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ENTREVISTA

“Quero sempre ser 
melhor naquilo 

que faço” 
Colombiano David 
Zapata veste a 
camisola do hóquei 

em patins 
academista

p14 e 15
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#StandWithUkraine

4500 ESPINHO

Spinus: o espaço 
que marcou uma 
geração vai ser 
demolido p7

4500 FREGUESIAS

Dentista atende 
gratuitamente crianças com 
dificuldades económicas
Iniciativa solidária do Centro Comunitário da Ponte de 
Anta, desde 2015, com Filipe Longo p8

©
 SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

AMBIENTE/ECONOMIA

Feira de 
produtos 
biológicos 
retomada ao 
sábado
O mercado biológico está 
de volta, na estrutura da 
venda de peixe no recinto 
da feira semanal. Legumes, 
fruta e pão são os produtos 
que encetam a resposta à 
evolução das preocupações 
dos consumidores, no 
âmbito da saúde e bem-estar. 
p20

PESSOAS & NEGÓCIOS 

Restaurante 
Cabana irá 
manter a 
tradição da 
cozinha para 
ser “referência 
nacional”
Reabertura prevista para 
o final desta semana que 
marca “uma viragem 
e o início de um novo 
capítulo”, agora nas mãos 
da Pessegueiro Investments 
que quer mudar, também, 
a antiga estação do 
“Vouguinha” p10

 Destaque 

“Quem mandava nas câmaras 
não eram os políticos”

“Até conhecerem as ‘fechaduras das portas’ ainda demoravam algum tempo”, 
recorda José Alberto de Garcia Pinto Correia, que foi o responsável pelos serviços 
técnicos do Município de Espinho desde o final dos anos 50 até 1998. p4 e 5 



feira 
semanal

visto daqui

1 – Não foi agora que tocaram mais alarmes no que 
concerne à necessidade do uso sustentável da água. 
Os alertas foram dados noutras circunstâncias de 
(indícios de) seca. E não será com uns dias de chuviscos 
e alguns dias de aguaceiros que se inverte a tendência 
ambiental. O Município de Espinho comprometeu-se 
a corporizar a campanha da Associação Portuguesa 
de Distribuição e Drenagem de Águas, desafiando a 
população a fechar a torneira durante 60 minutos, às 22 
horas de 22 de março – Dia Mundial da Água. De facto, 
urge impulsionar a mudança de comportamentos e 
apelar a uma consciencialização clara e atuante sobre 
o uso correto e eficiente da água. Há que implementar 
ações alinhadas com o desenvolvimento sustentável 
assente na preservação da natureza. Não basta assumir 
circunstancialmente, seja pelo Dia Mundial da Água, 
ou do “dia qualquer sem chuva”. É preciso implementar 
medidas preventivas e, fundamentalmente, convém ativar 
mais periodicamente campanhas (nacionais e municipais) 
de sensibilização para a adequada utilização da água. 
A garantia de água potável (e saneamento) para todos é 
(ou devia ser) entendível como proteção do ambiente (e 
sustentabilidade urbana). Sinais preocupantes de seca 
num país banhado pelo mar…

2 – Em 2021, 209 053 cidadãos dos oito municípios 
associados da Lipor – Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do 
Conde – entregaram 17.813 toneladas de resíduos para 
valorização orgânica e multimaterial, provenientes 
de recolha seletiva porta-a-porta residencial e de 
proximidade com acesso condicionado, o que representa 
um aumento de 17% relativamente ao ano 2020. Face 
ao sucesso do projeto, em 2022, a Lipor irá continuar a 
apostar no alargamento da recolha seletiva porta-a-porta 
e de proximidade com acesso condicionado, acreditando 
que com o envolvimento e participação dos cidadãos 
continuaremos a aumentar significativamente as 
quantidades de materiais a enviar para reciclagem. Afinal, 
o lixo tem utilidade…

3 – Entretanto, foi anunciado um projeto que incentiva 
a promoção de recolha seletiva e é motor de mudança 
para um novo paradigma de economia circular e nos 
planos estratégicos de gestão de resíduos. O estudo 
semestral incidirá o circuito de ecopontos instalados 
na freguesia de Espinho. E foi assim dada nota de 
que será disponibilizada uma caixa específica para a 
deposição da recolha destes componentes, que não 
pode ser misturado com o restante lixo, localizada no 
ecocentro de Anta. A Lipor avaliará a viabilidade técnica, 
económica e ambiental da recolha seletiva de rolhas 
de cortiça em Portugal, com a deposição nos ecopontos 
verdes instalados e encaminhamento para os recicladores 
de vidro, que assegurarão a separação das rolhas para 
posterior envio para as unidades de reciclagem de cortiça. 
É caso para constatar que, segundo o conceito (e a prática) 
da economia circular e dos planos estratégicos de gestão 
de resíduos, o lixo se transforma em dinheiro…

Água, lixo, desperdício e reciclagem

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4 e 5 | “Além dos meus conhecimentos tinha a grande 
vantagem de ser de Espinho e de conhecer muito bem 
os problemas desta terra”
Entrevista: Pinto Correia, licenciado em Engenharia Civil, 
primeiro técnico superior da Câmara e distinguido, em 1998, 
com a medalha de Bons Serviços do Município. Filho do antigo 
diretor do Colégio de S. Luís, jogou voleibol na Académica de 
Espinho e é, atualmente, o sócio número um dos tigres.

4500 ESPINHO
6 | Assembleia Municipal aceita adiar transferências de 
competências da ação social para janeiro do próximo ano
Decisão foi tomada com voto contra do Bloco de Esquerda.
7 | Spinus: o espaço que marcou a cidade
Recorde os tempos áureos do restaurante e do espaço 
noturno que em breve será demolido para dar lugar a um bloco 
de apartamentos.

4500 FREGUESIAS
8 | Anta: Crianças carenciadas (também) vão ao dentista
Parceria solidária de Filipe Longo e do Centro Comunitário da 
Ponte de Anta.

4500 REGIÃO
9 | Nova ponte entre Gaia e Porto arranca em 2023 com 
linha de metro chamada Rubi
Orçamento de 50 milhões de euros e projeto fica a cargo do 
laboratório Edgar Cardoso.

