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ENTREVISTA
“O futsal é o meu 
maior hobby” 
Miguel Oliveira, 
treinador da equipa  
feminina do 
Novasemente GD 
p16 e 17
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 Destaque 

Ucranianos em Espinho assistem 
à guerra com enorme sobressalto
Lidar com a invasão do país de origem tem sido um pesadelo para os cinco ucranianos ouvidos pela Defesa 
de Espinho. De “coração apertado” e sem saberem quando eventualmente comunicarão pela última vez com a 
família, estes cidadãos não escondem a revolta e prometem nunca esquecer o atentado à pátria. p4 e 5

#StandWithUkraine

POLÍTICA

Paulo Leite e Nuno 
Almendra assumem 
candidatura à 
liderança do PSD 
local p6

SOLIDARIEDADE

Concelho prepara-se 
para receber refugiados
Doadas centenas de bens para serem 
enviadas ao povo vítima da invasão 
russa. p7

ECONOMIA

Espinho Downtown para 
“revolucionar a forma como 
vivemos e pensamos a habitação”
Investimento israelita de 500 milhões de euros 
a sul da cidade. p9



feira 
semanal

visto daqui

1 – Agora (quase) não se fala sobre as repercussões 
pandémicas e da seca. A invasão russa na Ucrânia 
também se “alastrou” às televisões e os telejornais em 
Portugal não são exceção à regra. A guerra, seja qual for 
o pretexto, a circunstância, a ocasião e o lugar, é sempre 
acionada por idiotice, para não se dizer estupidez, 
e por capricho a quem se deu poder, ou de quem se 
autoproclamou em regime de poder absoluto, como 
acontece, por exemplo,  numa associação de bairro 
ou comissão das festividades de um lugar qualquer, 
na autarquia de uma freguesia e de um município, 
ou numa república camuflada de democracia, 
sociabilidade e etiquetas cívicas. Ninguém que não se 
reveja na idiotice e com tiques ditatoriais pode ficar 
indiferente às imagens e aos relatos da guerra que 
decorrem na outra ponta da Europa. Mas, não obstante 
toda a atenção e preocupação que tal facto suscite, 
até parece que a covid já não nos atormenta, nem os 
indícios de seca nos apoquentam. E dá-se até o caso de 
que quase nos esquecemos e que o Parlamento recém-
eleito ainda não foi empossado e que, por conseguinte, 
o novo Governo também não foi anunciado.

2 – Enquanto o PS se tem desdobrado em incutir 
conceitos e dinâmicas no exercício camarário em 
Espinho e Miguel Reis enquadra o seu cunho pessoal 
e político no desempenho autárquico, o Bloco de 
Esquerda e a CDU têm dado sinais e irreverência em 
sede da Assembleia Municipal, e, por seu turno, o PSD 
tarda em definir o seu presente na oposição e o seu 
futuro concelhio. No entanto, há dois candidatos que 
se perfilam na sucessão de Vicente Pinto: Paulo Leite e 
Nuno Almendra.

3 – O PSD de Espinho tem dois deputados eleitos 
para o próximo quadriénio: Ricardo Sousa e Pinto 
Moreira, respetivamente eleitos pelos círculos de 
Aveiro e Porto. O ex-presidente da Câmara Municipal já 
liderou a comissão concelhia do PSD e o ex-presidente 
da JSD já foi candidato. Crê-se que Pinto Moreira e 
Ricardo Sousa continuarão atentos ao desenrolar 
dos acontecimentos na esfera social-democrata 
da sua terra, mas o país é um conjunto de terras 
e de valores e interesses, incluindo os de Espinho 
(entendível apenas como território e comunidade). E 
a eles acresce Carlos Guimarães Pinto, articulista da 
Defesa de Espinho e eleito deputado pela Iniciativa 
Liberal, e, provavelmente, Nuno Almeida, caso a 
formação governativa de António Costa abra vagas na 
Assembleia da República. E acentuando-se a vontade 
(expressa oportunamente na Defesa de Espinho) do 
presidente da Junta de Anta e Guetim na acumulação 
de funções, resta augurar que Espinho tenha uma voz 
plural nos corredores e no hemiciclo de São Bento e 
que em Lisboa não se esqueçam de Espinho.

O poder revela os homens 
(pessoal e politicamente)

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4 e 5 | Reportagem: guerra longe, mas aqui tão perto
Cinco ucranianos a residir em Espinho contam, na primeira 
pessoa, como é sobreviver a uma guerra que, para eles, é 
vivida à distância.  

4500 ESPINHO
6 | Eleições no PSD de Espinho a 2 de abril
Nuno Almendra e Paulo Leite encabeçam listas candidatas à 
liderança da concelhia.
7 | Recolha de bens com destino à Ucrânia mobiliza a 
cidade
A iniciativa de Bruna Martins e Zélia Pereira arrecadou centenas 
de bens doados pelo povo espinhense, que se prepara, agora, 
para receber refugiados.
8 | Obras atrasam comboios na Linha do Norte
Percurso até Valadares a cerca de 30 km/h por mais alguns 
meses.
8 | Obras na canalização do Hospital de Espinho a partir 
do verão
9 | Fortera traz investimento de 500 milhões de euros em 
projeto do Espinho Downtown
Construção de 1000 novas habitações em Silvalde num 
período de cinco anos.

4500 FREGUESIAS
10 | Centro Social de Paramos inaugura novo projeto 
para os sem-abrigo
Cidadãos passam a ter disponíveis armários para guardarem 
os bens pessoais. 

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Centros de estudo apostam na qualidade do ensino
Weteach, o mais recente e Vértice, um dos mais antigos têm 
ideias comuns sobre o ensino e aprendizagem dos alunos.

DEFESA-ATAQUE
15 | Mais de 1200 participantes correm a São Silvestre 
de Espinho
Francisco Rodrigues (SC Braga) e Sara Moreira (Sporting CP) 
vitoriosos.
16 e 17 | Entrevista: Miguel Oliveira, treinador de futsal 
feminino do Novasemente GD
“O momento mais especial, foi a Final Four da Taça da Liga 
frente ao Benfica”.
18 | Futebol popular: AFPCE já está a trabalhar com 
nova direção
19 | Na Onda
Terceira etapa do Circuito Regional Surf do Norte 2022 
realiza-se em Espinho, a 12 e 13 de março.

OFF
21 | Entrevista: Luís Pinheiro
O escultor iniciou a sua faceta artística em 2004. Através do 
seu gosto pela natureza, as suas obras, das mais variadas 
dimensões, nascem da pedra, do ferro, da madeira e de 
materiais reciclados.
23 | “Bohéme Show” deixa Casino Espinho em êxtase

Vólei de praia
Espinho recebe uma das 
duas etapas do circuito 
mundial de voleibol de 
praia que se vão realizar 
em Portugal. Cortegaça 
é a outra escolha da 

Federação Europeia 
de Voleibol para o Pro 
Tour 2022. O Beach 

Pro Tour Challenge de 
Espinho disputa-se de 14 a 
17 de julho, antecedido do 
Beach Pro Tour Future, em 
Cortegaça, entre os dias 
11 e 14. Após ter acolhido 
etapas do World Tour, em 
2018 e 2019, Espinho volta a 
estar na rota das melhores 
duplas mundiais.

Factos e figuras da semana
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São Silvestre 
Espinho animou-se no 
primeiro sábado de março, 
com a edição de 2022 da São 
Silvestre, num percurso 
competitivo de 10 quilómetros 
pelas ruas da cidade e noutro 
para a caminhada de 5 

quilómetros. E também 
houve a prova São 
Silvestre “Kids” de 300 
metros. A prova contou 

com a participação de 
cerca de 1200 participantes 
e para a história ficam as 
participações vitoriosas de 
Francisco Rodrigues, do SC 
Braga e Sara Moreira, do 
Sporting CP.

Horários da CP
É compreensível que 
das obras na Linha do 
Norte resultem atrasos 
nos comboios urbanos 
com destino ao Porto, 
Ovar e Aveiro. E também 
é entendível que tal 

requalificação implique 
transtornos nas 
ligações rápidas entre 
Braga, Porto, Coimbra, 

Lisboa e Algarve. 
Porém, a supressão de 
comboios urbanos tem 
acarretado incómodos 
aos passageiros em 
Espinho, principalmente 
aqueles que utilizam o 
transporte ferroviário para 
o trabalho, mesmo aos 
fins de semana, e têm que 
cumprir horários.  
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LISANDRA VALQUARESMA 

TER QUE LIDAR com a guerra que 
se desenrola no país de origem é, 
para muitos dos ucranianos que 
vivem em Espinho, um autêntico 
sobressalto. Apesar de se terem 
mudado para Portugal e aqui terem 
reerguido uma vida, foi na Ucrânia 
que deixaram os pais, os tios, os 
primos e muitas lembranças de 
uma infância pautada por algumas 
dificuldades, mas sempre passada 
em família. 

Alyona Smertina, de 45 anos, é um 
dos muitos exemplos que Portugal 
conhece. Professora de matemática, 
decidiu deixar a Ucrânia com o ob-
jetivo de encontrar outro modo de 
vida e algo que lhe permitisse esta-
bilidade financeira. Foi por cá que a 
descobriu. O objetivo seria vir por 
um ou dois anos, mas, entretanto, 
já se passaram 21. “Entrei a primeira 
vez em Espinho, gostei e fiquei. 
Comprei aqui casa e a minha filha 
já nasceu cá. Tínhamos a intenção 
de voltar ao nosso país, mas come-
çamos a resolver a papelada e aca-

bamos por ir ficando sempre mais 
algum tempo”, recorda Alyona. “O 
meu marido, algum tempo depois, 
chamou os pais dele e a irmã para 
virem também, mas a minha fa-
mília ainda vive na Ucrânia, precisa-
mente em Kiev”, conta esta cidadã, 
sem esconder a tensão na voz.

Halyna Kovalchyk tem 44 anos 
e está em Portugal há tantos anos 
como Alyona. Mudou-se para Es-
pinho há uma década, numa altura 
em que decidiu comprar um apar-
tamento e trocou Esmoriz por Es-
pinho. Além de ter a sua família 
direta na Ucrânia, tem também 
toda a família do marido. O mesmo 
acontece a Oleksandra Rudkovska, 
de 36 anos, que se mudou para Es-
pinho há cerca de 12. Toda a família 
está na Ucrânia e, por isso, admite 
que conseguir dormir tem sido um 
desafio todos os dias. 

Para estas três mulheres ucra-
nianas, viver num país em paz como 
Portugal tem sido um privilégio. No 
entanto, ver o país de origem ser 
invadido pela Rússia e ter os fami-
liares em contante risco faz com 

que a tristeza, a preocupação, a 
angústia e a revolta sejam os sen-
timentos mais experienciados nos 
últimos dias.

Sempre com o telemóvel na mão, 
Alyona confessa que a maior preo-
cupação está voltada para o pai, já 
de idade avançada e que vive so-
zinho, depois da morte da esposa. 
“Falo com ele várias vezes e diz-me 
que tem sido um dia de cada vez. Ele 
está preocupado porque não se sabe 
o que vai acontecer no dia seguinte 
ou daqui a duas horas”, confidencia 
a cidadã ucraniana, explicando que, 
desde 24 de fevereiro, o dia em que 
Vladimir Putin ordenou a invasão 
da Ucrânia, que o telemóvel não 
tem sido desligado.

Viver na incerteza do que vai 
acontecer com a família tem dei-
xado estas residentes em Espinho 
num estado puro de angústia. 
“Estou muito preocupada, desde que 
a guerra começou que não tenho 
conseguido dormir e estou constan-
temente a ver notícias para tentar 
saber informações. Rezo muito e 
deixo tudo nas mãos de Deus. Só 
peço que ele nos ajude porque acho 
que mais ninguém o vai fazer”, 
lamenta Oleksandra. Afirmando 
que “não há palavras para des-
crever a situação”, esta ucraniana 
faz questão de contar a história de 
um primo que, apanhado no meio 
dos acontecimentos, foi chamado 
para combater na linha da frente. 
“Ele estava a trabalhar na fronteira 
e foi chamado logo no início. Está 
muito preocupado com tudo o que 
está a acontecer e, sempre que tem 
um minuto livre, telefona aos pais 
para dizer que, naquele momento, a 

situação está mais ou menos calma, 
para eles se poderem sentir mais 
descansados”, refere emocionada. 

Apesar de cada chamada ser 
encarada como um momento de 
alívio, a conversa entre Espinho e 
a Ucrânia acaba sempre marcada 
por lágrimas. “Há muitos familiares 
que nos telefonam e acabam por se 
despedir de nós durante a chamada. 
Pedem-nos desculpa e dizem que la-
mentam se alguma vez nos fizeram 
algo de mau. Eles não sabem se vão 
sobreviver e se vamos poder voltar 
a falar. Isto é muito triste, vivemos 
todos os dias com o coração nas 
mãos”, revela Alyona.

Perante a recusa dos familiares 
em abandonar o país em guerra, 
Alyona, Halyna e Oleksandra 
mostram-se compreensíveis, mas 
não escondem a revolta, princi-
palmente por esta ser uma guerra 
que começou já há muito tempo. 
“Isto não é uma brincadeira. Eu 
sou presidente de uma delegação 
da Associação de Ucranianos em 
Gaia. Lá temos a escola ucraniana, 
temos o seminário Cristo Rei, temos 
a nossa Igreja onde fazemos vigí-
lias, rezamos, tentamos fazer tudo 
o que pudermos, mas estamos 
longe. Podemos lutar, falar, trans-
mitir informação verdadeira, mas 
não podemos fazer mais do que 
isso”, lamenta Alyona. “Esta guerra 
não começou apenas agora, desde 
2014 que temos feito manifestações 
no Porto, mas, nessa altura, eram 
poucos os que apareciam. Nós já 
sabíamos e já tínhamos mostrado 
que o Putin não é para brincar, não 
é uma pessoa séria e isso já devia ter 
ficado percebido pelo mundo em 

2014. Agora chegamos a um ponto 
em que está tudo muito difícil. Nós 
já estamos a sofrer há oito anos, 
durante esse tempo já morreram 14 
mil pessoas. O presidente da Rússia 
hoje diz uma coisa, mas amanhã já 
diz outra diferente. É uma pessoa 
muito perigosa, um terrorista e, in-
felizmente, ele não vai parar. Todo 
o mundo precisa de se levantar 
porque isto não vai ficar por aqui. 
Ele quer destruir a Ucrânia, mas 
depois vai avançar para outros 
países que estão à volta”. 

Emocionada, Halyna suplica por 
ajuda e não esconde a indignação 
que toda a guerra tem despertado. 
“Sinceramente acho que isto ainda 
vai piorar. Ele esteve oito anos a 
preparar isto tudo, juntamente com 
o presidente da Bielorrússia. Pode 
dizer tudo o que quer, mas nós não 
acreditamos numa palavra dele 
sequer. O que nós precisamos é de 
apoio. Precisamos de lhe mostrar 
que o que está a acontecer não é 
nenhuma brincadeira, o mundo 
tem que o colocar no lugar dele, 
porque tem que se preocupar com a 
Rússia e deixar o país dos outros em 
paz. Ele já tem um país tão grande, 
para que quer ele mais?”, insurge-se 
Halyna, visivelmente revoltada. 

Para estas ucranianas em Es-
pinho, a saída dos familiares era 
um passo importante a dar, mas 
mostram-se obrigadas a respeitar 
a vontade de quem se recusa a 
abandonar o país em guerra. “Di-
zem-nos sempre que não querem 
sair, que não se querem tornar re-
fugiados e, principalmente, que 
não vão abandonar a sua pátria. 
Nós queríamos que eles viessem ter 

REPORTAGEM  Cerca de quatro mil quilómetros 
separam os ucranianos que vivem em Espinho 
do seu país de origem. A distância física pode ser 
muita, mas a emocional está bem perto, fazendo 
parte do dia a dia sobressaltado de cada um deles 
desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra 
explodiu a 24 de fevereiro. Medo, preocupação, 
angústia e revolta. A Defesa de Espinho conversou 
com cinco cidadãos ucranianos a residir em Espinho 
e conta-lhe, na primeira pessoa, como é sobreviver a 
uma guerra que, para eles, é vivida à distância. 

destaque
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Viver a 
guerra à 
distância 
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connosco porque, no nosso coração, 
só queremos protegê-los, mas cada 
um sabe de si e todos têm o direito 
de escolher o que fazer”, explica 
Halyna.

Conscientes de que está a ser 
transmitida informação errada, 
estas cidadãs mostram-se dispostas 
a combatê-la. “Procuramos sempre 
dizer a verdade. Há muita infor-
mação falsa e tentamos sempre cor-
rigi-la. Somos voluntárias e temos 
o dever de dizer a verdade”, diz 
Oleksandra. 

MAIS NOVOS TAMBÉM 
ADMITEM PREOCUPAÇÃO 
CONSTANTE 

Desde que a invasão se iniciou, 
várias pessoas têm sido afetadas, 
quer estejam a lidar diretamente 
com a guerra, quer estejam, ao 
longe, a assistir à destruição e ao 
desespero dos familiares e amigos. 
Está provado que a dor que uma 
guerra como esta causa não é dimi-
nuída consoante a idade. Se os mais 
velhos podem ter um sentimento de 
pátria mais exaltado, os mais novos 
não escondem a aflição de ver quem 
lá está e tem a vida em suspenso. 

Andriy Soltys tem 22 anos, é ucra-
niano e vive há 12 anos em Espinho. 
Mudou-se para Portugal com a mãe, 
mas o pai e toda a família paterna 

vivem atualmente na Ucrânia. A 
infância foi passada lá. Segundo 
Andriy, as memórias são muitas, 
especialmente as que guarda, com 
carinho, de todas as férias passadas 
no país de origem.

Confessa que olha para a situação 
atual com “muita apreensão”. Diz 
que se trata de algo “muito perigoso 
e não é só para a Ucrânia”, por isso, 
não pode deixar de lamentar esta 
guerra, nem o modo de vida dos 
seus compatriotas. 

Constantemente com o coração 
nas mãos, Andriy confidencia que 
a família está a tentar sair do país, 
mas o pai terá que ficar para trás. 
“Ele trabalha numa zona perto da 
fronteira com a Polónia, mas a fa-
mília dele está noutra, onde tem 
havido bombardeamentos. Tem 
sido muito complicado moverem-se 
entre cidades porque é difícil con-
seguir bilhetes de comboio e as 
estradas têm muito trânsito. Eles 
estão a tentar sair da Ucrânia, nós 
estamos sempre em contacto com 
eles, falamos muitas vezes, mas há 
momentos em que a chamada vai 
abaixo porque já foram atacadas e 
destruídas várias torres de comu-
nicação”, relata o jovem, acrescen-
tando que não há a possibilidade de 
o pai vir para Portugal. “Ele é mili-
tarmente obrigado a ficar. A partir 
do momento em que nós entramos 

em estado de guerra, com a lei mar-
cial, ele não pode abandonar o país 
e tem que se apresentar no comissa-
riado das tropas”, conta.

Apesar da idade ainda jovem, 
Andriy Soltys conhece bem a his-
tória do seu país. Considera que, 
embora a situação seja grave, “as 
pessoas já estavam um pouco pre-
paradas porque isto já começou 
há oito anos”, defende. Contudo, o 
medo persiste. “A insegurança está 
sempre presente, mas as nossas 
forças militares cresceram bastante 
nos últimos anos e têm a confiança 
de que o nosso país vai conseguir, 
pelo menos, assegurar as posições, 
pois não acredito que eles vão de-
sistir. Não acredito que as nossas 
forças militares venham a entregar 
a Ucrânia à Rússia”.

Orgulhoso daquilo que o seu país 
tem conseguido, Andriy deseja que, 
pelo menos, continue como até 
agora. “Eu quero o melhor e espero 
que a Ucrânia consiga manter as 
suas posições, quero que as forças 
ucranianas mostrem ao Putin que 
não são um alvo tão fácil como ele 
pensava. O meu país está a mostrar 
um combate forte e a verdade está 
sempre do lado de quem está a pro-
teger o seu território e não do lado 
de quem está a atacar”, acredita o 
jovem de 22 anos que tem bem certo 
aquilo que quer para o futuro da 

Ucrânia: “só quero que isto acabe 
rápido e que o meu país se continue 
a desenvolver bem como tem acon-
tecido nos últimos anos”.

