provenientes dos mais 
diversos contextos étnicos, culturais, 
socioeconómicos e políticos, que, 
ao longo da história, lutam pelos 
seus direitos e contra o preconceito. 
Desta forma, pode comemorar este 
dia da melhor maneira, aproveitando 
as nossas sugestões para um fim-de-
semana em grande e passado com as 
pessoas que mais gosta. 

P
U

B
©

 D
R

20 • Defesa de Espinho • 3 de março de 2022



Aka Moon, Pedro Melo Alves, Mané 
Fernandes, Peter Evans, Luís Ti-
noco, Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música ou a Or-
questra de Câmara de Colónia.
Depois de uma fase mais parada 
devido à pandemia, como foi re-
gressar aos palcos e estar em con-
tacto com o seu público? 
Foi ótimo! Felizmente tive a felici-
dade de não parar a cem por cento. 
Até porque mesmo durante a pan-
demia, em 2020, estava a viajar e a 
gravar concertos em diferentes pro-
gramações, como o Bozar em Bru-
xelas, o Stresa Festival em Itália, a 
Casa da Música no Porto... Mas não 
tinham público pelas razões que 
tão bem conhecemos. Lembro-me 
dos primeiríssimos concertos com 
um número reduzido de especta-
dores, e foram concertos mais fe-
lizes e focados. Existe uma partilha 
muito interessante entre o músico 
que está no palco e atenção do ou-
vinte no auditório.
Quais são as expectativas para 
o concerto do próximo dia 12 de 
março em Espinho?
As mais altas! A Orquestra de 
Jazz de Espinho está a fazer um 
trabalho maravilhoso, com muita 
seriedade e um nível fantástico. A 
Direção musical e artística não po-
deria ser melhor e o nível dos mú-
sicos integrantes é ótimo. Vai ser 
uma das raras ocasiões para ter o 
acordeão como solista de uma or-
questra de Jazz. Pessoalmente, um 
momento para recordar.
É a primeira vez no Auditório de 
Espinho? Qual é a importância 
para si de atuar nesta sala? 
Não é. A última vez que toquei foi 
com o grupo “In Search of Light” de 
Eduardo Cardinho, vibrafonista e 
compositor português, com o qual 

tenho colaborado intensivamente 
em vários projetos. Gosto muito da 
sala e das condições e espero que 
este nosso concerto com orquestra 
vá de encontro a essas boas memó-

rias que tenho desta sala especial.
Como olha para a possibilidade de 
estar em palco com a Orquestra de 
Jazz de Espinho?
Estou muito feliz com esta cola-
boração, muito contente com o 
programa escolhido e com o nível 
dos intervenientes. Sei que vou di-
vertir-me bastante e vamos ter a 
oportunidade de manter esta par-
ceria noutros projetos e concertos 
vindouros. Como disse anterior-
mente, a orquestra tem feito um 
trabalho excelente e não poderia 
estar mais honrado em poder fazer 
parte deste trajeto tão especial.
Que mensagem quer deixar para o 
público espinhense?
Que apareçam para esta viagem 
por compositores e arranjadores 
tão interessantes. Estou muito en-
tusiasmado com este programa e 
espero que seja uma noite cheia 
de música, improvisação e boa dis-
posição em palco, com muita inte-
ração entre a orquestra, o solista e 
o público. Espero contar a sua pre-
sença! Muito obrigado! ○

LISANDRA VALQUARESMA  

Quem é o João Barradas?
É sempre difícil apresentar-me e 
falar de mim. Gosto de pensar na-
quilo que faço da seguinte forma: 
um acordeonista português, re-
sidente em Lisboa, que se movi-
menta entre a música clássica e 
a música Improvisada. Cada vez 
mais, acredito na importância do 
local de residência como um fator 
para a identidade musical.
Como surgiu o interesse pelo 
acordeão?
Surgiu aos cinco anos. A minha 
professora, no jardim de infância, 
teve a ideia de criar um pequeno 
rancho onde os seus alunos dança-
riam músicas e coregrafias típicas 
do Ribatejo. No primeiro contacto 
com esta atividade, convidou uma 
tocata de um rancho de Samora 