PESSOAS & NEGÓCIOS
10 | Restaurante Cabana será “referência nacional” e 
estação do Vouguinha terá uma nova vida
Pessegueiro Investments aposta no imobiliário para “preencher 
os vazios que existem nesta cidade”.

DEFESA-ATAQUE
13 | Futebol: Paulinho está de regresso aos tigres
E faz a antevisão da fase decisiva do campeonato que se 
avizinha.
14 e 15 | Entrevista: David Castaño Zapata
Veio da Colômbia para o FC Porto e atualmente joga hóquei 
em patins na Académica de Espinho. “Quero sempre progredir 
icar jogar num dos ‘grandes’ da primeira divisão ou jogar num 
outro país”.
16 | Voleibol: as tigres continuam a ser de primeira
A equipa sénior assegurou a manutenção no principal 
campeonato feminino.

ÚLTIMA
20 | Legumes, fruta e pão com certificação biológica 
atraem consumidores
A Câmara Municipal volta a promover o mercado de produtos 
biológicos que se realiza aos sábados, nas bancas da venda 
do peixe do recinto da feira semanal.

Vólei feminino
As seniores do Sporting 
de Espinho asseguraram a 
manutenção no principal 
escalão do voleibol nacional. 
O espectro da despromoção 
inquietou-as, mas a raça 

tigre e o desempenho 
coletivo sobressaíram 
numa época de muitas 

adversidades. Três “sets” 
vitoriosos ante um “set” 
desfavorável proporcionam 
em Lisboa, um desfecho 
justo testemunhado pela 
equipa da Lusófona. O saldo 
competitivo é positivo para 
quem subiu de divisão na 
época passada.   

Factos e figuras da semana
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Povo espinhense
Espinho tem acompanhado 
a crise na Ucrânia, 
resultante da invasão 
russa. A guerra prossegue 
e o povo ucraniano tenta 
refugiar-se na Europa, 
enquanto se criam 

corredores humanitários, 
com doações de 
alimentos, roupa, sacos-
cama, medicamentos, 

etc. Os espinhenses têm 
estado particularmente 
atentos às consequências 
sociais e humanitárias 
dos ucranianos. O povo de 
Espinho é solidário e tem 
contribuído para quem 
precisa e sofre.

Aumento de preços
A pandemia do 
coronavírus já teve 
repercussões no 
agravamento de preços 
de produtos e serviços e 
com a invasão russa na 
Ucrânia não demorou a 

despoletar o aumento 
dos preços praticados 
no quadro nacional e, 
por conseguinte, em 

Espinho. As repercussões 
socioeconómicas são 
iminentes. E se com a 
conjuntura pandémica 
o cenário não afigurava 
melhores dias, os novos 
tempos também não são 
otimistas…
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MANUEL PROENÇA 

Nasceu na Arrifana. Como veio 
para Espinho?
Vim para cá em 31 de janeiro de 1935. 
O meu pai, Joaquim Pinto Correia, 
foi a razão de virmos. Era professor 
no Colégio dos Carvalhos que tinha, 
em Espinho, uma sucursal que deu 
origem ao Colégio de S. Luís. Ele foi 
transferido para cá, como assessor 
do diretor, ficando pouco tempo 
depois como responsável por essa 
secção do Colégio dos Carvalhos.
Considera-se um espinhense?
Nem poderia ser outra coisa! Vim 
para cá com quase três anos, no 
princípio da minha infância e foi 
cá que fiz todo o meu percurso na 
vida. Frequentei sempre o Colégio 

de S. Luís, desde a primeira classe 
até ao sétimo ano, até seguir para a 
Universidade.
Do que se recorda desse tempo da 
sua juventude?
Para se ir para a primeira classe 
tinha de se ter sete anos. Não havia 
o pré-escolar, como atualmente 
existe e tínhamos de estar em casa, 
até termos idade de ir para a escola. 
Morava na Rua 18, no número 388 e 
recordo-me de jogar à bola no pas-
seio e na rua. Depois, no verão, fre-
quentávamos a nossa praia.
Do colégio, tenho muito boas recor-
dações. Foi lá que comecei a jogar 
voleibol. No Norte ainda não havia 
campeonatos e nós, com o Colégio 
de S. Luís, começámos a jogar vo-
leibol nos campeonatos da Moci-
dade Portuguesa. Tivemos muito 
sucesso e conseguimos alguns 
títulos regionais e chegámos, por 
duas vezes, às finais nacionais que 
eram disputadas em Lisboa.
O que fazia um jovem dessa altura 
no desporto?
Nós praticávamos desporto no Co-
légio de S. Luís, cujo recreio ficava 
na esquina das ruas 23 com a 8. 
Tínhamos lá um pequeno campo 
de futebol, que ia desde a Rua 21, 
onde está atualmente o super-
mercado Pingo Doce, até à Capela 
de Santa Maria Maior. Era esse o 
nosso espaço de recreio. Uma vez 
por semana íamos ao campo do 

Sporting Clube de Espinho. Era às 
quartas-feiras, quando tínhamos a 
tarde livre.
Fala tanto do Colégio de S. Luís, 
naturalmente porque o seu pai era 
o responsável por essa instituição!
Estamos a falar dos anos 40 do 
século passado! Todos nos conhe-
cíamos. O Colégio de S. Luís era fre-
quentado não só pelos jovens de Es-
pinho, mas por muitos que vinham 
para cá das redondezas. Como tinha 
internato, até alunos de Lisboa 
vinham para cá! Teve uma significa-
tiva projeção a nível nacional.
Era só para quem tivesse possibili-
dades económicas...
Fazia parte do ensino particular e, 
obviamente, não era para todos. No 
entanto, houve sempre a possibili-
dade de pessoas, sem posses, o fre-
quentarem, de graça! Tanto o meu 
pai como os responsáveis pelo Co-
légio dos Carvalhos tiveram sempre 
essa visão e essa sensibilidade.
Conheceu imensas pessoas que to-
maram decisões políticas no Muni-
cípio de Espinho…
Conheci imensas pessoas que esti-
veram, posteriormente, no centro 
decisor político de Espinho. Mas, 
mais tarde, o meu à-vontade pe-
rante a administração, não era 
tanto quanto o foi durante muitos 
anos, sobretudo porque essas pes-
soas já não eram de Espinho. Traba-
lhávamos todos com o mesmo obje-