Antonina Fedyuk está a viver em 
Espinho há quase 15 anos. Veio para 
Portugal juntamente com a mãe e 
a irmã, mas a restante família con-
tinuou na Ucrânia. Questionada 
sobre o olhar que tem tido, ainda 
que à distância, desta invasão ao 
seu país, Antonina diz prontamente 
que não vê motivos para que tal 
esteja a acontecer. “Acho muito mal 
toda esta situação. Mesmo havendo 
algumas razões que a Rússia de-
fende, não vejo a guerra como so-
lução para nada”, afirma a jovem de 
28 anos.

Ainda que persistam alguns 
problemas técnicos com os tele-
fonemas, Antonina Fedyuk man-
tém-se em contacto com os fami-
liares diariamente. “Falo com eles 
para saber se está tudo bem. Eles 
vivem na zona sul, perto de Odessa 
e da Crimeia. O meu pai tem, em 
casa dele, uma cave onde parte 
da família se esconde. Ele fica na 
parte de cima com a minha avó 
porque ela já tem uma idade avan-
çada e não consegue descer. A cave 
é pequena e não cabem lá todos”. 
Além disso, “contam que estão a 
ser bombardeados” e explicam que 
“nas horas em que poderão haver 

esses potenciais bombardeamentos, 
existe uma sirene que toca. Quando 
isso acontece, as pessoas sabem que 
têm que ir para os bunkers para se 
esconderem”, relata.

Apesar de haver sempre receio, 
Antonina explica que a família se 
tem mantido calma. “Como é normal, 
esta situação provoca stress, receio e 
medo, mas não vejo o meu pai em 
pânico. Apesar de tudo mantém a 
calma e consegue manter-se com 
cabeça fria, até porque a guerra já 
dura há vários dias e isso é neces-
sário”, afirma a jovem ucraniana, 
explicando que, embora os telefo-
nemas existam, a preocupação não 
desaparece. “Nós aqui, à distância, 
também nos sentimos preocupados, 
tentamos ajudar sempre com o que 
podemos, mas, sinto-me um boca-
dinho impotente. Eu, a minha mãe 
e a minha irmã tentamos ajudar da 
melhor forma”, confidencia.

Perante a onda de solidariedade 
que tem acontecido em Portugal, 
com especial destaque em Es-
pinho, Antonina Fedyuk mostra-se 
“muito feliz” e admite que “não 
estava à espera que as pessoas rea-
gissem dessa forma”. Acredita que 
os cidadãos espinhenses “estão a 
dar uma grande ajuda” e só deseja 
que a Ucrânia “finalmente fique 
independente e que as pessoas 
tenham paz”. ○
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OS SOLDADOS ucranianos e 
russos têm muito em comum e 
sabemos que muitos russos não 
querem nada disto” - Andriy 
Soltys, 22 anos

NÓS QUEREMOS o nosso 
país independente, queremos 
ficar sozinhos e em paz. 
Deixem-nos em paz” - Alyona 
Smertina, 45 anos

ACHO QUE só quando se está 
nesta situação é que se percebe 
mesmo o que é” - Oleksandra 
Rudkovska, 36 anos

NÓS SÓ queremos pedir ajuda 
porque o nosso país está a lutar 
sozinho” - Halyna Kovalchyk, 
44 anos

É MUITO triste saber que o 
povo ucraniano não pode ser 
independente, não pode fazer 
as suas escolhas” - Antonina 
Fedyuk, 28 anos
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MANUEL PROENÇA

"O PSD ESPINHO tem de continuar a ofe-
recer aos espinhenses as melhores políticas de 
desenvolvimento para o concelho", assumiu o 
candidato Paulo Leite que considera "reunir 
todas as condições e apoios para levar o par-
tido por diante, unindo-o rumo a um futuro 
que permita continuar a oferecer aos espi-
nhenses as melhores soluções".

"É importante trazer os militantes e sim-
patizantes, acolhendo as suas ideias, opiniões 
e sugestões para a atividade política do PSD 
Espinho", sublinhou, ainda, Paulo Leite que 
entende que o PSD "tem, no seu seio, uma 
enorme quantidade de militantes de excelente 
qualidade política, profissional e pessoal que 
trarão, certamente, grandes mais-valias para 
o PSD e para a sociedade espinhense. É por 
isso que tenho estado a trabalhar no sentido 
de conseguir reunir uma equipa de excelência, 
que possa trazer esses conteúdos para a dis-
cussão, tanto interna ao partido, como aberta 
à sociedade em geral".

Paulo Leite garante ter já um "conjunto 
muito grande de personalidades espinhenses" 
naquele que considera ser um "grande desafio 
que é o de conseguir um trabalho de continui-
dade da qualidade da intervenção do PSD ao 
longo de todos estes anos, permite-me ter a 
garantia de ser a melhor opção para o partido".

Deste modo, o candidato promete apoiar 
os vereadores e os vogais da Assembleia Mu-
nicipal e das assembleias de freguesia eleitos 
pelo seu partido. "Terão a nossa máxima 
atenção para que possam fazer o seu trabalho 
de forma apoiada, e sustentada na compe-
tência, na qualidade e na credibilidade política 
dos nossos representantes", sublinhou.

Paulo Leite tem como "ponto fundamental" 
da estratégia da sua candidatura, a "abertura 
do partido às bases e à população em geral", 
reativando "o Concelho de Opinião" do qual já 
foi coordenador. "Estou certo de que será uma 
enorme mais-valia para o PSD e para Espinho".

Este candidato a presidente da Comissão Po-
lítica Concelhia do PSD pretende, ainda, "valo-
rizar a experiência e saber acumulado dos mili-
tantes mais antigos, convidando-os a partilhar 
a sua sabedoria e envolvendo-os tanto quanto 
possível na atividade partidária que queremos 
desenvolver".

"Quero, fundamentalmente, levar o PSD Es-
pinho a liderar de novo os destinos deste con-
celho e estou certo de que, com trabalho, dedi-
cação e participação de todos, teremos todas 
as condições para que seja possível fazê-lo", 

assegura, apontando como os seus mais fortes 
pontos o facto de ter "a experiência e o conhe-
cimento dos mais importantes dossiers para 
o partido e para Espinho", que permitem que 
consiga apresentar-se "em melhores condições 
para exercer uma liderança diferente, assente 
num passado de relevantes serviços ao partido 
e à sociedade".

"Represento muitos militantes que se revêm 
no trabalho desenvolvido na autarquia nos 
últimos anos. Reúno as melhores condições 
para projetar um novo futuro do partido, mas 
também especialmente para defender com 
afinco os resultados que a liderança do PSD 
trouxe ao nosso concelho", dá conta Paulo 
Leite que se considera "ser o candidato mais 
bem posicionado para garantir a máxima 
união dentro do partido, e capaz de garantir as 
melhores condições para conduzir o PSD nesta 
fase crucial da sua história a nível local".

Por fim, Paulo Leite quer fazer "uma opo-
sição construtiva, mas muita atenta, que leve 
a que a governação do concelho seja, como 
também foi enquanto fomos poder, a melhor 
e a mais adequada ao desejo dos espinhenses".

"É tempo de abraçar novos tempos"

O candidato Nuno Almendra, que representa 
uma linha diferente à da atual estrutura dos 
social-democratas entende que "é tempo de 
abraçar novos tempos", uma vez que "houve 
um ciclo de 12 anos em que o PSD esteve à 
frente dos destinos da Câmara, e que terminou 
nas últimas eleições autárquicas. A derrota 
eleitoral em setembro de 2021 merece a nossa 
reflexão, de uma forma séria e abrangente, 
onde todos os militantes podem e devem ter 
a sua intervenção", sublinha Nuno Almendra, 
encarando esta sua candidatura "com enorme 
sentido de missão e responsabilidade, ciente 
das dificuldades e dos desafios políticos dos 
próximos tempos. A minha paixão por Espinho 
dá-me as forças necessárias para abraçar este 
projeto", complementa o candidato.

"O meu projeto e da minha equipa aposta 
numa renovação e numa consolidação do PSD 
no concelho de Espinho, mas para que isso 
aconteça é necessário que os nossos militantes 
tenham uma participação política ativa", 
avança Nuno Almendra, sublinhando ser ne-
cessário que "aqueles que se afastaram do 
partido voltem", propondo-se, também, "criar 
condições para captar novos militantes, pes-
soas da sociedade civil, qualificadas nas mais 
diversas áreas".

Nuno Almendra garante que "uma nova 

sede será uma realidade" e que será "um es-
paço confortável e ajustado às necessidades 
do partido. Um espaço onde o partido terá os 
seus plenários e onde ocorrerão diversas ini-
ciativas direcionadas para os seus militantes e 
simpatizantes". 

Este candidato à liderança dos social-demo-
cratas quer "a união em torno do partido e de 
um projeto é fundamental, pois só desta forma 
se pode consolidar ideias, criar projetos e al-
cançar vitórias. O concelho de Espinho precisa 
de um PSD forte e coeso, aberto aos munícipes 
e à sociedade civil", sustenta, assegurando que 
"a futura Comissão Política do PSD de Espinho, 
conduzida por mim e pela minha equipa, cons-
truirá um projeto político alternativo, tendo 
em vista as eleições autárquicas de 2025".

Sobre estas eleições internas no PSD, Nuno 
Almendra considera que "o facto de existirem 
duas ou mais listas, é um sinal de vitalidade 
do PSD em Espinho", mas diz que a candida-
tura da outra lista, "não é mais do que a mera 
continuidade, surgiu mesmo de forma forçada 
e alimentada por um certo receio de perda de 
influência, ao contrário da minha candidatura, 
que preconiza a mudança e a renovação que o 
PSD de Espinho necessita". 

"Esta não é uma altura de metermos a 'ca-
beça na areia' e fazermos de conta que tudo 
está bem. O PSD perdeu a Câmara e não foi por 
falta de trabalho, nem pela má qualidade desse 
trabalho", refere Nuno Almendra. 

Segundo este candidato, "o PSD fechou-se 
demasiado nos últimos anos e funcionou de 
uma maneira politicamente autista. Esta al-
tura é propicia para arrepiarmos caminho, dei-
xarmos comportamentos egocêntricos e para 
nos abrirmos à sociedade. Isso não se faz com 
quem protagonizou o afunilamento do par-
tido", adianta.

Apontando o dedo ao seu adversário, Nuno 
Almendra considera que ele se apresenta "mais 
contra uma mudança, do que com um projeto 
novo. Não me move nada de pessoal contra ele 
e contra aqueles que o acompanharão. Somos 
todos do mesmo partido. Mas o PSD precisa 
de uma nova ambição, de uma equipa rejuve-
nescida e isso nós oferecemos como garantia. 
Do outro lado aparece uma proposta cansada 
e que tem como objetivo principal deixar tudo 
na mesma", acusa Nuno Almendra.

Por fim, este candidato a presidente da Co-
missão Política do PSD Espinho promete uma 
lista que "congregará várias formas de ver o 
partido, não caindo numa cegueira política, 
que teve os resultados que todos nós conhe-
cemos", conclui. ○ 

4500 Espinho

Nuno Almendra
Idade: 45 anos
Natural de Espinho
Casado e pai de três filhas
Residente em Espinho
Fez os vários ciclos de estudos (1.º ao 
12.º ano) em Espinho
Licenciado em Medicina Dentária pela 
Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto
Foi vice-presidente da Associação de 
Estudantes na sua faculdade
Exerce a atividade profissional em 
Espinho há 21 anos
Ex-atleta de voleibol e seccionista 
das camadas jovens de voleibol no SC 
Espinho
Vice-presidente e presidente da direção 
da Casa do FCP de Espinho
Militante do PSD desde 2001
Membro de duas comissões políticas 
concelhias 2008-2010 e 2020-2022
Integrou a lista do PSD à Câmara 
Municipal de Espinho em 2009
Vogal eleito pelo PSD para a 
Assembleia Municipal (2021-2025)

POLÍTICA

Paulo Leite e Nuno Almendra 
candidatam-se à liderança do 
PSD/Espinho
Paulo Leite, atual membro e líder da bancada do Partido Social Democrata (PSD) na Assembleia Municipal de 
Espinho e o médico dentista, Nuno Almendra, são os candidatos que se perfilam para a liderança da Comissão 
Política Concelhia, nas eleições que se irão realizar a 2 de abril, no edifício da Junta de Freguesia de Espinho. João 
Passos, atual vereador da Câmara Municipal de Espinho, eleito pelo PSD, que era um dos nomes apontados a formar 
lista, contactado pela Defesa de Espinho, afastou essa possibilidade. Não se exclui, contudo, que venha a surgir uma 
terceira lista.

Paulo Leite
Idade: 57 anos
Natural de Espinho
Formação em Engenharia Mecânica e 
Gestão Internacional
Gestor, consultor e formador em 
Engenharia Mecânica, Qualidade e 
Gestão Industrial
Filiado no PSD em 1998
Militância ativa quer nos órgãos locais, 
quer nos órgãos distritais
É vice-presidente da Comissão Política 
de Secção de Espinho do PSD
Líder da Bancada Parlamentar pelo 
PSD na Assembleia Municipal
Membro da Assembleia Distrital do 
PSD Aveiro
Fez parte de várias comissões políticas 
concelhias do PSD
Coordenador do Concelho de Opinião 
do PSD Espinho
Vereador na Câmara Municipal de 
Espinho entre 2001 e 2005
Em 2017 foi candidato à Assembleia de 
Freguesia de Paramos
Mandatário concelhio PSD nas 
Legislativas 2019
Ex-diretor da Banda União Musical 
Paramense
Ex-presidente da Associação de Pais da 
Escola da Corredoura 3
Ex-vice presidente da FCAPE
Foi elemento e diretor do orfeão de 
Espinho
Catequista de adolescentes, membro 
da Comissão Fabriqueira e membro da 
Conferência de São Vicente de Paulo da 
Paróquia de Paramos
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Espinhenses juntos em vigília pela paz
Centenas de pessoas de todas as idades juntaram-se no largo da 
Câmara, domingo, pelas 21 horas, em vigília pela paz.
De velas e flores na mão, os espinhenses acederam ao apelo da 
Paróquia e do Município e rezaram pela paz num momento de 
conflito na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia. Esta iniciativa 
é mais uma das várias que foram realizadas no concelho para 
ajudar o povo ucraniano num momento delicado.

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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CAROLINA FIGUEIREDO

A TENDA CEDIDA pela Uni-
labs quase não foi suficiente 
para receber as centenas de 
donativos que o povo espi-
nhense fez chegar à iniciativa 
de Bruna Martins e Zélia Pe-
reira. As jovens enfermeiras 
não tiveram mãos a medir 
para os bens que chegaram 
durante todo o dia ao parque 
de estacionamento da Nave 
Desportiva. 

Ao início da tarde saiu 
a primeira carrinha rumo 
ao Seminário Redentorista 
Cristo Rei, em Vila Nova de 
Gaia, mas rapidamente a 
tenda se voltou a encher, fa-
zendo com que a principal 
dificuldade passasse a ser o 
transporte de todos os bens 
arrecadados. Várias foram 
as pessoas que cederam veí-
culos para facilitar a tarefa e 
ajudar as duas enfermeiras, 
mentoras desta iniciativa 
pioneira em Espinho. Foi 
também com este intuito 
que Miguel Reis, presidente 
da Câmara de Espinho, e 
elementos do Regimento de 
Engenharia se deslocaram ao 
local, apoiando a logística da 
operação. No final da inicia-
tiva, seis carrinhas e três ca-
miões do Regimento de Enge-
nharia partiram carregados 

de bens, rumo ao ponto de re-
colha em Vila Nova de Gaia, 
com destino à Ucrânia.

Para Zélia Pereira, uma das 
organizadoras da recolha de 
bens, o objetivo de “querer 
permitir que o povo espi-
nhense que não tem meios 
de deslocação possa dar na 
mesma o seu contributo” foi 
mais do que sucedido. Para 
a jovem de 24 anos que “pen-
sava que ia levar os bens de 
comboio em meia dúzia de 
sacas”, a iniciativa criada em 
parceria com Bruna Martins 
“superou e muito as expec-
tativas”. “Foram imensas as 

pessoas que apareceram 
ao longo do dia, quer para 
fazer apenas uma doação, 
quer para nos ajudarem 
na organização e no trans-
porte dos bens recolhidos”, 
acrescentou.

Quanto à doação de roupa, 
“muita desta foi enviada 
para Rio Tinto, porque o 
Seminário já não estava a 
aceitar”, informou Zélia. “De-
pois da instituição de Rio 
Tinto também ter deixado de 
aceitar roupa, falámos com o 
padre Artur e o restante foi 
doado à Paróquia de Espinho, 
já que eles poderão vir a aco-
lher refugiados ucranianos”. 
Esta possibilidade está a ser 
estudada pelo município e, se 
acontecer, será uma parceria 
com a Paróquia de Espinho.

Sobre a hipótese de Es-
pinho acolher refugiados da 
Ucrânia, o padre Artur Pinto 
refere que “em princípio, tal 
vai acontecer”. O pároco es-
pinhense revelou à Defesa de 
Espinho que “vão chegar à ci-
dade nos próximos dias cerca 
de 14 refugiados, familiares 
da comunidade ucraniana já 
existente em Espinho”.

Numa primeira fase, os 14 
ucranianos “vão permanecer 
em casa de familiares, mas, 
posteriormente, terão de ser 
distribuídos por residências 
definitivas”, conta o padre 
Artur.

A receção de refugiados 
ucranianos em Espinho é 
uma missão realizada em 
conjunto pela Paróquia, 
pelo Município e pela Cruz 
Vermelha de Espinho, por 
ser “uma situação que im-
plica uma disponibilidade 
humana e financeira que só 
uma entidade não consegue 

providenciar e suportar”, ex-
plicou o pároco local.

O Presidente da Câmara, 
Miguel Reis, anunciou uma 
recolha de bens por parte do 
município em parceria com 
a Paróquia de Espinho. Esta 
recolha tem lugar no antigo 
quartel dos bombeiros, na 
Rua 16, em frente à igreja. 
As doações estão a ser feitas 
no local desde quinta-feira e 
vão estender-se tanto tempo 
quanto seja necessário. 
Além de bens materiais e de 
alimentação, o município 
alargou o pedido a locais para 
alojamento e oportunidades 
de emprego.

Na sua página de Facebook, 
Miguel Reis elogiou o tra-
balho das duas enfermeiras 
e deixou “uma palavra de 
agradecimento às centenas 
de pessoas que acederam 
ao apelo da Zélia Pereira e 
de Bruna Martins para re-
colha de bens com destino à 
Ucrânia.” ○ 
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Iniciativa espinhense 
mobiliza a cidade em 
apoio à Ucrânia 

Bruna Martins e Zélia Pereira organizaram uma 
recolha de bens que visou apoiar os refugiados da 
Ucrânia, no passado dia 1 de março, no parque de 
estacionamento da Nave Desportiva de Espinho. 
Durante a tarde, Miguel Reis, Nuno Almeida, o padre 
Artur Pinto e o Regimento de Engenharia Nº3 fizeram 
questão de se deslocarem ao local para apoiar a 
logística da iniciativa espinhense. O pároco local 
revelou ainda que Espinho vai receber refugiados 
ucranianos nos próximos dias.

“Foram imensas as 
pessoas que apareceram 
ao longo do dia, quer 
para fazer apenas uma 
doação, quer para nos 
ajudarem na organização 
e no transporte dos bens 
recolhidos” Zélia Pereira

“Vão chegar à cidade nos 
próximos dias cerca de 14 
refugiados, familiares da 
comunidade ucraniana 
já existente em Espinho” 
Padre Artur Pinto
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4500 Espinho

A UNIDADE III [Hospital de Nossa 
Senhora da Ajuda, em Espinho] do 
Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNGE) deverá ser 
alvo de uma intervenção ainda este 
ano, "previsivelmente no verão", ga-
rantiu à Defesa de Espinho o diretor 
do Serviço de Obras e Instalações 
(SOI) daquele centro hospitalar, 
Nuno Carvalho, acrescentando que 
"será executada uma intervenção 
global na tubagem de AVAC [aqueci-
mento, ventilação e ar condicionado] 
para a substituição da tubagem em 
mau estado".