Correia. E assim foi, vi o acordeão 
pela primeira vez. Lembro-me que 
adorei aquela caixa, os botões, 
o fole. Aquele imaginário nunca 
mais saiu da minha cabeça.
Quando e como descobriu que era 
a música e principalmente este 
instrumento que iriam repre-
sentar o seu futuro profissional? 
A música sempre foi o meu diver-
timento principal. Nunca levei o 
meu percurso na música como 
um caminho profissional, prin-
cipalmente na minha infância e 
adolescência. Ainda hoje faz-me 
alguma impressão esta condição 
de músico “profissional”, o meu 
cérebro ainda não consegue per-
ceber como é que isto foi acon-
tecer ou qual o caminho para se 
terminar nesta carreira específica. 
Enquanto instrumento, o acor-
deão é a ferramenta mais próxima 
do meu corpo, respira como um 
ser humano para se fazer ouvir, 
vibra em contacto com o meu 
peito segurado pelas correias. Já 
estudei outros instrumentos, mas 
nenhum me foi tão natural como 
este.
Já são muitos os prémios arreca-
dados ao longo do seu percurso. 
Até hoje qual foi o mais especial 
e porquê? 
É uma pergunta difícil porque 
obrigo-me a não pensar nestes 
assuntos. Fico, obviamente, muito 
contente pela distinção e pelas 
portas que abrem, mas trabalho 
para que não moldem o meu ca-
minho musical e pessoal. Neste 
momento, não conseguirei dizer 
o mais especial, nem justificar a 
razão de uma possível escolha. 
É um dos jovens músicos portu-
gueses que mais se tem destacado 
nos últimos anos. A que se deve 
este sucesso?

Em primeiro lugar, muita sorte. 
Essa é uma condição obrigatória. 
Há 15 anos seria totalmente impen-
sável pensar nos moldes em que 
penso agora, pois muitas destas 
oportunidades nem existiam no 
mercado do acordeão na altura. Não 
chamo a mim os louros dessa con-
dição, apenas estava na hora e local 
certos. Em segundo lugar, muito 
trabalho. Desde cedo, por contacto 
com colegas e mentores superiores, 
percebi que o nível de seriedade que 
colocasse no meu estudo poderia 
traduzir-se em maiores e melhores 
oportunidades. E juntando estas 
duas premissas, volto à primeira 
novamente, como se de um loop se 
tratasse. Acredito que a pessoa pode 

fazer tudo certo, mas a sorte tem de 
estar presente. 
Já teve oportunidade de trabalhar 
com figuras como Greg Osby, Gil 
Goldstein ou Fabrizio Cassol. Qual 
é o músico que mais gostava de 
trabalhar e ainda não conseguiu?
Sim, tenho sido um privilegiado 
e têm acontecido encontros que 
mudaram a minha vida musical, e 
até pessoal. Neste momento, estou 
extremamente interessado em tra-
balhar com músicos que admiro 
imenso e que vamos ter projetos 
ainda neste 2022, com, por exemplo, 

“A Orquestra de Jazz de 
Espinho está a fazer um 
trabalho maravilhoso, 
com muita seriedade e um 
nível fantástico”

Auditório de Espinho | Academia 

João Barradas é um 
dos jovens músicos 
portugueses que mais 
se tem destacado nos 
últimos anos. A 12 de 
março volta à cidade para 
pisar o palco do Auditório 
de Espinho | Academia e 
brindar os espinhenses 
com um espetáculo em 
conjunto com a Orquestra 
de Jazz de Espinho.
A Defesa de Espinho 
conversou com o músico e 
revela-lhe, em primeira mão, 
as expectativas, os objetivos 
e os pensamentos do 
acordeonista do momento.

“Estou muito 
entusiasmado e 
espero que seja uma 
noite cheia de música, 
improvisação e boa 
disposição em palco” 
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“Vi o acordeão pela 
primeira vez. Lembro-me 
que adorei aquela caixa, 
os botões, o fole. Aquele 
imaginário nunca mais 
saiu da minha cabeça”

12 DE MARÇO (SÁBADO) 
21h30 
70 minutos
Bilhete normal. 8 €
Cartão Amigo: 4€
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JANTAR-CONCERTO