tivo, que era único e tão-só Espinho. 
Foi aí que acabei por ultrapassar 
um pouco as minhas funções como 
funcionário.
Como foi a sua escolha pelas en-
genharias e a entrada para os qua-
dros do Município de Espinho?
O meu percurso de estudante foi 
um bocadinho atribulado porque 
não considero que tenha sido um 
aluno brilhante. A verdade é que 
essa licenciatura não era nada fácil 
na Universidade do Porto! Mas 
depois de concluir o curso, no Norte 
não havia muitos empregos. As câ-
maras municipais, por exemplo, não 
tinham engenheiros nos seus qua-
dros de pessoal!
Entretanto, conheci a minha 
mulher em Coimbra e ela veio para 
Espinho dar aulas para o Colégio de 
S. Luís. Casei e quis trabalhar perto 
de casa.
Fui o primeiro funcionário superior 
da Câmara Municipal de Espinho. 
Estive um ano à espera de ser admi-
tido pela Câmara, após concluída a 
minha licenciatura em Engenharia 
Civil. Nunca tive a garantia de que 
ficaria com esse lugar! Concorri até 
à Direção-Geral dos Serviços de Ur-
banização, em Lisboa e à Direção-
-Geral de Portos, mas acabei por 
optar por Espinho.
Arrepende-se de ter optado por 
ficar cá?
É algo que não lhe poderei res-

PINTO CORREIA, AOS 89 ANOS

ENTREVISTA 

Pinto Correia licenciou-se 
em Engenharia Civil e foi 
admitido nos serviços 
técnicos da Câmara 
Municipal de Espinho, 
nos anos 50. Concorreu à 
Direção-Geral dos Serviços 
Hidráulicos e foi admitido, 
mas recusou o cargo para 
desempenhar as funções 
de técnico superior no 
Município de Espinho. Foi 
praticante de voleibol e 
dirigente da Associação 
Académica de Espinho 
e é o atual sócio número 
um do Sporting Clube de 
Espinho. Foi acionista da 
Piscina Solário Atlântico, 
algo que herdou de seu pai, 
antigo diretor do Colégio 
de S. Luís e proprietário da 
Farmácia Higiene.

destaque
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“Como técnico, 
nunca me meti na 
política e sempre 
soube ocupar o 
meu lugar”

ponder. Não sei se fiz bem ou mal! 
Ficamos sempre com a ideia de que 
optámos pelo pior. Vendo isto nos 
dias de hoje, numa retrospetiva, sob 
o ponto de vista profissional acabou 
por não ter grande interesse, porque 
nunca exerci a área para a qual me 
tinha andado a preparar e a es-
tudar na Faculdade. Fui um gestor 
urbano, dos projetos e as obras mu-
nicipais e concursos que entravam 
na Câmara. 
O seu percurso na Câmara Muni-
cipal esteve sempre ligado à Di-
visão de Obras… 
Nessa altura não havia grande or-
ganização nas câmaras municipais. 
Havia trabalhadores e encarre-
gados. Quando cheguei, conhecia 
muitas das pessoas que lá traba-
lhavam e o Armando Ferreira era o 
único que já tinha um curso técnico.
Houve uma importante evolução 
na Câmara a partir daí?!
Na altura em que entrei para a 
Câmara entrou, também como ur-
banista, o arquiteto Marques de 
Aguiar, que veio para fazer um pla-
neamento de Espinho. Ele estava na 
direção de urbanização da cidade 
do Porto. Ninguém, nessa altura, 
falava de urbanismo! Era uma no-
vidade, nessa altura. Ele veio fazer 
um anteplano de urbanização para 
Espinho. 
O arquiteto Marques Aguiar tinha 
feito um estágio em Paris, numa 
nova urbanização parisiense e Es-
pinho foi um dos primeiros muni-
cípios portugueses a ter um plano 
de urbanização aprovado, além de 
Lisboa e do Porto. O arquiteto co-
meçou a trabalhar comigo. Houve 
uma conjugação de ideias perfeita, 
o que contribuiu para que Espinho 
fosse delineado com uma determi-
nada orientação. Depois de feito o 
plano de urbanismo de Espinho, 
o arquiteto ficou como consultor 
da Câmara Municipal. Ele acolheu 
muitas das minhas ideias.
Como eram os serviços da Câmara?
Tínhamos as obras, jardins, lim-
peza… As câmaras não tinham 
grandes estruturas e, por isso, um 
serviço abarcava tudo. Quem man-
dava nas câmaras não eram os 
políticos, pois até conhecerem as 
‘fechaduras das portas’ ainda demo-
ravam algum tempo. Os chefes das 
secretarias mandavam em tudo e 
dominavam as câmaras municipais. 
Esses tinham uma organização ra-
zoável. Conheciam bem os ‘cantos 
à casa’. Entrei na Câmara Muni-
cipal como funcionário superior e 
depressa apercebi-me como tudo 
funcionava. Havia muita desorgani-
zação nos anos de 1950… 
Nunca fui forte em fazer redações… 
na parte de letras!... Por isso, pedi 
para me arranjarem um dicionário 
de Português para que pudesse 
elaborar os pareceres com uma 
linguagem mais cuidada. Não mo 
deram! Mandaram-me consultar 

Espinho já era uma 
grande vila e passou a ser 
uma cidade, num espaço 
pequeno, de uma grande 
dimensão”

O reconhecimento nesta terra 
deixa muito a desejar! Por exemplo, 
o Armando Ferreira nunca foi 
reconhecido pelo trabalho que 
fez na Câmara Municipal! Foi um 
funcionário exemplar…"