Nuno Carvalho assegura que, 
"além da inundação, propriamente 
dita" que ocorreu no passado dia 4 
de fevereiro, a Unidade III "não teve 
danos relevantes nas instalações" na 
sequência da mesma. 

Segundo o responsável pelo 
serviço de obras e instalações, "a 
situação foi resolvida, tendo sido 
a reparação efetuada no próprio 
dia", com o “conserto da tubagem 
de AVAC na zona da fuga detetada".

Relativamente à atividade na 
Unidade III, a diretora da Unidade 
de Gestão Integrada (UGI) de ci-
rurgia do CHVNGE, Cassilda Ci-
dade, revelou à Defesa de Espinho 
que, nos três dias seguintes, "foram 
canceladas intervenções em 68 
doentes com procedimentos pre-
vistos" e que os mesmos terão sido 
reagendados "dentro do próprio 
mês fevereiro, exceto dos doentes 

que testaram positivo para Covid-19 
e uma doente que não se conseguiu 
contactar”. “Todos estes estão, de mo-
mento, agendados para o corrente 
mês", sublinhou Cassilda Cidade.

No que respeita aos exames de 
diagnóstico, a responsável pela UGI 
daquele centro hospitalar assegurou 
que "apenas foram cancelados os 
exames de Patologia Clínica e Radio-
logia agendados para sexta-feira da 
manhã em que se deu a ocorrência 
[4 de fevereiro], sendo todos imedia-
tamente reagendados para a segun-
da-feira seguinte [7 de fevereiro], não 
havendo atraso na preparação dos 
doentes para cirurgia".

Cassilda Cidade afirmou, também, 
que "não foram adiadas consultas, 
porque todas foram deslocalizadas 
para o piso zero e realizadas na data 
prevista".

A responsável pela UCA do CH-
VNGE referiu, por fim, que "estas 
situações imprevistas, dentro de um 
bloco operatório (UCA), acarretam 
sempre prejuízo para os utentes e 
profissionais envolvidos nas dife-
rentes equipas que operam neste 
local. Envolve médicos, enfermeiros 
de diferentes áreas, assistentes ope-
racionais e assistentes técnicos. 
Como foi afetado principalmente o 
Bloco Operatório (UCA), a restante 
Unidade III prosseguiu na sua ativi-
dade apenas com as condicionantes 
já descritas", concluiu a responsável. 
○ MP

BERNARDO SUL

APRESENTADO em feve-
reiro de 2016 pela Infraes-
truturas de Portugal (IP), o 
plano Ferrovia 2020 previa 
que todos os trabalhos de re-
novação ficassem concluídos 
até setembro de 2021. Seis 
anos depois da projeção do 
calendário, contudo, a em-
presa pública assume novos 
atrasos. Devido à renovação 
do troço entre Espinho 
e Gaia, que deveria ficar 
pronta até ao final de 2021, a 
IP remete agora a conclusão 
dos seus trabalhos para o pri-
meiro trimestre de 2023, mais 
de três anos após o prazo 
inicial. Os passageiros desta 
linha terão de percorrer a li-
gação entre Espinho e Gaia, 
e mais especificamente nos 
apeadeiros de Valadares, 
Francelos, Miramar, Aguda 
e Granja a cerca de 30 km/h 
por mais alguns meses e ob-
servar as obras de transfor-
mação dos mesmos.

Num dia de semana, Rui 
Teixeira não escondia o de-
sagrado por ter que “esperar, 
mais uma vez, pelo com-
boio”. O utilizador criticava 
o facto à Defesa de Espinho, 

enquanto ouvia uma comu-
nicação da CP por altifalante 
a informar que o comboio 
precedente de Ovar e com 
destino a Porto-Campanhã 
fora suprimido, além de que 
a composição que seguia 
desde Aveiro para Porto-São 
Bento registava um atraso 
de oito minutos. De seguida, 
surgiu uma nova informação 
em que o período de atraso 
já ia nos nove minutos. “Não 
só não vem a horas aquele 
que já devia ter chegado a 
Espinho - e que só iria parar 
nas estações – como agora 
terei de chegar atrasado ao 
trabalho em Matosinhos, 
porque o comboio que ainda 
deverá chegar vai ter agora 
de parar nos apeadeiros da 
Aguda, Miramar, Francelos, 

Madalena e Coimbrões”. O 
passageiro estava inconfor-
mado, até quase irritado. “Já 
não bastava a viagem ser 
atrasada por causa das obras 
na linha até Valadares! Já 
avisei que ia chegar bastante 
atrasado ao trabalho, até 
porque ainda tenho de apa-
nhar o metro, em Campanhã, 
até Matosinhos”. 

“Já estou farto dos atrasos 
dos comboios e a situação 
piorou com as obras na linha 
em Gaia”, diz José Sousa, 
outro passageiro que em-
barcava em Espinho, com 
destino ao Porto. “E quando 
há greves, ainda é pior a si-
tuação. E até quando temos 
de esperar que os comboios 
de Lisboa têm de passar para 
recuperar dos seus atrasos. O 
serviço está cada vez pior”, la-
menta este utente.

Aparentemente os com-
boios que têm atrasado mais 
as linhas são os Alfa e Interci-
dades que procedem de des-
tinos como Lisboa e Braga 
que, por serem comboios de 
maior porte e que andam a 
maior velocidade, acabam 
por demorar mais tempo a 
percorrer os apeadeiros que 
estão em obras. ○ 

Obras no Hospital de 
Espinho agendadas
para o verão
O Hospital de Espinho deverá receber obras na tubagem 
do aquecimento, ventilação e ar condicionado, no próximo 
verão. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
garante que o problema que causou a inundação no início de 
fevereiro passado na Unidade III, ficou resolvido, "tendo sido 
a reparação efetuada no próprio dia".

SAÚDEINFRAESTRUTURAS

Já estou farto 
dos atrasos 
dos comboios 
e a situação 
piorou com as 
obras na linha 
em Gaia”

José Sousa
utilizador da 
linha 
feroviária  

Os 
utilizadores 
da linha 
ferroviária 
estão 
descontentes 
com os 
sucessivos 
atrasos da 
obra 
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CONCLUSÃO 
DA OBRA 

+3 ANOS 
de atraso após 
o prazo inicial

2023

Obras no troço Espinho-Gaia 
causam atrasos e supressões 
nos comboios
As obras na linha ferroviária entre Espinho e Gaia têm feito com que 
os comboios tenham problemas a cumprir horários. A conclusão da 
empreitada, integrada no Ferrovia 2020, estava inicialmente prevista para 
setembro de 2021. Mas só estará pronta no primeiro trimestre de 2023. 
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SILVALDE VOLEIBOL DE PRAIA

MANUEL PROENÇA 

A APRESENTAÇÃO da cons-
trução do primeiro edifício 
residencial, o Alive Espinho, 
contou com a presença do 
presidente da Câmara, Mi-
guel Reis e do seu antecessor, 
Pinto Moreira, bem como do 
presidente da Junta de Sil-
valde, José Carlos Teixeira, 
naquele que o CEO do For-
tera Group considerou tra-
tar-se de um “novo conceito” 
que “vai revolucionar a forma 
como vivemos e pensamos a 
habitação”.

“O Alive by Fortera vai re-
volucionar a forma como as 
pessoas se relacionam nos 
edifícios que habitam, pois 
não falamos apenas de edifí-
cios residenciais! Além da ino-
vação, do conforto e da quali-
dade, criaremos um ambiente 
familiar entre condóminos, 
suportado pelas valências do 
edifício, um condomínio pri-
vado, que proporciona zonas 
de lazer para as crianças, 
áreas para o desporto e para 
o tão já falado houseworking, 
numa valência de interação 
comum entre condóminos”, 
assegurou Elad Dror.

"Espinho é uma cidade 
muito bonita e que tem todas 
as características para poder 
ser um ponto de referência,  
disse Elad Dror perante de-
zenas de convidados.

“Já muitas coisas maravi-
lhosas foram aqui feitas, mas 
ainda há muito por se fazer”, 
afirmou o investidor israelita 
que prometeu fazer “uma 
grande transformação deste 
espaço, que terá um grande 
impacto nesta zona. O Es-
pinho Downtown será muito 
diferente porque iremos mo-
dificar toda esta estrutura 
onde irão viver as pessoas. 
Será um espaço residencial 
e, também, com escritórios”, 
explicou o CEO do Fortera 
Group, adiantando que, numa 
segunda fase, irá ter uma 
torre que será destinada a es-
critórios de empresas que se 

queiram ali instalar.
"Será um espaço para se 

viver e não um espaço para se 
manter vivo. Será para que as 
pessoas se mantenham felizes 
e para que a sua vida seja boa 
e fantástica. Este é um projeto 
para as pessoas”, sublinhou 
Elad Dror.

“Acredito que Espinho irá 
sentir-se orgulhosa com este 
investimento”, concluiu o in-
vestidor israelita.

O presidente da Câmara 
Municipal, Miguel Reis, pro-
meteu que Espinho “sempre 
foi e continuará a ser amigo 
do investimento”.

O autarca espinhense con-
siderou este projeto "muito 
importante e estratégico” e 
adiantou que “trabalhando 

em conjunto, temos um in-
vestimento que poderá vir 
a ser um 'game changer'”. E 
explicou:

“É importantíssimo que 
nos expandamos para sul. 
Precisamos criar novas cen-
tralidades, novas formas de 
habitar. O nosso município 
não se resume à freguesia de 
Espinho e as freguesias de Sil-
valde e de Paramos têm carac-
terísticas muito interessantes, 
que podem oferecer condi-
ções de habitabilidade com 
muita qualidade”, sublinhou o 
presidente da Câmara.

“É uma lufada de ar fresco 
que irá arejar a nossa cidade”

O antigo presidente da Câ-
mara Municipal de Espinho, 
em declarações ao nosso 
jornal, não escondeu a sua 
satisfação com este passo que 
agora foi dado pelo Fortera 
Group.

“Tive a oportunidade de ter 
participado numa primeira 
reunião com o Fortera Group 
e de ver, desde logo, a von-
tade de contribuírem para o 
desenvolvimento da nossa ci-
dade”, afirmou Pinto Moreira. 

“Apreciei a forma como viam 
os projetos que pretendiam 
implementar, que não são 
simples projetos habitacio-
nais, mas que são, fundamen-
talmente, projetos de vida e 
que procuram trazer o espí-
rito comunitário aos edifícios 
que vão construir”, destacou o 
antigo autarca.

Pinto Moreira considera 
que “este plano, uma vez con-
cretizado, totaliza um inves-
timento extraordinário em 
Espinho e é uma lufada de ar 
fresco que irá arejar a nossa 
cidade, expandindo-a para 
sul, para uma zona que estava 
muito degradada. Por isso, 
este tipo de investimentos é 
muito bem-vindo a Espinho”, 
sublinha.

“Espero e desejo que o atual 
executivo municipal também 
dê conforto, que transmita 
confiança e que possa trazer 
celeridade nos procedimentos 
porque é isso que os investi-
dores estrangeiros mais va-
lorizam. Se as decisões forem 
muito demoradas corre-se o 
risco de se perder o investi-
mento, sendo deslocalizado 
para outras terras”, referiu 
Pinto Moreira. ○
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Espinho Downtown traz investimento 
de 500 milhões de euros e 1000 novos 
apartamentos em cinco anos

Espinho vai 
receber Beach Pro 
Tour Challenger 
em julho

A primeira pedra do projeto Espinho Downtown foi lançada na manhã da passada terça-feira, numa 
cerimónia num espaço contíguo ao edifício do antigo Indoor Karting, em Silvalde. Trata-se de um 
investimento do Fortera Group, liderado pelo israelita Elad Dror, que atingirá numa primeira fase os 
115 milhões de euros com a construção de cerca de sete dezenas de apartamentos e num período dos 
próximos cinco anos, os 500 milhões de euros, com um total de 1000 novas habitações.

A CIDADE DE ESPINHO vai receber o Beach 
Pro Tour Challenger, de 14 a 17 de julho, na 
praia da Baía.

A Federação Internacional de Voleibol 
(FIVB) e a Confederação Europeia de Voleibol 
(CEV) confirmaram a realização em Portugal 
– em Espinho e Cortegaça – de duas etapas 
do Volleyball World Beach Pro Tour em 2022.

O Beach Pro Tour Future irá realizar-se em 
Cortegaça, nos dias 11 a 14 de agosto de 2022.

Em declarações à Defesa de Espinho, Mi-
guel Reis garante que a cidade vai “voltar 
a estar, outra vez, no mapa dos grandes 
eventos nacionais e internacionais”. “Temos 
muitas surpresas e muita dinâmica pela 
frente”, acrescenta o presidente da Câmara. 
Espinho vai, assim, voltar a receber um tor-
neio de quatro estrelas do Circuito Mundial 
de Voleibol de Praia, “num campeonato da 
máxima importância e que envolverá cerca 
de meia centena de países”. “Este será o ano 
com o maior número de eventos desen-
volvidos no âmbito do voleibol. É uma das 
marcas da nossa estratégia para posicionar 
e afirmar Espinho como capital do voleibol", 
conclui Miguel Reis.

Esta será a 17.ª edição da etapa espinhense 
de masculinos e a 12.ª de femininos. ○

MILHÕES DE 
EUROS
valor total do projeto

NOVAS 
HABITAÇÕES

500

1000

DEFESA DE ESPINHO - 4688 - 10 MARÇO 2022

ASS. SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS DE ANTA

CONVOCATÓRIA 
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

António José dos Santos Neves, Presidente da 
Assembleia Geral, usando da faculdade que me confere 
a alínea a), do Artigo 50º e em conformidade com o 
estabelecido na alínea b) do Artigo 41º dos Estatutos, 
convoco os senhores associados a reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, na sala das sessões dos 
corpos sociais, sita no Edifício Social, na Rua da Tuna 
Musical, nº 987, da Vila de Anta, no dia 25 de Março do 
corrente, pelas 18h00, a fim de se tratar da seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Parecer do Conselho Fiscal sobre relatório e contas 
de 2021
2. Apresentação, discussão e votação do relatório e 
contas do ano de 2021
3. Apresentação de proposta pelo Conselho de 
Administração, de alteração ao Regulamento de
Benefícios, sua discussão e votação
4. Outros assuntos do interesse associativo.

A Assembleia Geral só poderá reunir à hora marcada com a 
presença da maioria dos Associados, ou, trinta minutos depois 
(30 min.), com qualquer número de Associados presentes, 
(Artigo 44 nº 1 dos Estatutos).

Anta, 08 de Março de 2022
O Presidente da Assembleia-Geral
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DANIELA PINHO 

OS 15 ARMÁRIOS, encarados 
como um espaço seguro para a 
colocação de bens importantes e 
pessoais, foram inaugurados a 2 de 
março, no Centro Pastoral de Es-
pinho, onde passam a estar insta-
lados e à disposição das pessoas em 
situação de sem-abrigo. Segundo 
Marília Costa, responsável pelo pro-
jeto no Centro Social de Paramos 
(CSP), trata-se de uma forma de 
deixar as pessoas menos vulne-
ráveis. “Ao longo dos anos, várias 
pessoas contaram-me que perdiam 
as fotografias das famílias, uma 
vez que eram roubadas ou vanda-
lizavam o sítio onde dormiam, per-
dendo os cobertores, as almofadas, 
os documentos e essas pessoas 
viviam na tristeza de não conse-
guirem ter as suas coisas”, revela.

Perante esta realidade, a equipa 
decidiu colocar ‘pés ao caminho’ e 
construir o “Bem-Guardado”. Como 
forma de promover oportunidades 
e chamar a atenção para esta rea-
lidade, o Centro Social de Paramos 
convidou Américo, um antigo sem-
-abrigo que também conheceu esta 
realidade e passa agora a fazer 
parte deste projeto. De acordo 
com Marília Costa, a oportunidade 

surge depois da mudança de vida. 
“O Américo vivia nesta situação 
desde 2001. Foi o Centro Social 
de Paramos e outras instituições, 
como a paróquia de Espinho ou 
a Cruz Vermelha que lhe deram 
apoio. Com o aparecimento da pan-
demia foi levado para o parque de 
campismo, algo que não hesitou”, 
recorda Marília.

“Quando uma pessoa está na rua, 
está numa vida diferente, não está 
numa vida real”, conta Américo, 
explicando que essa foi a opor-
tunidade que decidiu agarrar. “O 
meu primeiro dia foi muito feliz, 
uma vez que tive as condições de 
higiene, de segurança e o apoio de 
muitas pessoas, confidencia Amé-
rico. “Atualmente a trabalhar no 
parque de campismo de Espinho e 
a viver num apartamento no Bairro 
da Ponte de Anta, este cidadão diz 
estar “bastante grato” com a opor-
tunidade que lhe foi dada. “Penso 
que se não houvesse pessoas que 
me dessem esta oportunidade, 
muito provavelmente eu não a pro-
curaria por mim mesmo. Penso que 
foi um ponto de partida para uma 
nova vida. Agora é lutar e seguir em 
frente”, considera. 

Por já ter lidado de perto com a 
perda de muitos objetos pessoais 
na época em que vivia na rua, Amé-
rico sabe da importância que estes 
armários vão assumir na vida de 
todos os que ainda não possuem 
um teto. “Cheguei a perder bas-
tantes fotografias que, sincera-
mente, não sei se voltarei a ver”, 
lamenta. Por isso, a partir do mo-
mento em que soube da existência 
deste projeto, considerou-o logo 
“muito positivo”, uma vez que as 
pessoas passam a ter uma oportu-
nidade de guardar aquilo que é seu, 
algo que Américo nunca conseguiu 
fazer. Consciente de que uma opor-
tunidade pode mudar a vida de al-
guém em situação de sem-abrigo, 
apela a que todos os que o puderem 
fazer, não hesitem. 

Há mais de duas décadas que 
o Centro Social de Paramos tem 
equipas de intervenção de proxi-

midade a trabalhar continuamente 
com as pessoas em situação de 
sem-abrigo. Sempre atentas ao 
que vai acontecendo em Espinho, 
estas equipas estão habituadas a 
“trabalhar numa lógica de rede” e 
contam com a colaboração de vá-
rias entidades espinhenses sempre 
que é necessário. “Nada do que nós 
fazemos, fazemos sozinhos e isto 

é só mais um exemplo”, expressa 
Marília Costa, valorizando o papel 
da Paróquia de Espinho que dis-
ponibilizou o espaço físico onde 
os cacifos estão localizados, uma 
vez que se trata de um espaço “com 
bastante centralidade”. De acordo 
com o padre Artur Pinto, respon-
sável pela Paróquia de Espinho, 
estas oportunidades são sempre 
importantes e a ajuda aos mais 
desprotegidos não pode faltar. 

Leonor Lêdo da Fonseca, verea-
dora da Ação Social da Câmara 
Municipal, afirma que se sente 
“bastante orgulhosa pelo percurso 
que o Américo tem percorrido” e 
que muitos não seriam capazes de 
falar da sua história como ele o fez. 
“É muito fácil uma pessoa se tornar 
um sem-abrigo, basta ficar numa 
situação de vulnerabilidade, seja a 
nível do trabalho ou familiar, em 
que no desespero, essa é a única 
saída”. 

O presidente da Junta de Fre-
guesia de Paramos, Manuel Dias, 
também presente na inauguração 
do projeto “Bem- Guardado”, re-
fere que a vitória do Américo é de 
“um significado enorme”, por isso, 
quando se recruta uma pessoa 
“deve haver o sentimento de 
orgulho”. 

Segundo Horácio Augusto, pre-
sidente da Delegação de Espinho 
da Cruz Vermelha Portuguesa, en-
tidade parceira do projeto, “quando 
se trabalha em equipa, os projetos 
aparecem, os resultados serão visí-
veis e, com certeza, outros projetos 
a seguir vão também ganhando o 
seu lugar e trazer benefícios para 
todos os que precisam de apoio e 
de ajuda”.