NATUREZA/PLANETA

CANTO

agenda

3 a 9 MAR
OLÁ, É A MAMÃ! 
Cinema do Multimeios
Horário: 16 horas e 21h30 
de 5.ª a domingo e 16 horas 
de 3.ª e 4.ª 
Bilhete: 4,5€
Realizador: Eric Lavaine. Atores: 
Josiane Balasko, Mathilde 
Seigner, Jérôme Commandeur 
e Philippe Lefebvre. Categoria: 
comédia. Classificação: maiores 
de 12 anos. Duração: 88 minutos. 
Jacqueline entusiasma-se 
por passar alguns dias com a 
filha mais velha Carole e com 
o seu genro, enquanto o seu 
apartamento é renovado. Os 
poucos dias transformam-se em 
meses e Jacqueline acomoda-se 
rapidamente à situação. Prepara 
o jantar, monopoliza a televisão, 
reorganiza a cozinha…

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

3 a 25 MAR
DESATAR NÓS PARA 
NÓS-ATAR 
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
Exposição coletiva dos 
estudantes do 4.º ano de 
Artes Plásticas – Escultura da 
Faculdade de Belas Arte da 
Universidade do Porto.

3 MAR 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. A arte de pintar 
e desenhar foi uma paixão 
que surgiu bastante cedo, 
tendo obtido com 8 anos, o 2.º 
lugar de criação de uma banda 
desenhada para o Cinanima – 
Festival internacional de Cinema 
e Animação de Espinho.

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

5 MAI
CONTOS E CANTOS PARA 
INFANTES 
Biblioteca Municipal
Horário: 11 horas
Iniciativa promovida por Rui 
Ramos, de “O Baú do contador”. 
Contar histórias é a melhor 
forma de transmitir ideias, 

BÁRBARA TINOCO vai cantar e encantar num 
jantar-concerto no Casino Espinho, agendado 
para 17 de março. Com apenas 23 anos, é uma 
cantora e compositora que já alcançou vários 
sucessos e prémios e tem vindo a esgotar di-
versos concertos.
Dona de uma voz inconfundível, esta jovem 
cantora é já um caso de sucesso do panorama 
musical nacional. O seu álbum de estreia “Bár-
bara” foi editado em outubro de 2021. “Cidade”, 
com Bárbara Bandeira, foi o single de avanço 
do EP, e o vídeo atingiu a marca das 200 mil 
visualizações no youtube em apenas três dias.  ○

“NÃO ESCOLHAM a extinção: conservar a 
natureza – preservar o planeta” é o tema do 
concurso que decorre na Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, com o prazo de entrega 
estipulado até 20 de maio. Os quatro trabalhos 
são selecionados a 26 de maio, estando reservada 
a entrega dos prémios para 14 de outubro.
Com o objetivo de sensibilizar as crianças e 
os jovens até aos 21 anos para o facto de que o 
planeta é um bem a preservar e que o seu futuro 
se encontra nas nossas mãos, participa neste 
concurso, está lançado o convite para a ilustra-
ção de cartazes no formato A3, utilizando-se 
caneta, lápis de cor, carvão, cera, tinta, pintura, 
colagens com materiais reciclados, etc.  ○

“NÃO SÓ de dança e exercício se faz o Animar-
tes”, dá nota a Cooperativa Nascente, revelando 
que a Cantora Lily Dardenne  dinamiza o projeto 
“Cantando e Falando”, no auditório da Rua 16, 
que mistura a voz cantada com a voz falada.
Lily Dardenne tem o curso de canto e partici-
pou como soprano em várias óperas em países 
como França e Bélgica. Atualmente dedica-se à 
música ligeira. As aulas estão maracados para 
os sábados, das 9 às 12 horas. ○

Bárbara Tinoco (en)canta 
no Casino Espinho

Biblioteca Municipal promove 
concurso de cartazes 

Animartes agenda aulas 
de Lily Dardenne  

4 e 5 MAR

BOHÉME THE SHOW
Jantar-espectáculo: 40€
Março vai ser um mês de cor, sensualidade e deleite visual no Casino Espinho. Com o espetáculo 
“Bohéme”, às sextas e aos sábados, o palco do restaurante Baccará vai encher-se de luxúria, vida 
boémia e individualidades marcantes da história da humanidade. Combinando diferentes disciplinas 
de dança e performance, o público será levado numa viagem inusitada, às sextas e sábados, que o 
transportará de uma rua de Paris de 1920 aos anos 50 de Nova Iorque, passando por esquinas de 
Buenos Aires e pinceladas das cores de África, sem esquecer a saudade do nosso fado.

conceitos e informação de forma 
lúdica e cativante. Inscrições 
prévias, destinadas a crianças 
com idades compreendidas 
entre os 2 e os 5 anos. 