4 • Defesa de Espinho • 17 de março de 2022



o que estava na biblioteca que, na 
altura, funcionava no edifício da 
Câmara, onde atualmente estão 
os serviços administrativos! Vê-se 
bem, por este exemplo, a pobreza de 
espírito que existia.
Sentiu, a partir dessa altura, 
a necessidade de organizar os 
serviços?!
Comecei a organizá-los, com um 
bocado de dificuldade, como se 
deverá compreender. Mas deve per-
ceber-se, passei da Universidade 
para um lugar de grande responsa-
bilidade como aquele. Nada tinha a 
ver com aquilo que tinha andado a 
estudar!
Sente alguma ‘responsabilidade’ 
pelo percurso de Espinho ao longo 
destes anos?
Disso não tenho quaisquer dúvidas! 
E isso está reconhecido. As coisas 
não apareceram feitas em Espinho 
por acaso!
Teve de ser conselheiro dos presi-
dentes de Câmara?
As coisas iam às reuniões de 
Câmara e eram lá discutidas. As-
sistia a muitas reuniões dessas e 
estava lá para explicar os projetos 
ao poder político. Ainda hoje, o de-
partamento técnico trabalha em 
conjunto com o poder político. 
Além dos meus conhecimentos 
tinha a grande vantagem de ser de 
Espinho e de conhecer muito bem 
os problemas desta terra. Não me 
limitava a ser um engenheiro e um 
técnico, mas quase que me poderia 
confundir com os funcionários. 
Havia uma grande intimidade entre 
mim e o poder político, mas punha 
sempre em primeiro lugar o inte-
resse do Município. Por isso, nem 
sempre estava de acordo com as de-
cisões que os políticos tomavam. E 
tenho a perfeita consciência de que 
contribuí muito para o salto de Es-
pinho em direção ao progresso.
Sempre foi reconhecido pelo seu 
empenho e pelo seu trabalho?
O reconhecimento nesta terra deixa 
muito a desejar! Por exemplo, o 
Armando Ferreira nunca foi reco-
nhecido pelo trabalho que fez na 

Câmara Municipal! Foi um funcio-
nário exemplar…
Quem foi o último presidente de 
Câmara com o qual lidou antes de 
se reformar?
Foi com José Mota. Meti o requeri-
mento para sair, mas ainda lá fiquei 
mais algum tempo porque ele me 
pediu para ficar.
Enquanto estive na Câmara pas-
saram por mim todas as cores po-
líticas e nunca tive problemas com 
nenhum presidente, quer antes do 
25 de Abril, que posteriormente. Isto 
é bem demonstrativo da orientação 
que dei aos serviços. Serviço é ser-
viço, técnico é técnico e político é 

político.
Houve algum dos presidentes de 
Câmara com quem tenha sentido 
mais dificuldades em trabalhar?
Nunca senti grandes dificuldades 
porque, como técnico, 
nunca me meti na po-
lítica. Sempre soube 
ocupar o meu lugar. 
Mas reconheço, que 
hoje em dia, os políticos 
são muito fraquinhos.
Mas houve algum deles 
que tenha captado mais 
interesse da sua parte?
Claro que sim. Houve pelo 
menos dois, mas não lhe v o u 
dizer quem foram. Eram pessoas ca-
pazes. Um foi antes do 25 de Abril e 
o outro foi depois.
Teve bons colegas de trabalho?
Quais colegas?! Eu era ‘dono’ do 
meu trabalho! Mas tive sempre 
boas relações com os funcionários 
da Câmara. Tenho muito boas re-
cordações de todos eles.
Tinha bons trabalhadores. Por 
exemplo, numa brigada de calce-
teiros, um deles ‘morreu’ por traba-
lhar tanto! Até ao domingo queria 
trabalhar. Mas apanhei alguns 
malandrotes!
Qual foi o trabalho mais impor-
tante que teve?
Foi o plano de urbanização. Não 
consigo compreender por que 
razão, atualmente, estes planos 
são aprovados pelas juntas de fre-
guesia! Estes planos, antigamente, 
eram passados a ‘pente fino’ pelos 
técnicos e tinham de ter um parecer 
do Conselho Superior de Obras Pú-
blicas. Mas hoje vota-se isto com 
alguma leviandade.
Que obras surgiram em Espinho no 
seu tempo?
A Escola Industrial (Escola Dr. 
Manuel Gomes de Almeida) – 
embora se tenha iniciado antes de 
entrar para a Câmara, tive de lá re-
solver alguns problemas. Depois foi 
o Liceu Nacional de Espinho (Escola 
Dr. Manuel Laranjeira) e o Ciclo 
Preparatório (Escola Sá Couto). Mas 
veio a ligação entre Espinho e a 

Granja, a va-
riante da Ponte de Anta, a 

Avenida 32…
Como vê a cidade de Espinho de hoje?
Está muito desenvolvida e está 
muito agradável. Teve um cresci-
mento muito grande sobretudo 
apoiado nas decisões que foram to-
madas no passado. Mas é preciso ter 
cuidado! Está a haver muito facili-
tismo nas obras. Há por aí algumas 
coisas inacreditáveis em termos 
de urbanismo! Há já um bocado 
de falta de orientação. Quando se 
fere um princípio, a situação passa 
a ser incontrolável, sobretudo nesta 
questão das obras particulares 
onde deverá ter-se a grande preo-
cupação de gerir o interesse público 
e o interesse privado, conciliá-los e 
definir uma espécie de fronteira. A 
Câmara Municipal deverá ser uma 
reguladora destas relações.
A Farmácia Higiene é da sua 
família!
Foi o meu pai que a comprou num 
trespasse. Ele, além de ser professor, 
era farmacêutico. Depois passou 
a farmácia para a minha irmã. 
Embora desse uma ajudinha, o meu 
foco era mesmo o meu trabalho 
como técnico do Município de Es-
pinho. Agora, estão lá o meu filho 
e a minha nora, que são licenciados 
em Farmácia. 
Como foi o seu passado desportivo?
Fiz parte das primeiras equipas de 
voleibol da Associação Académica 
de Espinho, em 1949 e tinha o curso 
especializado de hipismo. Os funda-
dores desse clube eram de uma ge-

ração anterior à minha, como foi o 
caso de Amadeu Morais (pai). Jogou 
voleibol comigo o Válter Brandão.
A Académica de Espinho foi uma 
escola de dirigentes. Fui dirigente 
com 17 anos, numa altura em que 
só poderiam entrar como dirigentes 
pessoas maiores de 18 anos. Mas o 
meu nome acabou por passar no 
meio de todos os outros. Fui entre 
os suplentes que iam aprender a ser 
dirigentes com os mais velhos.
Fez parte de mais algumas 
instituições?
Fiz parte apenas da Académica 
de Espinho. Quando entrei para a 
Câmara, era presidente o Dr. An-
tónio Pinto e, na altura, havia uma 
grande crise no Orfeão de Espinho. 
Ele pediu-me para ser presidente da-
quela instituição. Disse-lhe que nem 
sequer sabia cantar e que, por isso, 
não poderia ser presidente. Vi que a 
instituição já estava politizada e, por 
isso, disse que não seria eu o presi-
dente. Respondi-lhe que em Espinho 
só iria servir a Académica. Foi esta a 
minha postura até hoje.
É o sócio número um do SC 
Espinho!...
Joguei nos juniores do clube e ia 
ver os jogos de futebol com uma 
criada. Tive se ser sócio e assim me 
mantive durante este tempo. Mas, 
ao longo dos anos, senti um grande 
desgosto pelo estado onde chegou 
o clube. Aliás, deixei de ir ver os 
jogos quando o futebol passou a ser 
profissional. E meteram a política 
no meio do clube. Destruíram o SC 
Espinho. Espinho Raça Vareira. Que 
raça vareira?!... ○