Para a produção deste projeto, o 
Centro Social de Paramos, no âm-
bito do Programa Bairros Saudá-
veis, contou com as parcerias da 
Câmara Municipal de Espinho, da 
Paróquia de Espinho, da Delegação 
de Espinho da Cruz Vermelha Por-
tuguesa, da ARS Norte e do Serviço 
de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas Dependên-
cias (SICAD). ○

4500 Freguesias

O projeto 
“Bem-Guardado”, 
desenvolvido pelo 
Centro Social de 
Paramos, em conjunto 
com o Programa Bairros 
Saudáveis, possibilitou 
a criação de 15 armários 
onde as pessoas em 
situação de sem-abrigo 
podem agora guardar os 
seus objetos pessoais.  
Projeto envolve vários 
parceiros e conta com 
a colaboração de um 
antigo sem-abrigo. 

Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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Pertences de sem-abrigos 
guardados na paróquia de Espinho

“Nós estamos hoje aqui a 
celebrar uma conquista 
e esperamos que assim 
seja, que faça todo o 
sentido para as pessoas” 
Marília Costa, Centro 
Social de Paramos.

CERÂMICAS, PICHELARIA, CARPINTARIA, 
TAQUEIRO, ETC.  — SERVIÇO GERAL
PINTURAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
REMODELAÇÃO DE INTERIORES E EXTERIORES
— ORÇAMENTOS GRÁTIS

José Oliveira

Telem: 914 161 216 / Telef: 220 805 836
Paços de brandão
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MANUEL PROENÇA 

HELENA VIEIRA é a diretora peda-
gógica e seu marido é o proprietário 
do centro de estudos, Vértice, na Rua 
30, há uma década. É a continuidade 
de um outro centro de estudos, de-
nominado Fio de Prumo, que existiu 
antes de o adquirirem há 10 anos. 
Trabalham, apenas, com alunos do 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida porque ela lecio-
na na Escola Manuel Laranjeira. “Foi 
uma opção que tomei para que não 
me fosse apontado nada”, explicou 
Helena Vieira.

“Na altura tinha nascido a minha 
filha, já estava cansada de estar em 
casa e com o meu marido, pegámos 
nessa empresa (Fio de Prumo) nos 
mesmos moldes que a professora Go-
rete a tinha”, contou Helena Vieira. 
“Ela era conhecida por ser bastante 
exigente, mas mesmo assim, as crian-
ças gostavam de vir para cá. Isto foi 
algo que me agradou, de tal maneira 
que decidi prosseguir com este prin-
cípio no Vértice”, acrescentou.

Helena Vieira procurou não valo-
rizar a ‘concorrência’ e empenhou-se 
no seu próprio projeto, seguindo os 
princípios que havia definido. “Não 
quis saber como funcionava um 
qualquer outro centro de estudos e 
também nunca perguntei nada a nin-
guém. Quis avançar com este meu 
projeto da forma que achava que se-
ria o melhor para os alunos e dentro 
daquilo que a professora Gorete ti-
nha implementado. Alarguei a sala de 
estudo até ao 9.º ano e implementei 
as aulas individuais ao Secundário”, 
disse Helena Vieira.

De há 10 anos a esta parte, a dire-
tora pedagógica do Vértice admite 
que “tem havido um crescimento no 
número de centros de estudo em Es-
pinho e isso, provavelmente terá coin-
cidido com o facto de os professores, 
nessa altura, não terem colocação no 
ensino oficial! Mas, neste momento, 
até notamos que há falta de professo-

res”, constata. 
O seu centro de estudos tem cara-

terísticas próprias, como já o referiu, 
trabalhando com pequenos grupos 
(cinco alunos) que estão distribuídos 
pelas três salas que o espaço dispõe. 
“Por isso, considero que devemos ser 
o mais pequeno dos centros de estu-
do da cidade”, admite aquela docente 
que considera o Vértice como “sendo 
mais um centro de explicações, por-
que temos professores de todas as 
áreas e, preferencialmente com for-
mação do ensino Secundário. Acha-
mos que a visão destes professores 
é, por isso, completamente diferente 
e com vantagens para os nossos alu-
nos”, sustenta Helena Vieira, acres-
centando que outra das caraterísticas 
é que “a preocupação é a da formação 
académica e, também, a nível de auto-
nomia do próprio aluno”.

Helena Vieira é professora no en-
sino oficial e, por isso, considera que 
está no terreno. “Sei bem como é a 
realidade do nosso ensino e os nossos 
professores também o sabem. Nes-
te sentido, todos temos bem a noção 
das sucessivas mudanças que vai so-
frendo. Por isso, fazemos o acompa-
nhamento do aluno e ajudamo-lo nos 
trabalhos de casa, de forma a perce-
berem aquilo que estão a fazer”, su-
blinha. 

Uma das grandes vantagens do 
Vértice, para Helena Vieira, “é a rela-
ção que se estabelece entre todos, alu-
nos e os próprios professores. E isto 
tem sido uma mais-valia que faz com 
que tudo funcione bastante bem”.

“No Vértice, os alunos entram para 
cá no 5.º ano e saem no 9.º ano. Feliz-
mente temos tido muita procura e 
não temos tido capacidade para aco-
lher todas as solicitações. Muitos, no 
secundário, também nos procuram 
para explicações individuais”, conclui.

“Trabalhamos de forma diferen-
te de todos os outros”

Jorge Ribeiro é o fundador da 

marca e detentor do franchising da 
Weteach. É formado em engenharia 
aeronáutica e em design de comuni-
cação. A marca tem os seus espaços 
em Canidelo, Águas Santas e, agora, 
em Espinho, que é o segundo franchi-
sado. Trabalham com alunos desde o 
primeiro ano ao 12.º ano e, também, 
com o ensino universitário.

"Temos uma empresa de design 
que já tem 22 anos. Em 2012, como 
tínhamos uma sala vazia decidimos 
fazer uma experiência com as crian-
ças. Falámos com alguns colegas nos-
sos que eram professores, e juntámos 
grupos pequenos (seis alunos), num 
ambiente confortável. No final desse 
ano já tínhamos 52 alunos e, por isso, 
tivemos de ampliar as instalações em 
Canidelo. No ano seguinte, mudámo-
-nos para um espaço maior, onde es-
tamos atualmente. Temos, em média, 
150 alunos”, conta Jorge Ribeiro.

Embora não tenha como forma-
ção o ensino/educação, Jorge consi-
dera que tem “uma visão de que deve-
mos ser rigorosos e competentes”. E é 
isto que procurou, desde logo, imple-
mentar no Weteach.

“É feito o acompanhamento se-
manal de cada aluno. À segunda-
-feira fazemos uma reunião com os 
professores e avaliamos se é, ou não, 

necessário algum reforço, enviando 
a respetiva comunicação aos pais/
encarregados de educação. Por isso, 
estamos muito focados nos alunos e 
cada professor terá de elaborar um 
sumário de cada aula, que enviará 
para o encarregado de educação. É 
um acompanhamento de proximi-
dade que evita alguns problemas e 
que faz com que todos estejamos em 
sintonia”, sublinha o criador da marca 
daquele centro de estudos.

“Antes de se iniciarem as aulas na 
escola, no começo do ano letivo, ini-
ciamos a preparação dos nossos alu-
nos e isto vai até ao final de junho. 
Depois temos cursos de preparação 
para os exames”, refere, ainda, Jorge 
Ribeiro.

Um dos atrativos que o Weteach 
tem é o Summer Camp. “Acaba por 
ser um prémio pelo desempenho na 
escola que os pais poderão dar aos 
seus filhos, no verão, durante as fé-
rias grandes. Trata-se de um campo 
de férias muito diferente, pois temos 
kayaks, um barco de oito metros, uma 
casa numa aldeia em Cinfães e lida-
mos muito com a natureza”, sublinha.

Jorge Ribeiro considera que a ci-
dade de Espinho “é bastante interes-
sante porque é uma cidade pequena e 
que tem várias escolas. Por isso, o We-

teach está rodeado de escolas, o que 
nos traz grandes vantagens”.

O facto de existirem muitos cen-
tros de estudos também não é um 
problema para este empresário. “Tra-
balhamos de forma diferente de to-
dos os outros centros de estudos. 
E são os nossos alunos que trazem 
outros colegas seus para cá. A forma 
como trabalhamos, as condições e o 
ambiente também são atrativos. Por 
isso, acreditamos que esta aposta em 
Espinho será mais um êxito”, conclui 
Jorge Ribeiro.

João José Justiniano tem o fran-
chisado que o seu amigo Jorge Ribei-
ro lhe concedera. “Este não será mais 
um centro de estudos, sobretudo por-
que este projeto é bastante diferente 
de todos os outros que já existem”, 
garante o empresário espinhense que 
salienta as caraterísticas do Wetea-
ch. “O nosso espaço é transparente e 
airoso, o que o torna muito atrativo 
para os nossos alunos”.

Por outro lado, João José Justinia-
no realça qualidade dos professores 
do seu Weteach, que “estão orienta-
dos para cada uma das áreas. Há um 
rigor na escolha e na seleção de do-
centes que deverão estar bem enqua-
drados no espírito do Weteach”, con-
clui João José Justiniano.○

 
Tem havido um 
crescimento no 
número de centros 
de estudo em 
Espinho e isso, 
provavelmente, 
terá coincidido 
com o facto de os 
professores, nessa 
altura, não terem 
colocação no 
ensino oficial!”
Helena Vieira, 
Vértice

 
Um 
acompanhamento 
de proximidade 
que evita alguns 
problemas e que 
faz com que todos 
estejamos em 
sintonia”
Jorge Ribeiro (à 
direita na foto), 
Weteach

pessoas & negócios

O Vértice e o Weteach são dois centros de 
estudo em Espinho. O primeiro é um dos 
mais antigos e o outro, o mais recente. São 
dois exemplos de um negócio que tem raízes 
no concelho de Espinho e uma aposta na 
educação e na preparação das crianças para 
a vida escolar.

EDUCAÇÃO

Apoiar no 
estudo para 
o sucesso dos 
alunos

©
 D

R
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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

Falta iluminação na 
passagem superior 
junto à Rua 5

Falta iluminação pública na pas-
sagem superior pedonal do cami-
nho-de-ferro e que liga a Rua 8 à 
Avenida 8, junto à Rua 5.
É de lamentar que não haja alguém 
com responsabilidade para resolver 
um problema público como este.

Joaquim Gomes - Espinho

_

Há poucos dias assisti a uma si-
tuação que poderia ter resultado 
num acidente grave. Uma senhora 
empurrava um carrinho de bebé no 
espaço interior da rotunda que foi 
criada junto à Rua 15, entre a Rua 
8 e a Avenida 8. A senhora ia atra-
vessar a rotunda e aproximava-se 
da passadeira que está pintada no 
chão quando, de repente, teve de 
parar assustada com a passagem 
de uma bicicleta à alta velocidade, 
como se fosse um carro!
Trata-se de ambiguidade da inter-
pretação das prioridades, ou falta 
de atenção ou respeito pelos ou-
tros?
Os ciclistas têm direito a ciclovias, 
mas os peões também têm direito 
à segurança!
 

Manuel Marques - Espinho

 CORREIO DO LEITOR 

ALEX PEREIRA

...

É APROVEITAR ESTE
MOVIMENTO PARA COMBATER
A ABSTENÇÃO NAS ELEIÇÕES

OS COMBUSTÍVEIS
VOLTAM A SUBIR DE PREÇO

E COMO ERA DE ESPERAR

HOUVE UMA
“CORRIDA” ATÉ AOS

POSTOS DE GASOLINA

...

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!

1. 
Como é que analisa 
a invasão russa na 
Ucrânia?

2.
Qual será o impacto 
futuro desta guerra?

A movimentação de 
tropas na fronteira 
entre Rússia e Ucrânia 
pôs o mundo em alerta. 
A invasão consumou-
se, resultando em 
destruição, perdas 
de vida, feridos, 
desalojados e também 
um incalculável número 
de ucranianos à procura 
de refúgio na Europa. 
Num contexto mais 
recente, o conflito 
recupera disputas 
ocorridas em 2014, 
quando o território 
da Crimeia, península 
ucraniana, foi 
incorporado à Rússia. 
E, agora, Vladimir Putin 
reconheceu oficialmente 
Donetsk e Lugansk 
como estados soberanos 
e independentes da 
Ucrânia. O presidente 
da Rússia também não 
quer a NATO por perto, 
com a eventual adesão 
ucraniana. 

 VOX POP 

“As marcas ficam com quem 
sofre com esta ignóbil guerra”

Filipe Almeida, 
Grijó

1 – É um conflito que não faz sentido. 
Eu diria até nenhum sentido. É um 
conceito de alguém e que não tem 

António José Araújo, 
Silvalde

1 – Depois de uma pandemia devas-
tadora, o mundo vê-se agora amea-
çado por uma guerra estúpida e im-
previsível. Corta-me o coração ver 
as crianças a chorar e a relatarem 
que se despediram dos pais que te-
rão de lutar. É o caos. Tem-se assis-
tido na televisão a situações pelas 
quais ninguém quer passar. Famí-
lias desesperadas, tentando prote-
ger as crianças e deixando tudo o 
que tinham para trás.  
2 – Penso que, mesmo surpreendida 
com a resistência da Ucrânia, a Rús-
sia não vai parar este flagelo. Impõe-
-se que seja aniquilado o mal pela 
raiz e todos sabemos bem do que 
estou a falar. 

É do nosso mar

Óscar Barbosa, 
Anta

1 – Trata-se de um assunto bastante 
complexo que envolve diversos aspe-
tos, de cariz geopolítico, cultural, reli-
gioso, económico, histórico, etc. E na 
minha opinião, apesar de tudo, esta 
ação de invasão parece-me mais uma 
questão pessoal, de Putin, do que de 
uma decisão coletiva. E o que todos 
constatamos é que está a provocar a 

razão de ser, porque os que saem 
prejudicados são os inocentes e que 
nada fizeram para que o conflito 
acontecesse.
2 – Se calhar ninguém vai beneficiar 
com isto. Isto já resultou muito mal. 
A quantidade de mortos, feridos e de-
salojados já é um lamentável resulta-
do e ainda não há desfecho. Nada de 
bom vem pela frente, mas, possivel-
mente, a Europa vai ficar mais unida. 
Ninguém fica bem depois disto, prin-
cipalmente os ucranianos. Ninguém 
fica bem quando perde pais e filhos 
por causa da guerra, sejam ucrania-
nos, russos, ou fossem chechenos ou 
portugueses. 

destruição de um país e o genocídio 
de um povo que já muito sofreu ao 
longo da sua história. Isto vai con-
tra tudo e todos os princípios de um 
estado livre e democrático. Em que 
século e sociedade vivemos? Que va-
lores e princípios respeitamos?
2 – É bom nem pensar! Os principais 
visados desta desmesurada inter-
venção são os ucranianos. Olhan-
do paras imagens, que todos os 
dias nos entram em casa, deixa-me 
destroçado. As cidades totalmente 
destruídas, a fuga de milhares pes-
soas (principalmente mulheres e 
crianças) para outros países de aco-
lhimento, o desmembramento de 
milhares de famílias, etc. Tenho fé 
que a Ucrânia se vai reerguer com o 
apoio da comunidade internacional, 
mas as marcas (físicas e psicológicas) 
ficam com quem sofre com esta ig-
nóbil guerra. Depois claro, que todos 
seremos afetados, a economia mun-
dial vai piorar, pois matérias-primas 
e todos os tipos de bens vão sofrer 
aumentos! Ainda pior de tudo, para 
o futuro e no contexto mundial é a 
insegurança que se pode instalar 
entre os dois polos geoestratégicos, 
ocidente e oriente! 
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1 – Andamos numa angústia quotidiana, 
comparável à que nos afligiu durante o genocí-
dio indonésio em Timor Leste, em especial, de-
pois do massacre do cemitério de Santa Cruz, 
registado em imagens que chocaram o mundo 
e reequacionaram o destino de uma Nação.

É domingo em Mariupol e os cadáveres 
juncam as ruas, as casas ardem, não há água, 
nem comida, nem luz. Não sabemos se na 
próxima 5ª feira, quando estivermos a ler este 
jornal, o mesmo se poderá dizer de Odessa ou 
de Kiev… É o inferno, visto por dentro, minu-
to a minuto, como nunca antes visionáramos 
nos media e multimédia. “Rios de sangue e de 
lágrimas”, nas impressionantes palavras do 
Papa Francisco. Já mais de dois milhões de 
refugiados atravessaram as fronteiras abertas 
de par em par pela Polónia, Hungria, Roménia, 
Moldávia, e pela Europa inteira. Aqui, no ex-
tremo oeste, mostramos disponibilidade igual 
- uma excelente e prestigiada comunidade de 
imigrantes aproximou-nos da Ucrânia, desde o 
fim do século passado. O Governo português 
tornou-se, nesta parte da Europa, pioneiro ao 
abater barreiras burocráticas e ao não pôr limi-
tes ao acolhimento de refugiados. E são mui-
tas as autarquias que preparam, no terreno, a 
receção das famílias, e colaboram na recolha e 
transporte de bens essenciais para as vítimas 
da guerra que se encontram ainda no país ou 
nas fronteiras do leste. Espinho está na van-
guarda dessa campanha, numa colaboração 
entre a Câmara, a Paróquia, os Bombeiros e 
a Cruz Vermelha. Nas ruas, os portugueses 
protestam ao lado dos imigrantes ucranianos, 
mobilizam-se numa infinidade de gestos sim-
bólicos e aderem a iniciativas de coletividades 
locais, associações cívicas e humanitárias - no 
meu círculo familiar, até as crianças quiseram 
participar e acompanharam os pais nas mani-
festações do Porto, algumas com a idade que 
eu tinha, quando os tanques russos entraram 
em Budapeste... 

Os Estados democráticos do Ocidente 
avançaram com sanções extraordinárias, que 
isolaram a Rússia e a transformaram de um dia 
(o dia da invasão), para o outro (o dia seguinte) 
num Estado pária (muito embora falte ainda, a 
maior de todas, o boicote total ao petróleo e ao 
gás russo...). 

É uma constatação que tem tanto de novo 
e surpreendente, como a monstruosa aventura 
imperialista de subjugar, pelas armas, uma pa-
cífica Nação independente.

2 – Nos canais noticiosos, a escolha é entre 
as imagens que mais parecem um apocalipse 
de terror, filmado em Hollywood, do que terror 
na vida real, e as que mostram os corredores 
de fuga: um êxodo de proporções bíblicas, 
protagonizado por gente vestida como nós, a 
contar os seus dramas pessoais num inglês, 

que falam como nós… São quase somente 
mulheres, com os filhos pequenos pela mão, e, 
pormenor comovente, em muitos casos, tam-
bém o cão ou o gato, que trazem consigo, em 
vez de uma mala com bens materiais. Para trás 
deixaram tudo, a vida de família, de trabalho, 
de convívio, a vida fundamentalmente igual à 
nossa, que tinham na semana anterior… E, ao 
olhar os que ficam ou os que partem, com a 
mesma coragem, há uma pergunta que nos 
ocorre, constantemente: e se fossemos nós? 