5 MAR
SEJA VOCÊ MESMO
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
Apresentação do livro de 
Tunildio Gregório. “Seja 
você mesmo” relata factos 
reais baseados no mundo 
contemporâneo buscando 
compreender por que uns 
realizam os seus objetivos e 
outros não, e solucionar as 
causas. 

5 MAR 
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30

Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Projeção Imersiva a 360º. 
Duração: 45 minutos. 
Classificação: maiores de 6 
anos. Uma enorme diversidade 
de mundos está lá em cima, à 
espera de ser descoberta!

5 MAR
ENGENHO NOVO: 
DO AUGE AO DECLÍNIO 
Cineteatro António Lamoso 
(Feira) 
Horário: 22 horas
Estreia do espetáculo 
multidisciplinar do Círculo 
de Recreio Arte e Cultura 
de Paços de Brandão, numa 
junção de teatro, percussão, 

música, vídeo, artes circenses 
e dança contemporânea. 
Envolve a participação de cerca 
de 90 artistas, integrados nas 
diferentes disciplinas artísticas, 
onde a percussão assume um 
papel central. Do CiRAC sobem 
ao palco membros do grupo 
Saltimbancos de Santa Maria 
(percussão e malabarismo), 
grupo de teatro, grupo coral e 
escola de pintura. Participam 
ainda elementos da Academia 
de Música de Paços de Brandão 
(Grupo PercuPaços), alunas 
da Escola de Teatro Musical 
Vivonschool e alunos do Curso 
de Animação Sociocultural do 
Agrupamento de Escolas Coelho 
e Castro de Fiães. Esta produção 
conta com a parceria do Museu 
do Papel Terras de Santa 
Maria (cenografia e conteúdos 
históricos), empresa municipal 
Feira Viva (cedência de material) 
e Federação das Coletividades de 
Cultura e Recreio do Concelho 
(guarda-roupa).

6 MAR
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.

6 MAR
A TERRA NO ESPAÇO
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+);
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

6 MAR

JOSÉ DE EÇA
 E LUÍS COSTA
Horário: 18 horas Bilhete: 8€ – cartão amigo do AdE: 4€
Recital com José de Eça (tenor) e Luís Costa (piano), 
explorando a relação entre palavras e som na primeira metade 
do século XIX. Classificação: maiores de 6 anos. Duração: 
60 minutos. O virtuoso Franz Liszt, frequentador dos salões 
literários parisienses, escreveu os “Três sonetos de Petrarca” 
em Itália. O amor do poeta pela amada foi transformado 
em música sublime. Robert Schumann, figura maior do 
romantismo alemão, inspirou-se na poesia dos principais 
autores das vanguardas da altura. Em “Dichterliebe”, narra uma 
história de amor pela voz de Heinrich Heine. Romantismos num 
recital que constrói pontes entre a música e a palavra escrita.

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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PÁGI-
NA  
SOLTA

A LEITURA é algo muito importante 
pois estimula o bom funcionamento 
da memória, aprimora a capacidade 
interpretativa, mantém o raciocínio 
ativo e proporciona ao leitor um 
conhecimento amplo em várias 
áreas. A Defesa de Espinho deixa-lhe 
sete sugestões de livros de temas 
e estilos variados para que não se 
canse de ler esta semana.

TÍTULO
75 Anos do Vólei de Espinho
AUTOR
João Rodrigues Freitas
ONDE: ABC Livraria e Papelaria
PREÇO: € 30,00

BERNARDO SUL 

O ESPINHENSE João Rodrigues 
Freitas retrata, com esta obra, a ri-
quíssima história de convívio, o es-
pírito coletivo e as grandes vitórias e 
derrotas no voleibol do Sporting Clu-
be de Espinho. Tendo sido atleta e 
aficionado, João Freitas eternizou os 
esforços e as conquistas do seu clube 
através desta autêntica enciclopédia. 
Para além de “histórias” contadas na 
primeira pessoa pelo autor, o livro 
contém fotografias impressionantes, 
resultados das diversas competições 
ao longo destes 75 anos, entrevistas, 
dados estatísticos, testemunhos, e 
pormenores que enriquecem o patri-
mónio e a memória coletiva do volei-
bol da cidade de Espinho. ○