Rua do Golf Nº 723 | 4500-605 Espinho T.: 224 967 765
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Além dos meus conhecimentos tinha a 
grande vantagem de ser de Espinho e de 
conhecer muito bem os problemas desta 
terra. Não me limitava a ser um engenheiro 
e um técnico, mas quase que me poderia 
confundir com os funcionários"

"Enquanto estive na Câmara 
passaram por mim todas as cores 
políticas e nunca tive problemas 
com nenhum presidente, 
quer antes do 25 de Abril, que 
posteriormente."

“BONS 
SERVIÇOS?! 
ERA ESSA 
A MINHA 
OBRIGAÇÃO”

JOSÉ ALBERTO DE GARCIA 
PINTO CORREIA licenciou-se em 
Engenharia Civil pela Faculdade 
de Engenharia do Porto, no final 
dos anos 50 do século passado. 
Concorreu a um lugar na 
Câmara Municipal de Espinho, 
em 1960, onde permaneceu 
como responsável por todas as 
obras até 1998, altura em que se 
reformou. Nasceu na Arrifana, 
a 9 de julho de 1932, completa 
nove décadas este ano, e recebeu 
a medalha de Bons serviços 
do Município de Espinho, em 
abril de 1998. “Bons serviços?! 
Era essa a minha obrigação”, 
respondeu Pinto Correia com 
a espontaneidade que lhe é tão 
peculiar, mostrando uma carta 
datada de 30 de janeiro de 1962, 
onde lhe anunciavam que tinha 
sido admitido para a Direção-
Geral dos Serviços Hidráulicos. 
“Tive de desistir para poder 
abraçar a tarefa que viria a 
desempenhar no Município de 
Espinho e que não foi nada fácil”, 
acrescentou Pinto Correia.
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AIPAL cria bolo para a 
ajuda aos refugiados 

Passagem 
superior da 
via-férrea 
junto à Rua 5 
sem luz há 
cinco meses

“Iremos aguardar pelas 
informações da segurança 
social no sentido de perceber 
se as competências que 
nos vão transferir vêm 
acompanhadas do necessário 
envelope financeiro”  
Leonor Fonseca, vereadora de 
Ação Social

COM O OBJETIVO de ajudar 
a população ucraniana, a pas-
telaria AIPAL criou uma nova 
versão do bolo éclair, colocan-
do-o à venda nas suas lojas. 
Fugindo ao tradicional, a pas-
telaria espinhense adotou o 
azul e o amarelo como as cores 
da cobertura deste doce e, para 

além da homenagem ao país 
em guerra, pretende contri-
buir monetariamente. Pela 
venda de cada versão destes 
éclairs, que têm um custo de 
1,5€, a AIPAL doa a quantia de 
1€ às linhas de apoio estabele-
cidas em Espinho e que estão a 
ajudar o povo ucraniano. ○

FALTA ILUMINAÇÃO pú-
blica há cinco meses na pas-
sagem superior pedonal do 
caminho-de-ferro junto à Rua 
5, causando insegurança a 
quem atravessa entre a Rua 8 
e a  Avenida 8. 
O atravessamento superior da 
via-férrea pela estrutura me-
tálica e encetado e concluído 
em escadaria necessita, assim, 
de reposição da iluminação 
com caráter de urgência para 
segurança dos transeuntes. ○LISANDRA VALQUARESMA

A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
da Assembleia Municipal (AM) de 
Espinho da passada quinta-feira, 
10 de março, deliberou eleger, por 
escrutínio secreto, Nuno Almeida, 
presidente da União de Freguesias 
de Anta e Guetim, e Manuel Dias, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Paramos, como os dois repre-
sentantes das freguesias do con-
celho para a Comissão Municipal de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais. 
Os dois autarcas, que já tinham sido 
indicados previamente para a cons-
tituição da lista a apresentar à AM 
por estarem à frente das freguesias 
que representam a maior área rural 
e a maior perigosidade, foram eleitos 
por unanimidade, conseguindo 25 
votos a favor.

Outro dos temas em debate na 
sessão prendeu-se com a intenção 
que o Município de Espinho revela 
em prorrogar o prazo de transfe-
rência de competências no domínio 
da ação social até 1 de janeiro de 
2023. Segundo a vereadora Leonor 

Lêdo da Fonseca, responsável pela 
área em questão, “esta prorrogação 
fica a dever-se ao facto de a segu-
rança social não ter conseguido 
concretizar os valores, em sede de 
pacote financeiro, que transpor-
taria para as autarquias quando 
transferisse as competências”. Se-
gundo a vereadora da ação social, 
“muitas foram as autarquias que 
levantaram esta questão”, com o ob-
jetivo “de saber ao certo qual seria 
o impacto financeiro que a trans-
ferência de competências poderia 
acarretar para o município”.

Perante a falta de esclareci-
mentos, Leonor Lêdo da Fonseca 
explicou, durante a AM, que esse foi 
o objetivo para que a Câmara Mu-
nicipal pedisse a prorrogação por 
mais um ano.  “Dentro do que a lei 
nos permitia, até ao final do ano, 
iremos aguardar pelas informações 
da segurança social no sentido de 
perceber se as competências que 
nos vão transferir vêm acompa-
nhadas do necessário envelope fi-
nanceiro para podermos continuar 
a prestar um bom serviço nesta 
área aos nossos munícipes”.