Países que ergueram muros de arame far-
pado contra os refugiados do Médio Oriente, 
igualmente sobreviventes de conflitos pa-
vorosos, ou os aprisionaram em miseráveis 
campos de internamento, estão hoje a rece-
ber generosa e exemplarmente todos os que 
escapam à barbárie russa. Temos tendência 
a ver neste fenómeno a pura emergência de 
uma fraternidade europeia, que, há muito, pa-
recia perdida. Será, em parte, uma verdade, 
que nos é grato descobrir (e talvez ajude a 
uma melhor compreensão outras vítimas ino-
centes de conflagrações, que vai haver mais 
tarde), mas é muito mais do que isso. Uma 
agressão desta natureza, perpetrada por uma 
potência nuclear, que está nas mãos de um 
tirano omnipotente, cuja crueldade o situa nos 
patamares do estalinismo e cuja sanidade é 
discutível, representa uma ameaça civiliza-
cional – e, consequentemente, suscita reação 
planetária. A Europa está muito perto da fonte 
do perigo, e, em particular na zona de frontei-
ra, conheceu bem demais o “czarismo soviéti-
co” dominador, e, a uma maior distância tem-
poral, a intimidatória vizinhança do czarismo 
propriamente dito… 

E assim Putin está a mudar o mundo, mas 
não em conformidade com os seus planos 
originais. Quis destruir a Ucrânia e recriou-a 
com uma alma heróica, mesmo que venha a 
derrotá-la, conjunturalmente, pela força bruta. 
Quis dividir e subverter a UE, e provocou o 
efeito contrário, promovendo a unidade euro-
peia que tardava. Quis agitar o fantasma da 
NATO e ressuscitou uma velha aliança, classi-
ficada como obsoleta a anacrónica e deu-lhe 
uma razão de ser e um futuro. Essa foi a pri-
meira batalha que perdeu. A segunda será a 
da frente económica. Os milhares de oligarcas 
que o sustentam, nas mais aviltantes formas 
de capitalismo, talvez consigam contornar al-
gumas das sanções, habilidosamente, mas a 

Rússia não. O seu povo está condenado à mi-
séria, por muito, muito tempo, talvez por ge-
rações. A Ucrânia há-de levantar-se primeiro!

3 – A Europa acreditou, piamente, na ra-
cionalidade de Putin. Porém, ao ter pactuado 
com ele, fechando os olhos a desmandos e 
a crimes, ao ter-se submetido à sua depen-
dência no campo energético, ofereceu-lhe 
uma aparência de não haver limites para o 
que estava disposta a suportar. Pela inércia, 
involuntária e leviana, iludiu o bárbaro, no 
seu jogo de ambição desmedida, sempre fei-
to de frio cálculo… De facto, a invasão da 
Ucrânia não começou há dias, mas há oito 
anos, em 2014! Começou pela anexação da 
Crimeia, avançou por Donetsk, pela região 
de Donbass, deixando um rasto de milha-
res de mortos, sem que norte-americanos 
e europeus tomassem, atempadamente, as 
medidas aplicadas no presente. Nesse con-
texto, se preparou Putin para ocupar o resto 
da Ucrânia, em fevereiro de 2022, esperando 
uma insignificante resistência interna e exter-

na. Enganou-se –  levado pela experiência do 
passado recente – e viu-se confrontado  com 
uma gigantesca onda de reação, no quadro 
das relações internacionais, assim como no 
teatro de guerra. A possível vitória militar so-
bre a Ucrânia, como ele já aprendeu, não se 
fará sem a derrocada financeira da Rússia. E 
um governo fantoche em Kiev, será derruba-
do, a prazo, quando ele morrer ou talvez an-
tes... O maior erro de Putin é pensar, se é que 
pensa, que a identidade ucraniana não exis-
te. Existe e é europeia. Basta ver onde pro-
curam refúgio mais de 95% dos ucranianos: 
não é nos braços da Rússia, é no Ocidente! 

Na UE, em Portugal, um pouco por todo 
o lado, vamos também pagar um preço ele-
vado para resistir à intimidação nuclear de 
Putin, e pôr termo à dependência energéti-
ca da Rússia. E, também, para acabar com 
a excessiva dependência militar da América 
– de Biden, hoje, de um eventual segundo 
Trump, amanhã – erguendo o braço europeu 
da NATO. Não para a guerra, mas para a paz.  
É o preço a pagar pelo valor da Liberdade. ●

O erro de Putin

opinião 
Manuela Aguiar

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.

P
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A Europa está muito perto da fonte 
do perigo, e, em particular na zona 
de fronteira, conheceu bem demais 
o “czarismo soviético” dominador, e, 
a uma maior distância temporal, a 
intimidatória vizinhança do czarismo 
propriamente dito
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CASA DO FUTEBOL CLUBE DO 
PORTO DE ESPINHO 

MESA DA 
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 173º. e 174º. Do Código Civil, bem como 
da alínea a) do nº. 3º. e da alínea a) do nº. 4 
do artigo 18º. dos Estatutos, convocam-se os 
Senhores Associados da Casa do FCP de Espinho 
para reunirem no dia 24 de março pelas 21 horas, 
na sede social, a Avenida 8, nº.  456 -1º loja J, 
nesta cidade de Espinho, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
1º. – Apreciar e votar o Relatório e Contas da 
Gerência, relativo ao exercício de 2021; 
2º. – Apresentação de outros assuntos de 
interesse para a Casa do FCP de Espinho.
Nos termos das alíneas a) e b) do artigº. 18º. 
Dos Estatutos, a Assembleia começará à hora 
previamente marcada desde que estejam 
presentes pelo menos cinquenta por cento dos 
sócios efetivos existentes no momento. Se as 
condições previstas no artigo anterior não se 
verificarem, o plenário terá início trinta minutos 
depois com a presença de qualquer número de 
sócios.
Espinho 10 de março de 2022
O presidente da Mesa da Assembleia Geral
António José Nunes Teixeira Lopes (professor)  
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 ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DA 
VILA DE ANTA (ASDVA) CONVOCATÓRIA

O Presidente da Assembleia da Associação Social e Desenvolvimento 
da Vila de Anta (ASDVA) convoca todos os seus associados para a 
Assembleia Geral a realizar no próximo dia 25 de março de 2022, pelas 
20 horas e 30 minutos, nas Instalações da sede, sita Rua do Meio N° 96, 
Esmojães, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 38°, alínea 
c) dos Estatutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1 — Discussão e aprovação do relatório de contas e parecer do 
Concelho Fiscal. 
Ponto 2 - Outros assuntos de interesse para a ASDVA. 
Nos termos do artigo 41°, n.° 1 dos Estatutos, a Assembleia Geral 
reunirá à hora marcada na convocatória, se estiver presente mais de 
metade dos associados com direito a voto ou meia hora depois com 
qualquer número de presentes. 
Mais se informa que devido à situação pandémica é obrigatório a 
utilização de máscara dentro do espaço onde a Assembleia Geral se 
realiza, sendo ainda lotação legal deste condicionada por forma a 
assegurar o distanciamento físico recomendado pela Direção Geral de 
Saúde. 
Anta e Guetim, 16 de fevereiro de 2022 
O Presidente da Assembleia 
Henrique Manuel Coelho Relvas da Silva

✝ Manuel Pinto Duarte (Adega Loureiro) 
3.° ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filhas, genros, 
netos e demais família vêm por 
este meio relembrar a todas 
as pessoas de suas relações 
e amizade, a passagem do 3.º 
aniversário do falecimento do seu 
ente querido, na quinta-feira, dia 
10 de março de 2022. 

Maria Celeste da Silva Carvalho - esposa
Maria Manuela da Silva Duarte Fonseca  - filha
Maria Palmira da Silva Duarte - filha
Mário Hernandes Rocha Vieira Fonseca - genro 
Jorge Emanuel Godinho Oliveira da Silva - genro
Mário Filipe - neto
Jorge Duarte - neto
João Pedro - neto

Silvalde, 10 de março de 2022

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

✝ Rosa Gomes da Cunha Folha
AGRADECIMENTO

Avenida 8 - Espinho. 

Seu marido, filhos, noras, 
netos e demais família vêm 
por este meio agradecer, muito 
reconhecidamente às pessoas 
que participaram no funeral da 
sua  ente querida, bem como 
a todos quantos manifestaram 
o seu pesar.  De igual modo 
agradecem a todos quantos 
estiveram presentes na missa 
do 7.º dia.  
Raul Pinho Pinhal - marido 
Luís Roberto Gomes Pinho Pinhal — filho
Carlos Gomes Pinho Pinhal — filho
Adriano Gomes Pinho Pinhal — filho 
António Gomes Pinho Pinhal (falecido) — filho

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

✝ António Augusto Morgado Marques
[CASA MARQUES] AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, nora, netos, 
irmã, cunhado e sobrinhos 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.

Gracelinda Marques 
Eng.º Marco Paulo Marques 
Dr.ª Mariana Simões 
Rodrigo, Roberto e Mia

Espinho, 10 de março de 2022

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

✝ João Paulo Pereira Moreira
10.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Não há remédio que cure tanta saudade.
Meu querido filho, amor da minha vida.
Dez anos de eterna saudade,
em que todos os dias és recordado
com muito amor, ternura e carinho.
Foste e serás sempre amado.
Vives nos nossos corações.

Sua mãe, irmã, sobrinha e demais família, 
vêm comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade o aniversário de 
falecimento do seu ente querido, sábado, 
dia 12, às 17:30 na Igreja Paroquial 
de Guetim. Desde já agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Descansa em paz, junto do teu querido pai.
Tua mãe, irmã, sobrinha, restante família 
e amigos

Guetim, 10 de março de 2022

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

✝ Emília Gomes da Cunha Folha
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua 14 – Espinho

Seus filhos, noras, netos, 
sobrinhas e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas que participaram 
no funeral do seu ente querido, 
ou que de outra forma lhes 
manifestaram o seu pesar.
Comunicam que a missa do 7.º 
dia será celebrada sexta-feira, 
dia 11, pelas 19 horas na Igreja 
Matriz de Espinho. Desde já 
agradecem a todos quantos 
participem nesta Eucaristia.

Espinho, 10 março de 2022

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

✝ Joaquim Rodrigues Martins da Silva
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua da Murraça /Guetim - Espinho 

Sua esposa, filho, nora, pais, 
irmãos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas de suas relações e 
amizade, que tomaram parte no 
funeral do seu ente querido ou 
que e outro modo se associaram 
à sua dor.  
A missa de 7.º dia será celebrada 
quarta-feira, dia 16 de Março, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Guetim. Desde já agradece, 
muito reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar.
A família
Guetim, 10 de março de 2022

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

✝ Amália Rosa Ribeiro de Carvalho
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

VIÚVA DE JOSÉ HENRIQUES JÚLIO DE AGUIAR

Seus filhos, noras, genros, netos 
e bisnetos vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.
Comunicam que a missa de 7.º 
dia se celebra hoje, quinta-feira, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.
Maria Casimira Ribeiro de Aguiar 
Aníbal Jorge Ribeiro de Aguiar 
Benilde Ribeiro de Aguiar da Rocha 
Fernanda da Conceição Ribeiro de Aguiar 
João Manuel Ribeiro de Aguiar
Espinho, 10 de março de 2022

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

DEFESA DE ESPINHO - 4688 - 10 MARÇO 2022

NASCENTE COOPERATIVA 
DE ACÇÃO CULTURAL, C.R.L. 

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA CONVOCATÓRIA

Convoco, ao abrigo do disposto no art. 26º, 
al. a) dos Estatutos uma reunião ordinária da 
Assembleia Geral dos sócios cooperadores
da Nascente, Cooperativa de Acção Cultural C. 
R. L., a realizar no Auditório Nascente, Rua 16, 
n.º 1200, (Espinho), na sexta-feira, dia 25 de 
março de 2022, pelas 20h30, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:
Eleição dos Corpos Sociais da Cooperativa para 
o biénio de 2022/2023.

De acordo com o disposto no art. 25º, nº 2 dos 
Estatutos, se à hora marcada na convocatória 
não estiverem presentes mais de metade dos 
sócios com direito a voto, a Assembleia reunirá 
com qualquer número de cooperadores, uma 
hora depois.

Espinho, 4 de março de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Rui Abrantes
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✝ ANTÓNIO JORGE GOMES DA ROCHA

MISSA DE ANIVERSÁRIO NATALÍCIO 
(DATA DO SEU ANIVERSÁRIO 12/03/1953)
Sua esposa, filhos e restante família vêm participar que 
será celebrada missa por alma do seu ente querido, dia 
12, sábado, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de Anta. 
Desde já agradecem a quem comparecer.

Espinho, 10 de março de 2022

SENHORA
Tomo conta de idosos, em minha casa.
Acamados ou não acamados
Dia e noite

Telem: 966 079 739
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MANUEL PROENÇA

RICARDO PEREIRA (Jardim da 
Serra), Simão Bastos (RD Águeda) 
e Hugo Santos (SC Salgueiros) 
ocuparam as posições seguintes 
(terceiro ao quinto lugar, respeti-
vamente, no masculino e no fe-
minino, Sara Duarte (SC Braga), 
Joana Nunes (RD Águeda) e Mar-
garida Oliveira (CD Feirense), ocu-
param do segundo ao quinto lugar, 
respetivamente.

Destaque para o espinhense Gil 
Maia, que veste as cores do SC Es-
pinho/António Leitão, que cortou 
a meta na sétima posição, com 
o tempo de 30,43 minutos e para 
os atletas Pedro Cerdeirinha (GD 
Ronda) e Vítor Santos (EV Peral-
tafil) que ocuparam, respetiva-
mente, a nona e a 10.ª posição da 
classificação.

Cristiana Santos, do SC Espinho/
António Leitão, foi a atleta a repre-
sentar um clube espinhense melhor 
classificada, obtendo o 18.º lugar na 
classificação feminino, fazendo o 
percurso em 44,10 minutos.

A São Silvestre deste ano, que 
teve a sua edição adiada devido 
à situação pandémica vivida no 
nosso país nos últimos meses, teve 
um percurso citadino de 10 quiló-
metros na competição e um per-
curso para a caminhada, contando 
com a participação de cerca de 1200 
participantes.

A organização da prova foi do 
Running Espinho e contou com 
a colaboração do Município de 

Espinho, envolvendo, também, a 
Polícia de Segurança Pública e os 
Bombeiros Voluntários do Con-
celho de Espinho.

Para o grande vencedor da São 
Silvestre de Espinho, o atleta do SC 
Braga, Francisco Rodrigues, “esta vi-
tória não foi nada fácil” porque con-
sidera ter tido “adversários à altura”.

“Senti-me muito bem durante 
toda a prova e estive quase sempre 
na frente. Depois decidi atacar e 
ficámos apenas três na frente”, 
explicou o vencedor à Defesa de 
Espinho que disse ter tido “um pe-
queno contratempo”, ao confron-
tar-se com “uns automóveis”, pois 
teve quase de parar. Não obstante, 
Francisco Rodrigues considera que 
“esta prova foi bem organizada” e 
mostrou a vontade de “poder voltar 
a Espinho no próximo ano".

Por sua vez, a atleta minhota que 
veste a camisola do Sporting CP, 
Sara Moreira, não escondeu a sua 
alegria por ter conquistado o pri-
meiro lugar da São Silvestre de Es-
pinho, mas também porque a prova 
marcou o seu regresso à competição. 
“Era muito importante perceber em 
que fase me encontro depois de ter 
treinado bastante. Foi muito bom 
porque me senti bem e fiz uma cor-
rida relativamente rápida. Por isso, 
estou muito satisfeita”, disse a atleta 
olímpica portuguesa.

Sara Moreira não poupou elogios 
à prova. “O ambiente esteve muito 
bom e o percurso não foi nada fácil 
porque implicava bastantes que-
bras de ritmo, com muitas viragens. 
Por outro lado, o dia esteve um 
bocadinho ventoso o que tornou, 
também, a prova mais difícil. Mas 
mesmo perante tudo isto, acho que 
esta festa foi muito bonita”, consi-
derou a vencedora da São Silvestre 
de Espinho, dando os “parabéns à 
Câmara Municipal e ao Running Es-
pinho pela organização”.

“Foi um evento ganhador”

O presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, Miguel Reis, fez questão 
de participar na caminhada, ves-
tindo o dorsal número um. Foi ele 
que deu a partida para a corrida dos 
10 quilómetros e que envolveu um 
verdadeiro ‘mar de gente’.

“Foi uma prova com muita 
adesão, mas mais do que isso, repre-
sentou o regresso à normalidade e à 
participação em eventos por parte 
da comunidade, tanto sob o ponto 

de vista de organização como da 
própria participação”, sublinhou o 
autarca espinhense. “Foi uma festa 
das famílias, com a participação de 
muitos atletas de prestígio”, acres-
centou, evidenciando que, “acima de 
tudo, foi uma festa do Município de 
Espinho com muita adesão e par-
ticipação e muito bem organizada. 
Foi um evento ganhador”, concluiu 
Miguel Reis.

“Vontade de viver e de voltar a 
conviver”

O Running Espinho assumiu a orga-
nização da sétima edição da corrida 
de São Silvestre de Espinho, dois 
anos após a última edição que de-
correu em janeiro de 2019.

O presidente da direção do Run-
ning Espinho, Mário Rui Dias fez 

questão de dizer que “em cada 
edição a São Silvestre foi melho-
rando ao longo dos anos e esta, em 
particular, que o Running Espinho 
teve a oportunidade de organizar”.

Segundo Mário Rui Dias “foi im-
plementado maior dinamismo” e o 
seu clube foi capaz de “elevar a São 
Silvestre, o nome do evento e da 
cidade”. 

O responsável pelos ‘laranjinhas’ 
não escondeu o seu orgulho por a 
organização ter conseguido trazer 
“uma moldura humana fantás-
tica, com atletas do topo nacional”. 
Porém, aquele elemento da organi-
zação admite que se tenham regis-
tado alguns pequenos problemas. 
“Num evento de tão grande di-
mensão, é normal que haja alguns 
pormenores a corrigir na edição de 
2023, a 7 de janeiro. Porém, o balanço 

final é bastante positivo”, sub-
linha Mário Rui Dias, destacando, 
também, o facto de “as pessoas se 
terem divertido na passagem pelos 
pontos de animação”.

Segundo este elemento do Run-
ning Espinho, “o feedback que ti-
vemos dos participantes também 
foi muito positivo. Tivemos mais 
de 1200 participantes e ainda houve 
pessoas que não puderam parti-
cipar por se encontrarem infetadas 
com a Covid-19”. 

“Existia uma vontade muito 
grande do regresso às provas e às 
competições”, continua o respon-
sável pelo Running Espinho. “A úl-
tima vaga da Covid-19 percorreu 
praticamente toda a gente e muitos 
sentiram que já haviam ultrapas-
sado essa fase da doença e, por isso, 
estavam a precisar de momentos 
de liberdade como aqueles que en-
contraram nesta São Silvestre de 
Espinho”, explicou Mário Rui Dias.

O líder dos ‘laranjinhas’ pensa 
que com a realização deste evento 
desportivo, “a alegria imperou e as 
ruas da cidade estiveram coloridas” 
e concluiu:

“Nesta prova, cerca de 40% das 
inscrições foram feitas nos últimos 
15 dias, o que demonstra bem que 
existia muita vontade de partici-
pação. Sentimos essa vontade de 
viver e de voltar a conviver por 
parte de todos os participantes”. 

defesa-ataque

SÃO SILVESTRE 2022  
Francisco Rodrigues, do 
SC Braga e Sara Moreira, 
do Sporting CP, foram os 
grandes vencedores da São 
Silvestre 2022 de Espinho, 
que se realizou no passado 
sábado, 5 de março. 
O atleta arsenalista percorreu os 
10 quilómetros da prova em 29,40 
minutos, menos cinco segundos 
do que o segundo classificado, 
Luís Oliveira (RD Águeda), atleta 
sub-23. Sara Moreira, vencedora 
no feminino, fez o percurso da 
prova em 33,43 minutos, à frente 
da segunda classificada, Carla 
Martinho (veterana F40), do RD 
Águeda, que cortou a meta com 
34,35 minutos.