Fundo 
Local 

○ Ficção ○ Não ficção

GATOS GUERREIROS
- A HORA MAIS NEGRA
AUTOR: Erin Hunter 
ONDE: ABC Livraria e 
Papelaria
PREÇO: € 15,50
Um exemplo de uma série 
de livros de fantasia juvenil 
fantástica para quem 
aprecia o gênero, ideal para 
adolescentes que gostem 
de ler. A série dos Gatos 
Guerreiros é composta 
por seis livros que são 
igualmente repletos de 
aventuras impressionantes, 
este livro não é exceção. ○

MONET 
AUTOR: Birgit Zeidler 
ONDE: ABC Livraria e Papelaria
PREÇO: € 3,96
Birgit Zeidler compôs um 
fantástico miniguia de arte 
direcionado para as pessoas que 
se interessam pelo modernismo. 
Toda a obra de Claude Monet, 
por muitos considerado o pai 
da pintura Impressionista, é 
o foco deste livro. Através de 
uma contextualização histórica 
de qualidade, a autora retrata 
de forma fantástica um pouco 
de todo o processo artístico de 
Monet. ○

FELICIDADE
AUTOR: João Tordo
ONDE: ABC Livraria e 
Papelaria 
PREÇO: € 18,80
Neste romance de João 
Tordo acompanhamos um 
enigmático mistério que 
foi vivido no ano de 1973 
em Lisboa, numa altura de 
pré-revolução em Portugal, 
e que desenvolve o amor da 
personagem principal por 
três irmãs gémeas. ○

SALAZARISMO E O 
FOMENTO ECONÓMICO
AUTOR: Fernando Rosas
ONDE: ABC Livraria e Papelaria
PREÇO: € 16,28
Através de uma visão factual e 
crítica sobre a subida ao poder 
de António de Oliveira Salazar 
em Portugal na década de 
1930, Fernando Rosas, sendo 
professor catedrático de História 
Contemporânea, dá particular 
destaque às consequências 
sociais e macroeconómicas 
que originaram este regime 
ditatorial. ○

ALPENDRE A CINCO VOZES 
AUTOR: Antero Barbosa
ONDE: ABC Livraria e 
Papelaria
PREÇO: € 12,00
Um romance baseado na 
história de vida um menino 
chamado QuiNando que 
provém de uma família que é 
proprietária senhorial da casa 
do alpendre, os Melo Moreira. 
Antero Barbosa consegue, em 
pouco mais de 100 páginas, 
contar a história cativante 
de múltiplas gerações desta 
família através de cinco vozes 
narrativas diferentes. ○

POSITIVAMENTE
AUTOR: Catarina Rivero
ONDE: ABC Livraria e Papelaria
PREÇO: € 13,60
Este livro de autoajuda 
pretende chamar à atenção do 
leitor para o lado mais simples 
e positivo da vida através de 
uma série de questões que 
nos fazem pensar. A autora 
refere também a importância 
da inteligência emocional 
para as nossas vidas, e diz-nos 
que muitas vezes através de 
um ritmo de vida acelerado 
nos esquecemos das coisas 
essenciais para a nossa 
felicidade ○
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Nave Polivalente 
deu palco ao 
estágio das 
seleções de Boccia 
de Portugal e da 
Holanda
Espinho foi a cidade escolhida pelas 
seleções nacionais de Boccia de 
Portugal e da Holanda para a realização 
do estágio de preparação para as provas 
de 2018 no Campeonato Mundial.
As equipas estiveram na cidade entre 
17 e 23 de fevereiro e destacaram as 
boas instalações que a Nave Polivalente 
proporciona, bem como o bom 
acolhimento dos espinhenses.

foto com memória 1 de março de 2018

LÚCIO ALBERTO  

“O CLIENTE TEM de se sen-
tir mais do que em sua pró-
pria casa”, frisa Diogo Patrício. 
“Tem de se sentir relaxado. 
Não quero nem admito que 
se faça um corte em 10 minu-
tos. Temos serviços de uma 
hora para relaxar, fazendo 
uma barba com toalha quen-
te, uma massagem de rosto e 
corte de cabelo com lavagem e 
massagem”.

“Eu quero que o cliente saia 
da porta totalmente satisfei-
to”, reforça o vencedor do pré-
mio nacional de cabeleireiro 
masculino. “Isso tem um cus-
to e o custo é o nosso tempo, 
é a nossa dedicação ao cliente. 
Não quero quantidade, mas, 
sim, qualidade. É por isso que 
não temos preços muito aces-
síveis. Por exemplo, corte bási-
co por 18 euros, cabelo e barba 
por 26 euros, barba curta por 
12 euros e barba com tesoura 
por 14 euros. E temos o corte à 
Jack, com o cliente a beber um 
copo de uísque”.