Para João Matos, vogal do Bloco 
de Esquerda, este trata-se de “um 
desastroso processo”. Já Ana Re-
zende, da CDU, não deixou de referir 
que “é um presente envenenado 
dado às autarquias”. “Sabe-se que, 
independentemente da força polí-
tica que ocupa o lugar camarário, é 
muito difícil levar a cabo este pro-
cesso, no sentido de proporcionar 
às populações estas competências 
que deveriam ser asseguradas pelo 
Estado no seu todo. O que me preo-
cupa é que tudo indica que o Muni-
cípio vai aceitar esta transferência”, 

afirmou a vogal da CDU, defen-
dendo que a autarquia “não devia 
pedir prorrogação do prazo, mas 
sim não aceitar esta transferência 
de competências”. 

Por outro lado, Teixeira Lopes, 
vogal socialista, referiu que “é pre-
vidente adotar a atitude de remeter 
a decisão apenas para 2023 quando 
as coisas estiverem perfeitamente 
clarificadas”, uma vez que considera 
que a tomada de posição vai coin-
cidir com a maioria dos municípios 
portugueses. 

No final da discussão, a proposta 
de prorrogação acabou por ser apro-
vada com um voto contra (BE), uma 
abstenção (CDU) e 23 votos a favor.

O terceiro e último tema em de-
bate nesta sessão da AM dizia res-
peito à apreciação da alteração por 
adaptação do Plano de Pormenor 
do estádio do Sporting Clube de 
Espinho, na sequência da transpo-
sição das normas do Programa da 
Orla Costeira – Caminha/Espinho 
(POC-CE). Apesar do debate ter ini-
ciado, vários vogais chamaram a 
atenção para a falta de informação 
existente sobre o tema, pelo que a 
discussão ficou prometida para a 
próxima sessão ordinária. ○ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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Adiada transferências 
de competências da ação 
social para 2023 
Pedido do Município de 
Espinho para prorrogação 
de transferência de 
competências no domínio 
da ação social foi aceite 
pela Assembleia Municipal, 
reunida a 10 de março. 
Nuno Almeida e Manuel 
Dias foram ainda eleitos 
representantes para a 
Comissão Municipal de 
Gestão Integrada de Fogos 
Rurais.

O PROGRAMA CED (cap-
tura, esterilização e devo-
lução) é o novo projeto do 
Município de Espinho orien-
tado para os gatos de colónias 
ou cães espalhados pelo con-
celho. Numa parceria com o 
canil municipal, dirigido pelo 
veterinário Afonso Leitão, a 

Associação Patinhas Sem Lar 
e os próprios cuidadores das 
colónias, o município pre-
tende apoiar a esterilização 
de animais de famílias com 
baixo rendimento.

Para a participação neste 
programa, os interessados 
devem enviar um email para 
p r o g ra m a .ce d .e s p i n h o@
gmail.com, indicando o nome 
do cuidador, a morada, o con-
tacto telefónico, o número de 
animais para esterilizar e es-
pécie e ainda se é necessário 
armadilha para a captura do 
animal. ○

ANIMAIS DE RUA

Município 
apoia a 
esterilização de 
animais de rua 
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MEMÓRIA

CAROLINA FIGUEIREDO

UM EDIFÍCIO pintado de verde, com 
uns azulejos amarelos e florais que 
até hoje resistem, erguia-se na es-
quina da Rua 6 com a Rua 9. Ao cami-
nhar para Norte, o verde desaparecia 
para dar lugar a um telhado dividido 
em sete triângulos brancos e uma 
parede com detalhes cor de laranja, 
que chamavam ainda mais a atenção 
de quem por lá passava. Nos letreiros 
lia-se “Spinus”. 

O espaço noturno atraía pessoas 
de dentro e de fora do concelho e 
tornava a cidade de Espinho num 
local movimentado e de grande in-
teresse para a vida noturna. É caso 
para dizer que todos os caminhos 
iam dar à Spinus. 

E o caminho de três espinhenses 
foi mesmo dar à Spinus, mas através 
do trabalho. Ana Costa, João Nuno 
e José Pedro Silva são três dos inú-
meros rostos que passaram pelo 
restaurante e espaço de diversão no-
turna e que, agora, recordam o am-
biente e as vivências experienciadas. 

Ana Costa foi empregada de mesa 
no restaurante, entre 1993 e 1997. Tra-
balhava em part-time aos fins de se-
mana e durante as férias. Recorda per-
feitamente os pratos mais pedidos e 
confessa: “ainda hoje os faço em casa”. 
O Bife Wellington, o Bife Pimenta, a 
Salada Spinus, a Salada Niçoise e as 
pizzas faziam as delícias dos clientes. 
“As pizzas eram cozinhadas em forno 
a lenha e as mais pedidas eram a Mar-
guerita, a 4 estações e a Calzoni. De 
sobremesas a mousse de chocolate e 
a baba de camelo que eram caseiras, 
feitas lá no restaurante, qualquer um 
de nós as fazia”, relembra.

Ana destaca o ambiente “espeta-
cular”. “Trabalhávamos muito, mas 
compensava, tanto pelos colegas 
como pelos clientes. E os patrões eram 
um casal novo, cheio de vida, energia 
e boas ideias”. Sabe que o restaurante 
“não era propriamente barato e quem 
o frequentava eram pessoas de classe 
média/alta”. Recorda que os clientes 
frequentes, a nível local, eram o enge-

nheiro Viseu, o arquiteto Rui Lacerda, 
e alguns que são conhecidos a nível 
nacional como Miguel Vieira, Luis 
Onofre e até mesmo o Rui Veloso. Em 
jeito de curiosidade, Ana contou à 
Defesa de Espinho que, por altura do 
Natal, os trabalhadores organizavam 
um jantar e, por duas vezes, “foram os 
clientes habituais que se organizaram 
para cozinhar para os trabalhadores e 
os servirem”. “Acho que demonstra 
bem o tipo de espaço que era”, lembra. 
“Do Spinus ficam as lembranças das 
pessoas que conheci, dos amigos 
que lá fiz, de tudo o que aprendi e do 
quanto me diverti lá. Fui muito feliz 
no Spinus”, acrescenta.

Com passagem do restaurante para 
a discoteca, a música que se fazia 
ouvir convidava quem por lá comia a 
ficar noite dentro e aproveitar o am-
biente. E se na Spinus se comia bem, 
também se ouvia boa música e esta 
tinha mesmo um papel fundamental 
nas noites memoráveis da discoteca. 