Francisco Rodrigues e Sara Moreira 
vencem São Silvestre 2022

  
            
O ambiente esteve 
muito bom e o 
percurso não foi 
nada fácil porque 
implicava bastantes 
quebras de ritmo, com 
muitas viragens”
Sara Moreira, atleta 
Sporting CP

  
            
Esta prova foi bem 
organizada e, por isso, 
irei procurar voltar a 
Espinho no próximo 
ano"
Francisco Rodrigues, 
atleta do SC Braga
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CAROLINA FIGUEIREDO  

Como começou a prática despor-
tiva na sua vida?
Iniciei primeiramente pela escola, 
no voleibol, mas sempre gostei mais 
de futebol. No entanto, o primeiro 
contacto com o desporto foi inclu-
sive em futsal, com um grupo de 
amigos. Depois fui experimentando 
futebol, mas sempre gostei mais de 
futsal.
Como escolheu entre futebol e 
futsal?
Futebol foi a minha primeira grande 
paixão, mas foi no futsal que percebi 
que teria mais jeito e desde cedo tive 
contacto com a modalidade.
O que o cativou no futsal para que 
seguisse com essa modalidade?
A velocidade. Mesmo vendo um 
jogo de um grupo de amigos que só 
se juntam para dar uns chutos, a ve-
locidade do jogo e as situações que 
podem ser criadas de finalização 
acho que apaixona qualquer um.
Para além do percurso conhe-
cido que tem como treinador, teve 
também uma passagem pelo des-
porto enquanto atleta?
Joguei federado futebol e futsal. 
Futebol joguei uma época no Grijó 
como defesa esquerdo. Já no futsal, 

fui guarda-redes e joguei futsal 
federado durante vários anos. Ini-
ciei-me no CS Luso-Venezuelano, 
depois tive passagens pela Crecor e 
pelo Lamas AD.
Desde cedo soube que queria ser 
treinador de futsal? 
Desde cedo tive um treinador que 
me incentivou ao máximo para 
tirar o curso de treinador enquanto 
jogava, mas nunca levei a ideia para 
a frente. 
O que fez com que tivesse esta von-
tade de treinar?
Eu sempre gostei do treino, é um 
chavão, mas é verdade. Sempre me 
interessei pela parte do treino, ini-
cialmente enquanto jogava, com 
o treino de guarda-redes, que foi 
a minha posição, mas depois, aos 
poucos, as perguntas surgiam e 
questionava muito os meus treina-
dores para perceber o motivo dos 
exercícios. Depois, quando voltei 
como treinador de guarda-redes, 
o passo seguinte foi passar para 
adjunto nos seniores masculinos 
e treinador principal, dos Juvenis 
primeiro e, depois, dos Juniores do 
Lamas Futsal AD.
Como foi a sua trajetória enquanto 
treinador?
Depois de ter deixado de jogar por 

uma lesão, deixei de acompanhar 
a modalidade. Em 2014 surgiu a 
oportunidade de voltar à mesma 
como treinador de guarda-redes, 
no ISPAB Futsal e iniciei o meu 
caminho assim. Em 2015, entro no 
Lamas Futsal AD, como treinador 
de guarda-redes da formação. 
Em 2016 tirei o curso de treinador 
nível 1, e fiquei como treinador da 
formação do Lamas Futsal AD, ao 
qual estive ligado até 2019. Neste 
ano, passei para o futsal feminino 
e ingressei no Modicus Sandim. 
No ano passado, antes de terminar 
a época no Modicus, iniciei o curso 
de treinador de Nível 2, que neste 
momento estou a concluir. A época 

2020/2021 foi a minha melhor época 
enquanto treinador, no Modicus 
Sandim, porque fomos vice-cam-
peãs distritais do Porto, e ficámos 
nas quatro melhores equipas na 
Taça Nacional, prova que dá acesso 
à 2ª divisão nacional.
Está agora no Novasemente GD. 
Como surgiu esta oportunidade?
Foi por intermédio do diretor geral 
da Novasemente, o Sr. Adriano Re-
sende, com o qual já tinha traba-
lhado no Modicus. Fez-me o con-
vite para embarcar neste barco e 
assim o fiz.
Como está a ser a sua experiência?
Está a ser um desafio constante, 
mas estou a adorar. Estar junto dos 
melhores, e poder treinar das me-
lhores jogadoras do país, é das me-
lhores oportunidades que tenho. 
Estou sempre a querer crescer e a 
evoluir cada vez mais, para poder 
desempenhar o papel da melhor 
forma e mostrar que a esperança e 
confiança depositada em mim foi 
uma aposta certa.
Sendo de Espinho, porque de-
morou tanto a vir treinar um 
clube da cidade?
Em futsal nunca houve muitos 
clubes, na verdade. Espinho é uma 
cidade do Vólei. Futsal havia o Spor-

ting de Silvalde, o Novasemente 
masculino só recentemente voltou 
a ter secção e, no feminino, o Nova-
semente é um histórico do futsal! 
E como estava bem em Lamas, fui 
ficando e aprendendo por lá. No 
futsal feminino, o Porto é uma re-
gião aqui perto e o campeonato dis-
trital feminino é um dos melhores 
do país, e há um leque enorme de 
jogadoras e equipas que nos fazem 
crescer enquanto treinadores e fui 
ficando por aqueles lados.
Já havia essa vontade de repre-
sentar as cores de Espinho?
Sempre acompanhei o Novase-
mente. Posso confessar que estive 
presente no jogo que o Novase-
mente foi campeão nacional em 
2014, porque tinha um amigo che-
gado no plantel, e fui aproveitar 
para ver o jogo e obviamente o meu 
amigo. Mas sempre me interessei 
pelo Novasemente, é um facto.
Quais os seus objetivos para esta 
época ao comando na NGD?
Quando peguei na equipa, está-
vamos em 8º lugar, a 11 pontos do 4º 
lugar, que é a posição que garante 
estar nas decisões. Acabamos a pri-
meira volta do campeonato em 4º 
lugar, e conseguimos marcar pre-
sença na final four da Taça da Liga, 

defesa-ataque

MIGUEL OLIVEIRA

ENTREVISTA.

Miguel Oliveira é o 
treinador da equipa 
de futsal feminina 
do Novasemente 
Grupo Desportivo. O 
espinhense, de 39 anos, 
lidera as sementinhas 
desde novembro de 
2021 e quase garantiu a 
passagem à final da Taça 
da Liga.

Em conversa com a Defesa 
de Espinho, relembrou o 
percurso na modalidade 
enquanto jogador e treinador 
e confessa o “orgulho em 
pertencer à família do futsal 
feminino”, onde encontra 
“exemplos de resiliência e 
paixão pela modalidade”.

Um bom jogo de futsal 
feminino não fica nada 
atrás de um bom jogo 
de futsal masculino, 
já várias vezes isso foi 
comprovado, e será cada 
vez mais no futuro”
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“Orgulho-me em pertencer ao Novasemente 
e em particular ao futsal feminino” 
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que se jogou no passado fim de se-
mana, em Loulé, frente ao Benfica 
e quem teve oportunidade de ver 
sabe que foi um jogo de futsal espe-
tacular, com incerteza no resultado 
até três segundos do fim. Agora, 
queremos estar na final four da 
Taça de Portugal. Em relação ao 
campeonato, é terminar no lugar 
mais acima possível, mas, neste 
momento, manter a nossa 4ª po-
sição, que dá acesso aos play-offs 
da competição e, mais uma vez, 
estar nas decisões. Estar no Nova-
semente é estar nas decisões e são 
esses os grandes objetivos do clube.
Começou no futsal masculino. O 
que o fez passar para o lado femi-
nino da modalidade?
A vertente feminina sempre me 
interessou, pois acompanhava as 
fases finais do campeonato femi-
nino e a qualidade está lá. Não tem 
tanta intensidade, pois a nível físico 
são corpos diferentes, mas a quali-
dade técnica e tática é igual ou su-
perior em alguns casos. Passei para 
o feminino, porque foi um convite 
antigo, na altura, de um dirigente 
do Modicus, que me falava todos os 
anos para ir para lá, e chegou uma 
altura que me sentia a estagnar no 
Lamas Futsal, e pensei: “é agora, 
vou dar o salto para crescer”. E 
assim foi e não estou nada arrepen-
dido, muito pelo contrário.
Esta mudança implica também mu-
dança nos conceitos de treino?
Não. Depende dos contextos. No 
masculino, nunca tive a oportu-
nidade de treinar jogadores que 
fossem taticamente evoluídos. Mas 
na globalidade isso não acontecia, 
no feminino, desde o primeiro ano 
no Modicus com as jogadoras que 
tinha ao meu dispor. Percebendo 
a realidade do futsal feminino em 
Portugal, taticamente e tecnica-
mente as atletas são muito evo-
luídas. Até posso confessar que faço 
exercícios com as minhas jogadoras 
que não dão para fazer em alguns 
contextos do masculino, porque a 
qualidade não está presente.
Há diferenças nos modelos de jogo 
entre os dois géneros?
Em termos de modelos de jogo, não 
existem quaisquer diferenças. As 
mulheres são perfeitamente ca-
pazes de se adaptarem e jogarem 
nos mais variados sistemas de jogo 
que a modalidade apresenta. A 
única diferença, é o aspeto físico. 
Fisicamente não são tão capazes, e 
os níveis de intensidade, por vezes, 
podem ser diferentes. Mas um 
bom jogo de futsal feminino não 
fica nada atrás de um bom jogo de 
futsal masculino, já várias vezes 
isso foi comprovado, e será cada vez 
mais no futuro.
Sente que masculino e feminino 
se batem de igual para igual no 
campeonato português a nível de 
qualidade?
Não. Na minha opinião, existe bas-

tante mais qualidade no feminino. 
Existe sempre mais atenção para o 
masculino do que para o feminino, 
e isso é uma luta constante de quem 
está na modalidade na vertente fe-
minina. Lutar diariamente para os 
direitos serem iguais é um exemplo 
de resiliência constante que todas 
as atletas de futsal feminino em 
Portugal demonstram, dia a dia, se-
mana a semana, mês a mês…
Em Portugal, é possível viver 
apenas como treinador de futsal?
É, mas não no feminino. No mascu-
lino, na 1ª Divisão, só três equipas é 
que não são profissionais. Por isso, 
no sentido lato da pergunta, sim po-
de-se viver apenas como treinador 
de futsal masculino, na 1ª Divisão 
nacional. O resto, creio que têm 
mais uma ocupação.
Tem alguma ocupação para além 
de ser treinador?
Tirando o futsal, sou programador 
e é a minha ocupação. O futsal é o 
meu maior hobby.
E quais os seus objetivos a longo 
prazo na carreira de treinador?
Cimentar cada vez mais a minha 
experiência e conhecimento, e estar 
durante muitos anos no futsal femi-
nino. E, se possível, ganhar algum 
título.
Deste seu percurso como trei-
nador, qual o momento mais espe-
cial que experienciou?
Até hoje, o momento mais espe-
cial, foi a Final Four da Taça da 
Liga frente ao Benfica. Toda a en-
volvência criada na competição, o 
protagonismo e projeção é algo es-
pecial, e espero estar presente mais 
vezes, como é óbvio.
Consegue destacar alguma 
equipa que o tenha marcado 
especialmente?
Isso é fácil: a equipa do Modicus 
Sandim - Futsal Feminino do ano 
passado. Foi o melhor grupo em que 
alguma vez estive inserido e foi um 

ano bastante especial para todos 
nós.
Como vê o panorama do futsal em 
Portugal?
Está em crescimento. Creio que 
somos a modalidade mais prati-
cada a seguir ao futebol, e com as 
recentes vitórias do Sporting CP 
em masculinos e da seleção de Por-
tugal, bicampeã europeia e campeã 
mundial, em muito fazem com que 
a modalidade cresça. Agora espe-
remos que haja o Euro feminino, em 
Gondomar, e que a nossa seleção 
consiga o feito que nos escapou 
na última edição, e consigamos ser 
campeãs europeias porque é um 
título já merecido pela família do 
futsal feminino.
O que pensa que pode ser 
melhorado?
Há sempre coisas a melhorar, mas 
quero-me focar no feminino, onde 
existe imenso ainda a melhorar, 
sobretudo na parte da divulgação 
e apoios. O facto do maior escalão 
não ter um sponsor na liga não é 
bom. Este ano, até têm passado inú-
meros jogos na televisão, mas tem 
de haver mais apoio, mais incen-
tivo para a prática da modalidade. 
Começar a aproximar os clubes do 
desporto escolar, para que o rácio de 
recrutamento aumente e tenhamos 
mais meninas a praticar a modali-
dade, por exemplo, é uma das me-
lhorias que temos que rapidamente 
começar a fazer, para que a modali-
dade continue a crescer.
Apesar de ser do lado masculino, 
acha que a visibilidade que Spor-
ting CP e SL Benfica têm dado ao 
futsal pode também ser palco para 
o lado feminino da modalidade?
É bom para a família do futsal. O fe-
minino tem que ter o seu percurso, 
a sua própria divulgação, mas sim, 
ajudam sempre. Em termos de se-
leção, o grande evento é mesmo o 
Euro feminino que irá decorrer em 

Gondomar, em finais de março, e 
temos que ser campeãs europeias 
para dar mais uma prova de que o 
feminino é bem capaz e tem tudo 
para ser ótimo investir e apoiar!
Sente que ainda há algum tipo de 
preconceito por mulheres jogarem 
à bola?
Existe claro, e irá sempre existir, 
porque enquanto a sociedade for 
preconceituosa em relação ao 
homem e à mulher, o desporto irá 
ter esse reflexo. Mas a jogadora, a 
atleta futsalista portuguesa, está 
habituada a isso, e não quer muito 
saber. Põe os problemas diários 
para trás das costas e chega à noite 
e quer treinar, talvez mais do que os 
atletas profissionais. São exemplos 
de resiliência e paixão pela modali-
dade que é difícil de encontrar. Eu 
orgulho-me em pertencer a esta 
família, e em particular ao futsal 
feminino. ○
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Poder treinar 
das melhores 
jogadoras do país, 
é das melhores 
oportunidades que 
tenho”

Estar no 
Novasemente é estar 
nas decisões e são 
esses os grandes 
objetivos do clube”
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A EQUIPA de futsal de se-
niores femininos do Nova-
semente GD passou à Final 
Four da Taça de Portugal, ao 
vencer, na sexta eliminatória 
da prova, a Escola DC Gon-
domar por 5-1. As sementi-
nhas vão defrontar a 21 de 
maio a equipa do SL Benfica, 
nas meias-finais daquela 
prova.
Os golos das antenses foram 
apontados por Carol, a 
quatro minutos do intervalo, 
por Cátia Balona (dois), Jú-
nior e Martinha, no segundo 
tempo.  MP

FUTSAL CAMPEONATO DE PORTUGAL

defesa-ataque

TIAGO PAIVA assumiu, 
assim, o cargo de presidente 
da direção da AFPCE, na-
quele que é o seu terceiro 
mandato, apresentando 
algumas novidades nos ór-
gãos sociais como Liliana 
Carvalho e Diogo Fernandes 
(vice-presidentes) na direção, 
Margarida Oliveira (segunda 
secretária) na assembleia 
geral e Ana Rita Folha (rela-
tora) no conselho fiscal.

“Os objetivos são diferentes 
e as ambições também”, 
disse o reeleito presidente 
da direção da AFPCE numa 
sala completamente cheia, 
assumindo o compromisso 
de promover “um futebol 
inclusivo”.

"Precisamos de nos 
adaptar, cada vez mais, à rea-
lidade que estamos a viver, 
que é uma realidade difícil 

da nossa sociedade”, pros-
seguiu o reeleito presidente 
da AFPCE afirmando estar 
ciente das “dificuldades que 
estamos a atravessar”. Neste 
sentido, Tiago Paiva pretende 
ter “uma AFPCE ainda mais 
apelativa de forma a cada vez 
mais conseguir captar inves-
timentos para que possamos 
ajudar, ainda mais, os nossos 
associados”.

Tiago Paiva quer dar “um 
passo de cada vez”, mas com 
a convicção conseguir “levar 
por diante os objetivos. Que-
remos uma AFPCE cada vez 
mais social, com um futebol 
de base mais inclusivo, de 
todos e para todos. Um fu-
tebol que não tem cores, 
nem etnias, nem religiões. 
Um futebol de lazer que é, 
afinal, aquilo que fizemos ao 
longo de 38 anos”, sublinhou 

o responsável máximo pela 
AFPCE. “Queremos chamar a 
sociedade à nossa associação, 
criar projetos sociais de 
forma a dizer presente para 
além do futebol”, disse, an-
tevendo “dois anos ansiosos, 
cujo principal objetivo será 
o de ajudar os nossos clubes, 
estando cada vez mais pre-
sentes para um futebol po-
pular ainda melhor e de fu-
turo”, concluiu.

Por sua vez, o presidente 
da Associação de Futebol de 
Aveiro (AFA), Arménio Pinho 
reconheceu que “a parada já 
está muito alta” e que “este é 
um caso de grande sucesso a 
nível nacional”.

Entretanto, o presidente 
da Assembleia Municipal de 
Espinho, José Carvalhinho 
considerou a AFPCE “um 
exemplo para todos – de 

congregação de vontades, de 
integração, de potencial im-
pacto social e económico”. “É 
relevantíssima a atividade 
dos clubes e aquilo que esta 
associação representa na sua 
atividade no dia-a-dia em 
prol dos nossos munícipes”, 
acrescentou José Carva-
lhinho que considera impor-
tante “apoiar esta realidade 
que movimenta cerca de dois 
milhares de pessoas e que 
é feita com carolice e com 
voluntariado”.

Por fim, a vereadora Leonor 
Lêdo Fonseca fez questão de 
dizer que “é através do des-
porto que conseguimos fazer 
frente à descriminação e que 
conseguimos fazer melhores 
cidadãos” e mostrou a dis-
ponibilidade do Município 
de Espinho para “apoiar a 
AFPCE”.  MP

O SC ESPINHO integrará 
a Série 5 da segunda fase do 
Campeonato de Portugal, na 
Manutenção/Descida, que 
irá integrar, também, o Gon-
domar SC, Valadares Gaia e 
Alvarenga.
Nesta fase, apenas os dois 
primeiros classificados as-
seguram a manutenção na 
prova na época seguinte, 
sendo os dois últimos 
despromovidos aos respe-
tivos campeonatos distri-
tais. Será disputada por 47 
clubes divididos em onze 
séries de quatro equipas 
e uma de três e os em-

blemas foram distribuídos 
de acordo com a sua loca-
lização geográfica. Apenas 
24 destes clubes irão man-
ter-se no Campeonato 
de Portugal na próxima 
temporada.

O sorteio deverá ter-se 
realizado na quarta-feira 
passada, já depois do fecho 
da edição e os jogos terão 
início a 20 de março.
Entretanto, o avançado 
brasileiro de 24 anos, Pau-
linho, que vestia as cores 
da União de Leiria, da Liga 
3, regressou ao plantel do 
SC Espinho depois de ter 

rumado, em 2019, à equipa 
B do SC Braga onde perma-
neceu até ao final da tem-
porada passada.

Recorde-se que Pau-
linho, na época de 2018/2019 
realizou 40 jogos com a ca-
misola dos tigres e marcou 
sete golos.
Nesta época, na Liga 3, ao 
serviço da equipa do Lis, 
realizou 10 jogos, fez três 
assistências para golo e 
marcou um.

No último jogo da pri-
meira fase do Campeonato 
de Portugal, Paulinho já foi 
opção.  MP

NUM JOGO FINAL da primeira fase, sem 
objetivos classificativos, o SC Espinho apro-
veitou para refrescar a equipa e para aferir o 
desempenho de alguns dos jogadores que ha-
viam sido menos utilizados nos últimos jogos. 
Pedro Barroso não hesitou em dar tempo de 
jogo ao novo reforço, Paulinho e assumiu que 
optou por “deixar de fora os jogadores que ti-
nham quatro cartões amarelos” para que pu-
dessem “entrar ‘limpos’ na segunda fase”. 

Apesar do domínio dos alvinegros, o golo 
da vitória só chegou a 10 minutos do final do 
tempo regulamentar, apontado pelo enorme 
avançado nigeriano, Chidera.

Os tigres alcançaram, assim a sua terceira 
vitória consecutiva no campeonato e o quinto 
jogo sem perder e sem sofrer golos, sendo a 
defesa menos batida na Série C que agora ter-
minou, os objetivos que o técnico dos tigres 
tinha para esta partida. 