A barbearia e cabeleireiro 
masculino Velho Jack pouco 
mais tem de um mês de ati-
vidade no Centro Comercial 
Solverde, no espaço contíguo 
à Loja Interativa de Turismo. 
“Trabalhei aqui há alguns 
anos, mas decidi trabalhar 
por conta própria e adquiri o 
Velho Jack, no Porto”, dá nota 
Diogo Patrício, apostado na 
réplica do conceito do salão da 
Rua das Carmelitas, na zona 
dos Clérigos, com 66 anos de 
porta aberta, intitulado Sport 
durante seis décadas. “Tenho 
um carinho muito especial 
por estar em Espinho, onde 
me senti muito bem em 2018, 
mas primeiro estive ligado 
ao cabeleireiro de senhoras, 
pois comecei a trabalhar, aos 

18 anos, com a minha irmã, 
que tem 20 anos de experiên-
cia em cabeleireiro feminino. 
Ganhei este ‘bichinho’ através 
dela”. E então não tinha nada 
delineado para o futuro. “Mas 
atualmente só me vejo a fazer 
isto. É o que eu gosto. Não é 
só uma atividade para ganhar 
dinheiro, é uma arte. Ser bar-
beiro e cabeleireiro é ter arte. 
E sendo arte é algo que nasce 
connosco. O meu desempe-
nho sai-me com naturalidade 
e por isso não preciso de me 

esforçar. Há quem gaste mi-
lhares, mas o produto final 
não sai. De facto, tenho jeito e 
arte para isto”.

Há quem faça cursos de for-
mação profissional de barbea-
ria e de cabeleireiro e que de-
pois desiste, “porque não tem 
arte nas mãos e nem sequer 
criatividade, por muita vonta-
de que tenha”, constata quem 
espelha vocação, criatividade 
e o rigor patentes no prémio 
de uma marca de produtos 
cosméticos masculinos do 

melhor barbeiro em Portugal. 
“Foi em março de 2020, quan-
do fomos todos para casa por 
causa da pandemia”.

“Estava tudo fechado quan-
do soube que tinha ganho o 
prémio”, recorda, sorrindo, or-
gulhosamente, e com vontade 
de repetir a proeza. “Fiz um 
corte e um penteado com um 
modelo e fui a concurso. Fi-
quei entre os três melhores da 
primeira fase e na fase final 
fui o vencedor em Portugal”. A 
fase mundial era para ser feita 

em Los Angeles (EUA), mas o 
evento foi cancelado devido 
à conjuntura pandémica. “Foi 
a primeira vez que concorri e 
ganhei logo à primeira! Nun-
ca pensei ganhar, mas depois 
de ter ganho logo pensei que 
tinha potencial para estar 
num dos lugares do pódio 
mundial”.

Por enquanto, fica o registo 
de “um momento muito espe-
cial” para quem nasceu há 32 
anos em Santa Maria da Feira, 
residindo em Canedo. ○

 

Eu concorri apenas 
para experimentar e 
ganhei na primeira 
tentativa”

“Quero desenvolver 
os espaços de 
Espinho e do Porto 
e que em Portugal 
toda a gente conheça 
o Velho Jack”

“Ainda não sou o 
Cristiano Ronaldo 
das barbearias e dos 
cabeleireiros, mas 
tenciono ser”

DIOGO PATRÍCIO

“Fiz um corte e um penteado com um 
modelo e ganhei um concurso em Portugal”

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 3 14°
9°

SEX • 4 13°
5°

SÁB • 5 13°
7°

DOM • 6 15°
6°

SEG • 7 15°
6°

TER • 8
15°
7°

QUA • 9 15°
7°

QUI • 10 16°
9°

Fonte: www.ipma.pt

Diogo Patrício, 
vencedor do concurso 
nacional de corte de 
cabelo masculino 
“American Crew All 
Star Challenge”, em 
2020, exibe o troféu em 
Espinho onde procura 
vincar atividade. 
Dá pessoalmente a 
formação aos seus 
colaboradores, “mas 
cada um de nós tem 
a sua personalidade 
e o seu estilo”, sem 
descurar o conceito de 
atendimento “premium” 
que diferencia o Velho 
Jack Barbershop.

RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 

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