José Pedro Silva começou a sua li-
gação com a Spinus como segurança, 
mas acabou por ser um “faz-tudo” e 
no final dos tempos do espaço no-
turno já assumia o cargo de gerente. 
O ex-membro do staff da Spinus re-
corda que as músicas “eram as típicas 
músicas de discoteca, daqueles discos 

com uma só faixa”. No entanto, recor-
da-se de um episódio em especial que 
até hoje o marca, quando se fala no 
aspeto musical da Spinus. “Uma vez, 
o vocalista dos Jafumega, Luís Por-
tugal, estava a tocar e a cantar Super-
tramp e era tão parecido que parecia 
mesmo que eram os Supertramp que 
lá estavam”, recorda, lembrando as 
personalidades que marcavam pre-
sença no espaço. 

José Pedro Silva acredita que foi o 
“fator novidade” que trouxe muitas 
pessoas à discoteca e que isso foi “o 
que mais atraiu as pessoas de dentro 
e fora de Espinho”. “Durante três anos 
a Spinus foi uma novidade autêntica. 
Era o único espaço daquele género”, 

conta à Defesa de Espinho. “Depois 
o ambiente cativou as pessoas que 
acabaram por continuar a frequentar 
o espaço, mesmo quando já existiam 
outras opções”, acrescenta.

Nos próximos meses, o edifício, 
que já deu muitas alegrias aos es-
pinhenses e a quem por cá parava, 
vai ser demolido. No seu lugar vai 
ser construído um bloco de apar-
tamentos, que dará uma nova vida 
ao local que, por agora, se encontra 
abandonado. Ana Costa afirma que 
não se sente triste, “muito pelo con-
trário”. “Agrada-me que o lugar ganhe 
outra vida e será, com certeza, um 
ótimo lugar para viver. As memórias 
da Spinus ficaram”, conclui. ○
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Edifício da 
antiga Spinus 
vai ser demolido
O antigo espaço de estabelecimento noturno 
e de restauração Spinus vai ser demolido para 
dar lugar a um bloco de apartamentos.
A Defesa de Espinho aproveitou a ocasião para 
fazer uma retrospetiva aos tempos áureos do 
espaço e falar com quem viveu o espírito da 
Spinus na primeira pessoa.

 
No Natal, foram os 
clientes habituais 
que se organizaram 
para cozinhar para 
os trabalhadores e os 
servirem. Isso demonstra 
bem o tipo de espaço que 
a Spinus era”
Ana Costa, empregada de 
mesa do restaurante

 
Durante três anos a 
Spinus foi uma novidade 
autêntica. Era o único 
espaço daquele género”, 
José Pedro Silva, 
segurança e gerente da 
Spinus

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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MANUEL PROENÇA

“TUDO COMEÇOU com 
o professor João Silva, da 
Escola Dr. Manuel Laran-
jeira, que colaborava com 
o CCPA em algumas inicia-
tivas desde 1997”, explica o 
responsável pela estrutura 
de apoio social ligada à Cer-
ciespinho, Lino Rodrigues. 
“Tinha sempre um grupo 
grande de crianças e sensi-
bilizava-as para as questões 

do ambiente, da preservação 
dos espaços públicos e da 
higiene. Uma das coisas que 
lhe chamou a atenção foi, 
precisamente, os problemas 
de higiene oral de algumas 
das crianças que frequen-
tavam essas atividades”, 
prossegue. Segundo Lino Ro-
drigues, aquele docente “in-
terrogava, constantemente, 
o CCPA sobre este problema, 
mas não tínhamos meios 
para o resolver”.

Com o tempo e ao fim de 
alguns meses, Lino Rodri-
gues, em conversa com um 
amigo cuja mulher era den-
tista, conseguiu que a mé-
dica tratasse algumas das 
crianças. “Não conseguia 
fazer o tratamento completo, 
apenas limpezas e pequenas 
intervenções. Mas era me-
lhor do que nada”, acres-
centa o responsável.

Entretanto, aquela den-
tista e o seu marido foram 
para uma missão em Mo-
çambique e, por isso, deixou 
de prestar aquele apoio ao 
CCPA que lançou, de ime-
diato, um pedido público de 
ajuda, tendo surgido a den-
tista Márcia Zanato, de Ar-
cozelo, que acompanhou as 
crianças do Centro durante 
alguns tempos. “Acabou 
por ter de deixar de ajudar 
os nossos meninos e, por 
isso, fizemos um pedido a 
todos os médicos dentistas 
de Espinho, mas não obti-
vemos qualquer retorno, o 
que me deixou, particular-
mente, triste”, confessa Lino 
Rodrigues

O diretor do CCPA lem-
brou-se que no lar da Cer-
ciespinho havia o apoio do 
médico dentista Gaspar 
Longo. “Pedimos à coorde-
nadora do lar para aquele 
médico ver uma das nossas 
crianças, com 12 anos, que 
tinha um problema gravís-
simo na boca. Ele ficou tão 
sensibilizado e impressio-
nado com a gravidade da 
situação, que passou a ver 
alguns dos nossos meninos”, 
explica Lino Rodrigues.

Mais tarde, aquele médico 
dentista, sobrecarregado de 
trabalho, sugeriu que fosse o 

seu filho, Filipe Longo, a dar 
continuidade a este trabalho, 
absolutamente voluntário. 
Foi então que o jovem mé-
dico dentista assumiu a res-
ponsabilidade de acompa-
nhar as crianças do Centro 
Comunitário, naquilo que o 
seu responsável considera 
ser um “inestimável ser-
viço”, prestado desde 2015. 
“Não são muitas as crianças 
- talvez uma meia dúzia - 
mas ele faz o tratamento 
completo, oferecendo tudo o 
que a criança necessitar. Não 
fica pela simples limpeza ou 
por um tratamento de uma 
cárie”, adianta Lino Rodri-
gues dando conta de que se 
trata de um apoio gracioso. 
“Todos sabemos o quanto 
isto poderá custar ao próprio 
médico! Nós não pagamos 
nada! O nosso trabalho é 
marcar o dia e levar a criança 
a Sandim, ao consultório 
deste médico”, descreve.