O encontro no terreno do Alvarenga foi 
inteiramente dominado pelo conjunto espi-
nhense que, ao longo do tempo conseguiu 
criar algumas oportunidades de golo.  MP

Tigres na Série 5 da Manutenção/
Descida e Paulinho já é reforço

Cinco jogos 
sem perder

Os novos órgãos sociais 
da Associação de Futebol 
Popular do Concelho 
de Espinho (AFPCE) 
foram empossados na 
passada sexta-feira, 4 de 
março, para o mandato 
2022/2024, numa 
cerimónia que decorreu 
no auditório da nova sede 
daquela instituição, em 
Paramos.

ALVARENGA SC ESPINHO

0  1
JORNADA 18.  06/03/2022. Campo Reinaldo Noronha, em Alvarenga

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Hugo Carvalheira Nuno Pereira

int                  Azevedo Lucas Camelo 21

Rafa Sandro Fonseca 39

88 Gustavo Pinto Lima Pereira
Roger Ramos Duarte Soares         90 59

Vasco Martins Edu Silva
82                             Costa Rúben Saldanha ©

44 86                              Iago Iko Caetano         62

56 Bernardo Santos Paulinho                 90

Bruno Eduardo Renteria 83

© Milton Alef Nakedi 90

Nuno Costa T Pedro Barroso
Nuno Dias Diogo Silva

Dos Santos Chidera                         62

86  João Pedro Amílcar                         83

JP Palancha      90

82  Tomás Gabi 90

int  Ribeiro Malecas     90

0-0 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por Chidera (69)

ÁRBITRO:André Mendes (AF Leiria)
ÁRBITROS AUXILIARES: Nuno Lourenço e José Agostinho

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 SC Salgueiros 18 13 4 1 29-14 43
2 Leça FC 18 12 3 3 36-15 39
3 Gondomar SC 18 10 3 5 34-19 33
4 AD Castro Daire 18 9 5 4 25-15 32

5 SC Espinho 18 8 5 5 24-13 29
6 Alvarenga 18 5 5 8 13-16 20
7 Valadares Gaia 18 5 5 8 22-20 20
8 União 1919 18 4 4 10 17-29 16
9 Ferreira de Aves 18 3 3 12 6-35 12
10 CD Gouveia 18 1 3 14 8-38 6
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RESULTADOS
Valadares Gaia 1-2 SC Salgueiros

Alvarenga 0-1 SC Espinho
CD Gouveia 1-1 Leça FC
União 1919 2-1 AD Castro Daire

Ferreira de Aves 0-4 Gondomar SC

Sementinhas na 
Final Four da 
Taça de Portugal

FUTSAL FUTEBOL

“Uma AFPCE ainda mais apelativa de 
forma a conseguir captar investimentos”
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Os emblemas espinhenses 
estão de fora do play-off que 
ditará quem vence o campeo-
nato nacional de voleibol. En-
quanto que o Sporting Clube 
de Espinho já não tinha hi-
pótese de chegar aos quatro 
primeiros lugares e perdeu 
neste fim de semana frente 
ao Sporting CP (25-15, 25-22, 
25-18), a Académica só viu 
essa hipótese desaparecer 
no passado sábado, depois de 
perder na negra, no pavilhão 
do Esmoriz (22-25, 25-17, 25-23, 
23-25, 15-12).

Afastada do play-off, a 
Associação Académica de 
Espinho vai tentar manter 
o quinto lugar para disputar 
a Taça Federação. Para isso 
acontecer, os mochos têm de 
vencer a Fonte do Bastardo 
na última jornada da fase re-
gular por um resultado igual 
ou melhor do que o Leixões 
SC que recebe o SC Espinho.

O encontro academista 
está marcado para sábado, 
às 17 horas, no Pavilhão Arq. 
Jerónimo Reis e a viagem dos 
tigres a casa do Leixões jo-
ga-se também às 17 horas.

Do lado feminino, o SC 
Espinho perdeu por 1-3 na 
receção ao Boavista (22-25, 
25-19, 16-25, 23-25) e ainda não 

conseguiu assegurar a manu-
tenção na I divisão.

Se a AAE saiu derrotada, o 
Esmoriz saiu vitorioso e as-
segurou o quarto posto e um 
lugar nos play-offs. 16 anos 
depois da última presença 
nas meias-finais, o clube da 
Barrinha vai disputar o título 
de campeão nacional com 
um espinhense no comando. 
Bruno Lima foi o treinador 
que voltou a conseguir levar 
o Esmoriz mais longe no cam-
peonato. Na edição de 18 de 
novembro, Bruno Lima deu 
uma entrevista à Defesa de 
Espinho e confessou que gos-
tava de ganhar um campeo-
nato nacional. “Gostava que 
fosse pelo Esmoriz, porque 
é um clube pelo qual tenho 
um carinho especial e que 
vai ficar no meu coração para 
sempre”, confessou o trei-
nador, mas disse ser “muito 
realista”. Quem também in-
tegra a equipa do Esmoriz é 
José Pedro Andrade, que, em 
entrevista publicada a 10 de 
fevereiro, confessou os ob-
jetivos do Esmoriz para esta 
época e acertou em cheio: “o 
objetivo é ir aos quatro pri-
meiros e pode ser que con-
sigamos fazer alguma coisa 
engraçada”.  CF

NATAÇÃO

VOLEIBOL

António Canelas é 
ouro em Espanha

SCE e AAE fora do play-off, 
mas há caras espinhenses 
nas meias-finais

António Canelas conquistou 
uma medalha de ouro e três 
de bronze e contribuiu para 
a vitória do título de cam-
peão nacional de equipas, em 
representação do Jerez Na-
tación Masters, no Campeo-
nato Nacional de Espanha de 
Masters, que se realizou no 
passado fim de semana. 
O espinhense conquistou o 
ouro na prova de 400x50m 
Livres e bronze nos 50m Ma-
riposa, 100m Estilos e 200m 
Estilos, numa prova que 
contou com 1257 atletas de 151 
clubes.
Em declarações à Defesa 
de Espinho, o nadador con-
fessou que se congratula 
“por ter sido convidado e por 
ter participado numa prova 
deste nível, onde se nota o 

elevado espírito de equipa”. 
“Estive perante atletas que 
foram campeões nacionais, 
europeus, mundiais e até 
olímpicos”.
Na passada semana, Canelas 
tinha apontado os seus obje-
tivos para o Top 5 de qualquer 
prova em que participasse, 
mas dados os resultados 
nesta competição, as metas 
do nadador subiram. “Uma 
prova em primeiro e outras 
em terceiro, agora vou ter de 
andar ali sempre na mancha 
das medalhas. Sempre que as 
oportunidades aparecerem, 
eu lá estou”, confessou.
Em vista para objetivos fu-
turos estão os europeus em 
Roma, para os quais António 
Canelas tem já “os mínimos 
garantidos”.  CF
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SURF 

Quem também marcará presença 
nesta etapa da competição é a esco-
la de surf espinhense, Academia do 
Mar. O presidente, Ricardo Faustino, 
explica que “este circuito serve para 
apurar os melhores surfistas, até aos 
18 anos, da zona Norte de Portugal, 
para o Campeonato Nacional de Surf 
de Esperanças”.

A escola espinhense vai contar 
com sete atletas da casa a surfar no 
mar, que já é como uma segunda 
casa para eles. Diogo Tavares, Biagio 
Tona, Gabriel Ferreira, Bernardo Cos-
ta, Tomás Bugallo, Leonor Pimentel 
e Maria Silva são os nomes a fixar, 
que tentarão arrecadar os melhores 
resultados para um possível apura-
mento para o Campeonato Nacional 
de Surf de Esperanças.

Já habituada aos pódios, Maria 
Silva confessa que “o grande objetivo 
para esta etapa será vencer uma das 
categorias em que competir”. A sur-
fista da Academia do Mar competirá 
nos escalões de sub-16 e sub-18 femi-

nino e garante que “as expectativas 
são altas”.

Ricardo Faustino acredita que “o 
conhecimento local” da tão famosa 
direita da Baía, fará com que “as pro-
babilidades estejam todas a favor da 
atleta Maria Silva”.

A Academia do Mar tem estado 
em destaque neste Circuito Regional 
de Surf do Norte 2022 e na etapa an-
terior conquistou dois pódios. Maria 
Silva subiu ao terceiro lugar nas ca-
tegorias de sub-16 e sub-18 feminino, 
enquanto que Heitor Ribeiro alcan-
çou o segundo posto na categoria de 
sub-12 masculino. Ricardo Faustino 
realça o facto de “os atletas terem 
conseguido adaptar-se bem às ondas 
da Praia da Barra”, em Aveiro.

Na primeira etapa da competição, 
as condições do mar que se fizeram 
sentir na Praia da Azurara, em Vila 
do Conde, obrigaram à interrupção 
da prova e à consequente divisão de 
pontos dos atletas que ainda esta-
vam em competição.  CF 

A PRAIA DA BAÍA VAI 
SER O GRANDE PALCO 
DA TERCEIRA ETAPA DO 
CIRCUITO REGIONAL 
SURF DO NORTE 2022. 
É já no próximo fim de semana, 
12 e 13 de março, que o areal 
espinhense vai receber surfistas 
da zona Norte de Portugal, 
que tentarão a sua sorte no 
apuramento do Campeonato 
Nacional de Surf de Esperanças.

A DIREITA DA BAÍA já é conheci-
da como a melhor onda no Norte 
do país e isso vale-lhe a receção da 
terceira etapa do Circuito Regional 
de Surf do Norte 2022. O areal espi-
nhense vai receber jovens surfistas 
até aos 18 anos de toda a zona Norte 
do país, que vão competir nas águas 
já bem conhecidas para os amantes 
da modalidade.

Praia da Baía recebe 
etapa do Circuito 
Regional Surf do 
Norte 2022

na onda

O QUE É “A DIREITA DA 
BAÍA”?

Mas afinal o que faz com que Espinho 
seja tão convidativo para a prática do 
surf? É exatamente “a direita da Baía”.

Mas o que é que isso significa? Não 
é nada mais, nada menos, do que a 
direção em que a onda quebra, da 
perspetiva do surfista, ou seja, de costas 
para o mar e de frente para o areal.

Na edição de 11 de novembro de 2021 da 
Defesa de Espinho, a surfista Carolina 
Marques, também atleta da Academia 
do Mar, explicou que este fator “dá a 
oportunidade de surfar ondas maiores, 
com mais força e mais potencial”.

“O grande objetivo 
para esta etapa 
será vencer uma 
das categorias 
em que competir” 
Maria Silva, 
surfista da 
Academia do Mar

Núria Maganinho
Espinhense 
vice-campeã europeia
A espinhense Núria Maganinho 
obteve o segundo lugar 
na categoria de sub-14 da 
final europeia do Rip Curl 
GromSearch, que se realizou 
na passada semana na praia do 
Molho Leste, em Peniche. 
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A VIAGEM DE ESPINHO até à Lourinhã 
dura cerca de duas horas e vinte. O ideal será 
sair da cidade durante a parte da tarde para 
que ainda consiga aproveitar o final de sexta-
-feira. Se assim o fizer, talvez ainda vá a tempo 
de assistir ao pôr do sol numa das praias exis-
tentes na costa da Lourinhã. Como oferece 
condições para a prática de inúmeras ativida-
des náuticas, como o surf, esta pode ser uma 
que poderá merecer a sua atenção, caso seja 
apreciador da modalidade e não tenha pro-
blemas em lidar com o mar frio de março, por 
esta zona do oeste.

 
A LOURINHÃ ESTÁ intrinsecamente ligada à 
paleontologia, ora não fosse um dos locais do 
mundo onde mais se descobriu fósseis e vestí-
gios de dinossauros. Toda a região respira es-
tas descobertas e, por isso, o município dedi-
ca-lhe vários pontos de interesse. Um deles é 
o próprio Museu da Lourinhã e deve merecer 
a sua visita. Foi criado em 1984 e apresenta um 
espólio que inclui vários achados relevantes, 
designadamente de dinossauros. 
Uma visita ao museu convida, segundo a 
própria instituição, à realização de “uma via-

gem imaginária no tempo, desde há cerca de 
252 milhões de anos, durante a qual se pode 
olhar através de ‘janelas de observação’ pri-
vilegiadas e apreciar vestígios de muitos dos 
seres vivos, e da sua atividade, que habitaram 
esta e outras regiões. A passagem pelo tempo 
histórico inclui representações que vão desde 
o tempo dos dinossauros ao Homem na Pré-
-História e na modernidade”. 
O espaço está aberto de terça-feira a domin-
go das 10 às 13 horas e, da parte da tarde, das 
14:30 às 18 horas. As crianças até aos cinco anos 
não pagam a entrada e os maiores de 12 anos 
devem adquirir um bilhete que custa quatro 
euros.
Outra das formas de ficar a conhecer um pou-
co mais sobre a vida dos dinossauros é fazer 
uma visita ao Dino Parque, situado na Rua 
Vale dos Dinossauros, na Lourinhã. Trata-se 
do maior parque temático em Portugal com 
dinossauros e é, por excelência, um local de-
dicado às crianças. Como por lá há muito para 
visitar, o melhor será fazer uma pausa para 
almoço e seguir viagem pelo passado apenas 
da parte da tarde.
O espaço proporciona uma forma de diversão 
enquanto se aprende sobre paleontologia, por 
isso, os mais novos vão adorar esta visita que 
permite a “observação de mais de 180 mode-
los de espécies de dinossauros à escala real e 
cientificamente comprovados, divididos pelos 
quatro mais importantes períodos da história 
da terra e da evolução da vida”, explica a or-
ganização do espaço. O parque temático está 
aberto todos os dias. As crianças dos quatro 
aos 12 anos pagam 10 euros pela entrada e 
para as pessoas com mais de 13 anos o bilhete 
custa 13 euros.  

COMECE O SEU domingo com um passeio 
pelo Forte do Paimogo, mesmo junto à Praia 
com o mesmo nome, e fique a conhecer um 

pouco deste monumento datado de 1674. Tam-
bém conhecido por Nossa Senhora dos Anjos 
de Paimogo, foi mandado construir por D. An-
tónio Luís de Menezes, Conde de Cantanhede, 
também conhecido por Marquês de Marialva 
e herói das guerras da Restauração, e tinha 
como objetivo a defesa da praia, de forma a 
impedir o eventual desembarque de tropas 
inimigas naquele local de fácil acesso. Con-
siste num forte abaluartado, de arquitetura 
militar barroca, de planta quadrangular que 
possui guaritas cilíndricas de cobertura có-
nica e, por isso, um marco importante para a 
história da Lourinhã e motivo de atração para 
os amantes da história.
Na hora da partida e após o adeus à Louri-
nhã, sugerimos uma paragem de desvio em 
Peniche. A viagem até lá dura apenas cerca 
de 25 minutos e poderá valer a pena se nunca 
esteve na região. Após um passeio pela zona 
ribeirinha, sugerimos uma visita ao Museu 
Nacional Resistência e Liberdade, na Fortale-
za de Peniche. ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Igreja de Santa Maria 
do Castelo

Edificado na segunda metade 
do século XIV, o templo 
religioso é considerado o mais 
importante da Lourinhã e tem 
características góticas.

Centro de Interpretação 
da Batalha do Vimeiro

Localiza-se no mesmo local 
onde aconteceu a batalha que 
pôs fim à Primeira Invasão 
Francesa e mostra alguns dos 
episódios que marcaram um 
dos períodos mais impactantes 
da história de Portugal

Parque da Fonte Lima

Construído à volta da uma fonte 
natural com água potável, este 
parque oferece uma vasta área 
dedicada ao lazer 



Lourinhã: 
à descoberta 
do mundo dos 
dinossauros

A Lourinhã é conhecida como 
a capital dos dinossauros e 
considerada como palco de 
descobertas únicas no mundo. 
Para este Bom Fim de Semana, 
convidamo-lo a embarcar, em 
família, numa aventura cheia 
de história e encantos por 
descobrir.
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Pintura?!
Não. São quadros feitos em pedra. 
E no museu também vou pôr o es-
pólio de arte de amigos.
Quadros em pedra?!
Eu esculpo a pedra, mas neste mo-
mento não tenho feito nada disso. 
Ao esculpir a pedra também faço o 
mesmo com o ferro. Dou expressão 
a tudo com ferro. Por exemplo, mis-
turo ferro com pedras do mar e do 
rio. Comecei com isto quando não 
havia ninguém a trabalhar neste 
segmento. E tenho-me dado bem 
com isso, porque tenho tido clientes.
Obsequiou Cavaco Silva, enquanto 
Presidente da República, com o 
seu trabalho…
Sim, mas o atual primeiro-mi-
nistro, António Costa, é meu 
cliente e outras personalidades 
portuguesas. Entreguei dois 
Cristos a Cavaco Silva. A figura de 
Cristo é feita em madeira, a cruz 
em pedra e a coroa em ferro. Cada 
peça tem cerca de 20 centímetros. 
E também dei duas peças de Cristo 
ao Cardeal D. Manuel Clemente, 

quando era Bispo do Porto.
Quais são as obras que mais o 
marcaram enquanto escultor?
Tenho esculturas em várias ro-
tundas do país. Tenho trabalhos 
em Oleiros, Azambuja e Proença-a-
-Nova, entre outros locais. Todas as 
esculturas que faço deixam-me feliz 
pela criatividade e a capacidade 
de as executar. Agora, em breve, 
vou executar as minhas peças em 
Oleiros e estou ansioso por me de-
dicar ao novo museu.
Onde é que já teria chegado se ti-
vesse encetado esta carreira mais 
cedo?
Já cheguei ao sítio em que poucos 
artistas chegam. Ter o meu trabalho 
quase todo vendido é a meta onde 
poucos artistas chegam. E vou ter o 
meu próprio museu!
E ainda tem a vida pela frente!
Comecei esta atividade aos 50 anos, 
porque tinha de fazer alguma coisa. 
Não gosto e nem consigo estar pa-
rado. As pessoas gostaram logo do 
meu trabalho e compraram tudo. E 
assim nunca parei. ○

LÚCIO ALBERTO

Há peças que representam o Santo 
António, um caracol ou um sapo, 
ou um mocho e também, como diz 
o povo, “aqui há gato”, em expo-
sição na Galeria Zeller (Rua 14), há 
cerca de um ano. Porquê bicharada 
e pássaros, a par de uma referência 
religiosa?
Porque me inspiram e as pessoas 
gostam. Mas também faço outras 
coisas. Ainda agora entreguei dois 
monges em tamanho grande e que 
foram para uma destilaria de Alco-
baça. Foram feitos por encomenda 
e comecei a fazer as esculturas 
através de duas botijas de gás.  
Como é que surgiu o convite para 
expor em Espinho?
Foi por amizades que gostam do 
meu trabalho.
Deduz-se logo que tem relações 
com Espinho…
Eu vinha passar um mês de férias 
a Espinho, no verão, quando era 
miúdo. Estava cá sempre em agosto. 
Fui eu quem organizou os primeiros 
passeios de todo-o-terreno em 
Espinho.
Nascido há 66 anos, em São João da 
Madeira, Luís Pinheiro tem ateliê 
em Gondomar, onde reside há 16. 
Desde então é que encetou a ativi-
dade profissional na escultura…
Trabalhei no ramo de concessioná-
rios de automóveis em São João da 
Madeira e, entretanto, virei-me para 
esta arte.
Mas já havia indícios de vocação 
escultórica?
Talvez já estivesse no meu sangue. 
Tenho três irmãs formadas nas 
Belas Artes do Porto e o meu avô já 
tinha feito umas coisinhas de arte. 
Sou autodidata há 16 anos e tenho 
muito trabalho. E, de tal modo, que 
em Oleiros, no distrito de Castelo 
Branco, onde tenho um projeto-
-museu para realizar, vou precisar 
de duas ou três pessoas para me 
ajudarem.
E tenciona voltar a expor em 
Espinho?
Sim, claro! Não é a distância de 
Oleiros que vai impedir isso. Com-
prei lá uma casita em Oleiros e vou 
para lá. Vou fazer um museu, mas 
vou ter um ateliê.
Está em esboço uma parceria com 
o Município de Oleiros?
Sim, mas depois do convite de Oleiros 
já havia mais câmaras a oferecer-me 
esse género de parceria.
Como é que será o museu?
Será um museu para expor os meus 
trabalhos. E vou ainda fazer um 
parque de esculturas exteriores. Eu 
faço muitas esculturas com botijas 
de gás. Transformo as botijas grandes 
de gás em esculturas. E também faço 
muita escultura com sucata.
E o que irá expor no interior do 
museu?
Esculturas e também os meus 
quadros.

“Ganhei muitos 
concursos das 
construções de 
areia na praia de 
Espinho e também 
em Cortegaça. Já 
tinha um bocado 
de jeito quando 
tinha 10 anos”.

ESCULTURA “Já não tenho muitos trabalhos, porque 
tenho vendido bem”, constata com satisfação 
o escultor Luís Pinheiro, mas ainda há peças 
expostas, por exemplo,  na Galeria Zeller (de arte 
contemporânea). 
A pedra e o ferro são as matérias-primas de quem em 
criança foi premiado nos concursos de construções de 
areia nas praias de Espinho. “Faço muita coisa com botijas 
de gás e outro tipo de sucata”, dá nota o mentor do futuro 
Museu de Oleiros, em Castelo Branco.

Luís Pinheiro: 
“Vou fazer um museu 
em Oleiros com as 
minhas coisas” 
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A originalidade do escultor na 
utilização das pedras roladas, 
a reutilização do ferro velho e 
a sensibilidade na reprodução 
de figuras, utilizando materiais 
tão pesados, deixam na calha a 
oportunidade de Luís Pinheiro 
produzir elementos decorativos 
para espaços públicos.
Inspirado nos elementos naturais, 
o escultor vê em qualquer 
pedra, esquecida pelo tempo e 
desprezada pela sua aparente 
inutilidade, o que pode ser barriga 
de um pelicano e as delicadas 
pétalas de uma flor.
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JOGO

CONCERTO

GASTRONOMIA

agenda

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

10 a 25 MAR
DESATAR NÓS PARA 
NÓS-ATAR
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas, de 
2ª a 6.ª; das 10 às 13 horas, ao 
sábado
Exposição coletiva dos 
estudantes do 4.º ano de 
Artes Plásticas – Escultura da 
Faculdade de Belas Arte da 
Universidade do Porto.

10 MAR a 3 ABR
OLHAR O PORMENOR
Multimeios (galeria)
Horário: 10-18 horas, às 3.ªs e 
4.ªs; 10-18 e 21-22 horas, às 5.ªs 
e 6.ªs; 15-19 e 21-22 horas, ao 
sábado e domingo
Exposição de aguarelas de 
Sílvia Correia. A arte de pintar 
e desenhar foi uma paixão 
que surgiu bastante sendo, 
tendo obtido com 8 anos, o 2.º 
lugar de criação de uma banda 
desenhada para o Cinanima – 
Festival internacional de Cinema 
e Animação de Espinho.

10 MAR a 31 DEZ
EXPOSIÇÕES PERMANENTES
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas, de 

NO MÊS mais curto do ano, os Casinos do 
Grupo Solverde entregaram prémios no valor de 
mais de 62 milhões de euros. O Casino Espinho 
atribuiu mais de 32 milhões de euros, ou seja, 
mais de metade do total.
Em fevereiro, os Casinos do Algarve – Monte 
Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha – conce-
deram mais de 24 milhões de euros e o Casino 
Chaves atribuiu mais de cinco milhões de eu-
ros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda 
atribuídos mais de 44 mil euros. ○

AS EXPERIÊNCIAS em palco À4HÁ regres-
sam ao Cineteatro António Lamoso, em Santa 
Maria da Feira, às 22 horas de 12 de março. A 
poesia dos The Pocketbook sobe ao palco num 
concerto intimista, inicialmente marcado para 
janeiro, que será difundido posteriormente 
pela RTP Palco.
Os The Pocketbook partilham com o público 
aquilo que melhor caracteriza os seus concertos: 
momentos intimistas, centrados na interpre-
tação de pura poesia, com canções originais 
ao piano, guitarra acústica e voz, onde não 
faltarão temas do seu primeiro álbum, “Livro 
de Bolso”, que conta com momentos de guitarra 
portuguesa e violoncelo. ○

No dia 19 de março, o jantar no Casino Espinho 
presta homenagem ao sável, famosa iguaria 
portuguesa que faz as delícias dos apreciadores 
nesta altura do ano.
Enquanto se saboreia este delicioso prato no 
requintado Restaurante Baccará, do Casino 
Espinho, pode-se desfrutar do espetáculo 
“Bohéme”. ○

Solverde atribui 
mais de 62 milhões de 
euros em prémios

Experiências em palco 
com The Pocketbook 
na Feira 

Casino Espinho serve iguaria 
do sável (com “Bohéme”) no 
dia 19 de março

12 MAR

ACORDE(ON)

Auditório de Espinho – Academia
Horário: 18 horas Bilhetes: 8€ (cartão amigo 4€)
Concerto de João Barradas (acordeão) e Orquestra de Jazz de Espinho, sob a direção musical de Daniel Dias e Paulo Perfeito. 
Conforme atesta o notável acervo de prémios e colaborações artísticas que tem levado a cabo, o acordeonista João Barradas é um 
dos jovens músicos portugueses que mais se tem destacado nos últimos anos. As suas composições são ponto de partida para a 
afirmação do acordeão como um instrumento verdadeiramente sublime, com possibilidades quase ilimitadas e através do qual revela 
o seu enorme talento e entusiasmo criativo. Uma referência incontornável do acordeão, Barradas é um dos grandes responsáveis pela 
contemporaneidade estética deste instrumento. 
O espetáculo tem a duração de 70 minutos e está aberto a maiores de 6 anos. 

2ª a 6.ª; das 10 às 13:30 e das 
14:30 às 18:00, aos sábados
Coleção da antiga fábrica de 
conservas Brandão Gomes, 
exposição do Teatro e Marionetas 
de Mandrágora e mostra da 
Companhia Boca de Cão.

11 e 12 MAR 
BOHÉME THE SHOW
Casino Espinho
Horário: 22:30 (admissão para 
jantar das 20 às 21 horas)
Jantar-espetáculo: 40€
O palco do restaurante Baccará 
enche-se de luxúria, vida 
boémia e individualidades 
marcantes da história da 
humanidade. Combinando 
diferentes disciplinas de dança e 
performance, o público é levado 
numa viagem inusitada, às 
sextas e sábados de março, que o 
transporta 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.

11 a 16 MAR
O HOMEM QUE MATOU 
D. QUIXOTE 
Cinema do Multimeios
Horário: 16 horas e 21:30, 
de 5.ª a domingo; 16 horas, 
às 3.ªs e 4.ªs Bilhete: 4,5€
Realizador: Terry Gilliam. Atores: 
Adam Driver, Jonathan Pryce, 
Stellan Skarsgård e Jordi Mollà. 
Categoria: aventura, fantasia e 
comédia. Classificação: maiores 
de 12 anos. Duração: 133 minutos. 
Toby, um cínico realizador de 
filmes publicitários fica preso 

às estranhas ilusões de um 
velho sapateiro espanhol que 
acredita ser Dom Quixote. No 
curso de suas aventuras cómicas 
e cada vez mais surreais, Toby é 
forçado a enfrentar as trágicas 
repercussões de um filme que 
fez quando era apenas um jovem 
idealista.

12 MAR 
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES
Planetário do Multimeios
Horário: 16:30
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!

13 MAR
VIAGEM PELOS PLANETAS
Planetário do Multimeios
Horário: 15:30
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.

13 MAR
A TERRA NO ESPAÇO

Planetário do Multimeios
Horário: 16:30
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.

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

17 MAR
BÁRBARA TINOCO
Casino Espinho:
Horário: 22:30 (admissão para 
jantar das 20 às 21 horas)
Jantar-espetáculo: 50€
Com apenas 23 anos, a cantora 
e compositora, que já alcançou 
vários sucessos e prémios, 
tem vindo a esgotar diversos 
concertos. O seu álbum de 
estreia “Bárbara” 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.

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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ESTÁ AGENDADA para 18 de 
março, às 21h30, no Auditório de 
Espinho – Academia, a atuação da 
banda de música eletrónica Sen-
sible Soccers em concerto-filme. É 
com o disco “Manoel” que André 
Simão, Hugo Gomes e Manuel Justo 
realizam um exercício de memória 
impactante e emocionante, um con-
vite à reflexão sobre a identidade e 
desenvolvimento da cidade do Porto 
até aos nossos dias.
A ascensão dos Sensible Soccers é 

um caso muito particular da música 
portuguesa. Desde o trabalho disco-
gráfico, em 2011, até aos dias de hoje, 
a banda foi criando uma pequena 
grande legião de seguidores, captu-
rados pela energia dos concertos e 
pela magia dos seus discos. O quarto 
álbum de originais dos Sensible 
Soccers resulta da composição de 
uma banda sonora para dois filmes 
(“Douro, Faina Fluvial” e “O Pintor e a 
Cidade”) do aclamado realizador Ma-
noel de Oliveira. 

CONCURSO

LEITURA

EXPOSIÇÃO

A NOITE DA passada quinta-feira, 
03 de março, ficou marcada pela 
antestreia do espetáculo “Bohéme”, 
dando assim início a um mês inteiro 
dedicado a este evento. 

O restaurante Baccará, do Casino 
Espinho, encheu-se de dança e sen-
sualidade, levando o público a per-
correr uma viagem de estilos e mú-
sicas desde os ritmos de Paris dos 
anos 20, aos anos 50 de Nova Iorque, 
sem esquecer o fado português.

Sob direção artística de Ricardo 
Sousa, várias performances foram 
apresentadas e o público vibrou ao 
som dos ritmos mais contagiantes 
e divertidos, tal como nos mais 
calmos e emocionantes. Segundo 
Ricardo Sousa, “ter uma produção 
no Casino Espinho era já um sonho 
de longa data e em novembro de 
2021 surge o convite”, dando início à 
preparação e montagem do espetá-
culo. “Fizemos casting, convidamos 
artistas amigos e colaboradores de 
longa data e uma equipa técnica fan-
tástica, surgindo assim o espetáculo 
“Bohéme - The Show”. Foram três 

meses intensos de trabalho diário 
para chegarmos ao dia 3 de março 
de 2022 e fazermos a tão desejada 
antestreia no Casino Espinho com 
uma sala repleta de convidados co-
nhecidos do público e também pró-
ximos do elenco”, explica o diretor e 
dançarino do espetáculo. 

Com casa cheia, o Casino Espinho 
não ficou indiferente e vibrou do 
início ao fim da atuação, propor-
cionando uma noite de aplausos a 
toda a equipa de bailarinos. Ricardo 

Sousa diz que “a sensação não po-
deria ser melhor”. “Enquanto pro-
dutor, coreógrafo e performer, claro 
que há muita coisa a melhorar, mas 
há também uma sensação muito 
agradável de dever cumprido. A crí-
tica não poderia ser melhor, agora 
só nos resta dar continuidade ao 
sonho e convidar todos a embar-
carem nesta viagem, todas as sextas 
e sábados no Casino Espinho”. 

A acompanhar este momento 
emocionante de dança, o restau-
rante Baccará proporciona um 
menu “repleto de cores e sabores 
vibrantes, para uma experiência 
completa e cheia de sensações 
surpreendentes”.

O espetáculo “Bohéme - The 
Show” vai estar em cena, no Casino 
Espinho, todas as sextas-feiras e 
sábados de março e promete não 
deixar ninguém indiferente. A pro-
dução está a cargo de DMAES, Espe-
táculos e Eventos.  LV

JOÃO SOARES, de 23 anos, 
foi apurado para a segunda 
fase do concurso televisivo 
Got Talent, na noite do pri-
meiro domingo de março. A 
magia de cartas que o artista 
espinhense apresentou foi 
distinguida por unanimidade 
pelos quatro jurados.  
João Soares foi semifinalista 
da edição de 2015, com apenas 
com 16 anos e, agora, quer 
prosseguir com sucessivas 
magias de cartas até à final e 
vencer. 
Recorda-se de, aos 12 anos, ter 
recebido uma caixa de magia 
que adorou e que na escola, 
juntamente com um dos 

seus melhores amigos que 
também gostava muito de 
magia, fazia sempre competi-
ções e truques durante os in-
tervalos. Aos 13 anos, trocou o 
futebol pela escola de magia 
do Porto. Está a fazer o mes-
trado em Gestão e Marketing, 
mas projeta uma agência de 
eventos.
Entretanto, o concorrente da 
RTP é o cartaz de um jantar-
-espetáculo reservado para o 
restaurante Lambe a Beiça 
(da espinhense Rua 23), no 
domingo de 13 de março. Um 
evento de portas abertas para 
a magia das cartas e da gas-
tronomia. 

“CRESCER com histórias”, 
do Serviço educativo da Bi-
blioteca Municipal José Mar-
melo e Silva, foi às escolas 
do pré-primária e 1.º ciclo, 
nos dias 7, 8 e 9 de março 
(semana da leitura que pros-
segue com ação no dia 11).
“Crescer com histórias” con-
siste na narração de contos, 
fábulas e lendas. Poderá ser 

acompanhada de uma ati-
vidade prática relacionada 
com a história. Esta ativi-
dade pretende despertar e 
estimular a imaginação in-
fantil, provocar e orientar a 
reflexão, bem como o desen-
volvimento da linguagem e 
o enriquecimento do voca-
bulário, criando hábitos de 
leitura. 

DECORRE até 26 de março, 
no Museu Municipal, a expo-
sição “Vilegiatura e jogo em 
Espinho”.
De um pequeno povoado de 
pescadores nos inícios do 

século XIX, Espinho trans-
formou-se numa importante 
estância de veraneio da Pe-
nínsula Ibérica. A exposição 
em painéis, complementada 
com algumas peças relacio-
nadas com a temática do 
turismo balnear, retrata a 
génese da praia terapêutica 
e a vertente lúdica associada 
ao nascimento e à prática do 
jogo de fortuna ou azar, uma 
característica que ainda hoje 
define Espinho enquanto es-
tância turística. 

João Soares regressa ao 
“Got Talent” da RTP 

“Crescer com histórias” 
da Biblioteca Municipal 
nas escolas

“Vilegiatura 
e jogo em 
Espinho” 
no Museu 
Municipal

Espetáculo de dança e sensualidade, leva o público a 
percorrer uma viagem de estilos e músicas desde os 
ritmos de Paris dos anos 20, aos anos 50 de Nova Iorque, 
sem esquecer o fado português.
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Banda Sensible 
Soccers exibe 
“Manoel” no 
Auditório de 
Espinho

CONCERTO-FILME

Em março, os fins 
de semana vão ser 
de “Bohéme”
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LISANDRA VALQUARESMA  

VÍTOR OLIVEIRA, de 56 
anos, já é oficialmente o novo 
diretor do Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Laranjei-
ra (AEML). A tomada de posse 
realizou-se na passada quin-
ta-feira, 03 de março, no audi-
tório Maria Ricardo, e contou 
com a presença de toda a co-
munidade escolar. O espaço 
encheu-se para assistir à ceri-
mónia, relevando-se até algo 
pequeno para o número de 
interessados que não quise-
ram perder o momento. 

Durante a cerimónia, Vítor 
Oliveira fez questão de trans-
mitir que se trata de um de-
safio onde assume “funções 

com entusiasmo, mas tam-
bém com muita humildade”. 
“Estou consciente da imensa 
responsabilidade que levará 
a empenhar-me com dedica-
ção e esforço para fazer com 
que o agrupamento, para 
além de continuar a ser uma 
organização onde se cumpre 
plenamente serviço público 
de educação, se construa e 
reconstrua como espaço de 
bem-estar coletivo e indivi-
dual, espaço de compromis-
sos, desafios profissionais e 
aprendizagens para todos”, 
afirmou o novo diretor.

Esclarecendo que terá ao 
seu lado uma equipa pre-
parada, Vítor Oliveira não 
deixou de realçar que “a exi-

gência presente e futura está 
aí”, por isso, está consciente 
que desafios não vão faltar 
nos próximos quatro anos de 
mandato.

Segundo o novo diretor, 
este é um desafio em que 
quer “essencialmente envol-
ver os profissionais do agru-
pamento e de todas as áreas 
que contribuem para o senti-
do de comunidade e sentido 
educativo que a escola tem” 
e, para essa tarefa, os parcei-
ros são fundamentais: “Pais, 
encarregados de educação, 
autarquia, os meios de comu-
nicação social, tudo o que for 
integrado dentro de um es-
pírito de partilha de valores, 
está-se a convergir para essa 

ação. Esse é o nosso objeti-
vo e é a forma como encaro 
as coisas. Com dificuldades, 
com constrangimentos que 
sei que naturalmente exis-
tem, mas estamos cá para lu-
tar”, defende.

Domingos Paulo, presi-
dente do Conselho Geral do 
AEML, referiu que o novo 
diretor “terá certamente um 
corpo docente e não docente 
fortemente empenhado na 
construção dos objetivos”, 
podendo “contar com todo o 
apoio”. 

Vítor Oliveira foi escolhido 
como o novo diretor do agru-
pamento nas eleições realiza-
das a 15 de julho de 2021. No 
entanto, devido a abertura 

de um processo de inquérito 
após uma impugnação do 
ato eleitoral, a Direção-Geral 
da Administração Escolar 
(DGAE) apenas homologou o 
resultado da eleição em feve-
reiro de 2022. 

 Depois de uma fase algo 
conturbada, devido ao atra-
so da homologação do ato 
eleitoral, Vítor Oliveira de-
seja que agora a estabilida-
de seja a palavra de ordem. 
“A minha postura foi sempre 
nessa linha, numa gestão 
de silêncios, de situações 
que, às vezes, se revelavam 
incompreensíveis, mas 
sempre com o espírito de 
colaborar a bem do agrupa-
mento, independentemente 
de quem, à partida, condi-
cionasse alguma decisão, re-
tardasse ou tornasse o pro-
cesso moroso, mas o meu 
espírito foi sempre o de co-
laborar. Os alunos precisam 
disso”, defende.

Miguel Reis, presidente 
da Câmara Municipal, este-
ve presente na cerimónia de 
tomada de posse e afirmou 
ter “abertura total” para co-
laborar em projetos educati-
vos do agrupamento.

Vítor Manuel Fernandes 
de Oliveira, tem 56 anos, é 
professor de Português e de 
Inglês e sucede no cargo a 
Ana Gabriela Moreira. ○

 

Estou consciente 
da imensa 
responsabilidade que 
levará a empenhar-
me com dedicação 
e esforço para 
fazer com que o 
agrupamento (…) se 
construa e reconstrua 
como espaço de 
bem-estar coletivo e 
individual”

Vítor Oliveira, 
diretor do AEML 

 

Necessitamos de 
muita humildade, 
compromisso, sentido 
de responsabilidade 
para reencontrar 
urgentemente o que 
nos une”

Domingos Paulo, 
presidente do 
Conselho Geral 

EDUCAÇÃO

Tomada de posse de novo diretor do 
Agrupamento M. Laranjeira com casa cheia

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 10 16°
10°

SEX • 11 15°
8°

SÁB • 12 14°
7°

DOM • 13 14°
6°

SEG • 14 14°
5°

TER • 15
18°
7°

QUA • 16 17°
8°

QUI • 17 17°
8°

Fonte: www.ipma.pt

Após sete meses de 
atraso, provocada pela 
tardia homologação 
do ato eleitoral, Vítor 
Oliveira foi empossado 
como o novo diretor 
do Agrupamento 
Manuel Laranjeira. 
Encara o desafio com 
entusiamo, mas defende 
ter consciência das 
dificuldades que se 
avizinham para os 
próximos quatro anos 
de mandato. 

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 

“Poder treinar 
das melhores 
jogadoras do país 
é das melhores 
oportunidades que 
tenho” 
Miguel Oliveira, treinador 
futsal feminino do 
Novasemente, p16-17

“Vão chegar nos 
próximos dias cerca 
de 14 refugiados, 
familiares da 
comunidade ucraniana 
já existente em 
Espinho” 
Padre Artur Pinto, p7

“Todo o mundo 
precisa de se levantar 
porque isto não vai 
ficar por aqui” 
Alyona Smertina, ucraniana a 
viver em Espinho p4 e 5

faladura
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