Lino Rodrigues considera 
este serviço prestado pelo 
dentista Filipe Longo de 
“grande relevância”. “Tem 
sido esta generosidade e 
esta riqueza, por parte do Dr. 
Filipe Longo, que tem per-
mitido ao CCPA poder col-
matar uma falha que todos 
reconhecemos que existe no 
Serviço Nacional de Saúde”, 
refere.

O responsável pela en-
tidade de apoio social ad-
mite que até poderiam 
apoiar mais crianças, mas 
reconhece que não pode 
“exigir mais” ao clínico, 
cuja dedicação considera 
“extraordinária”.

Há 25 anos na liderança 
do Centro Comunitário, o 
dirigente sublinha que as 
crianças acompanhadas “são 
como se fossem filhos”. “É 
uma satisfação ver que estão 
a melhorar a sua imagem e, 
até, o seu bem-estar psico-
lógico”, revela, não escon-
dendo que “há famílias com 
imensas dificuldades finan-
ceiras” naquela complexo 
habitacional e, por isso, “esta 
ajuda é-lhes destinada”.

“O dentista, hoje em dia, 
ainda é caro e até poderá ser 
considerado um luxo. E nós 

procuramos ajudar aquelas 
famílias que mais neces-
sitam”, conclui.

Já o médico dentista, Fi-
lipe Longo, admite ser com 
“um enorme orgulho e gosto” 
que trabalha para “devolver 
sorrisos a estas crianças”. 
Em conversa com a Defesa 
de Espinho, o clínico diz que 
se trata de “uma pequena 
contribuição, mas que no 
fim do dia pode fazer a dife-
rença”, não escondendo ser 
sua intenção “continuar a 
ajudar”.

“Aquilo que faço com o 
CCPA não é nada e é, apenas, 
uma pequeníssima ajuda, 
pois acredito que deverá 
haver situações muito mais 
tristes e preocupantes do 
que esta naquele bairro”, 
prosseguiu. “Faço-o porque 
simplesmente gosto de 
ajudar”, concluiu Filipe 
Longo. ○

4500 Freguesias

O interesse por parte do Centro 
Comunitário da Ponte de Anta (CCPA) em 
apoiar crianças carenciadas na obtenção 
de cuidados de saúde oral remonta a 
2002, no âmbito de algumas atividades de 
sensibilização ambiental desenvolvidas 
com aquela comunidade. A aspiração foi 
conseguida com a colaboração da Clínica 
de Filipe Longo. 
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BAIRRO DA PONTE DE ANTA

Centro Comunitário 
e Clínica de Filipe 
Longo oferecem 
dentista a crianças 
necessitadas

É com um enorme 
orgulho e gosto 
que tento devolver 
sorrisos a estas 
crianças”   
Filipe Longo

Não podemos exigir 
o que quer que seja 
ao Dr. Filipe Longo e 
temos é de agradecer 
a sua generosidade” 
Lino Rodrigues
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LISANDRA VALQUARESMA

A SÉTIMA TRAVESSIA entre 
o Porto e Gaia vai começar a ser 
construída na primeira metade de 
2023. O consórcio liderado pelo la-
boratório Edgar Cardoso venceu o 
concurso público internacional de 
concessão, apresentando uma esti-
mativa orçamental para a realização 
da empreitada no valor de 50,5 mi-
lhões de euros. Segundo o Metro do 
Porto, “a proposta consiste, em re-
sumo, na construção de uma ponte 
com um pórtico com escoras incli-
nadas, feita integralmente à base de 
betão e com um perfil longitudinal 
a uma altura superior à da Ponte da 
Arrábida, de modo a não constituir 
um obstáculo visual”.

Esta nova ponte vai ligar o Campo 
Alegre, no Porto, à zona do Candal, 
em Gaia, e terá uma nova linha de 
metro de cerca de seis quilómetros, 

chamada Rubi, que vai fazer a li-
gação entre as estações da Casa 
da Música e de Santo Ovídio. De 
acordo com o Metro do Porto, esta 
travessia será reservada à circu-
lação do metro, ciclistas e peões e, 
tanto a ponte como a linha, serão 
financiadas pelos fundos pre-
vistos no PRR (Plano de Recupe-
ração e Resiliência).

Segundo Tiago Braga, presidente 
do Conselho de Administração do 
Metro do Porto, “uma ponte, por si 
só, é sempre um projeto de aproxi-
mação de partes, de conectividade 
e de cooperação, de ultrapassagem 
de obstáculos”. A nova ponte sobre 
o Douro, acrescentou o dirigente, 
“é e será tudo isto, tornando a re-
gião ainda mais coesa, ambiental-
mente sustentável e competitiva”. 
Na perspetiva do administrador, 
a nova ponte e a linha que nela 
irá operar serão “o mais forte con-

tributo para a descarbonização 
da mobilidade nesta região, uma 
vez que este é o eixo alternativo 
à circulação automóvel na Ponte 
da Arrábida e a parte da VCI, con-
tribuindo estruturalmente para 
uma menor dependência nacional 
de combustíveis fosseis”. “Com 
esta adjudicação ao consórcio 
Edgar Cardoso, Arenas e NOARQ 
estamos a dar um passo decisivo 
para um futuro limpo, sustentável 
e amigo das pessoas”, defende 
Tiago Braga. 

A empresa Coba Consultores, 
que ficou em segundo lugar no con-
curso público, deu a conhecer “uma 
solução que se notabiliza, sobre-
tudo, pela construção de um arco 
com pilares metálicos e que teria 
uma extensão total de 190 metros 
de comprimento. O custo estimado 
para a consecução deste projeto 
seria de 62,8 milhões de euros”. ○ 

TRAVESSIA PORTO-GAIA 

4500 Região Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

O início da guerra na Ucrânia, além do rasto de vítimas mor-
tais, refugiados, famílias separadas e destroços materiais e 
culturais incalculáveis, despoletou um receio ainda maior: 
uma possível guerra nuclear.

A Rússia tem quase 6.000 ogivas nucleares, mais do que os 
EUA. Os dois países têm 90% do arsenal nuclear mundial. 
Com o fim da União Soviética, a Rússia manteve o seu ar-
senal e ficou com as armas das antigas repúblicas soviéticas 
da Bielorrússia, do Cazaquistão e da Ucrânia. Quase um terço 
das ogivas das duas principais potências nucleares (mais de 
3.000) está instalada em mísseis ou em bases de bombar-
deiros. EUA têm cerca de 100 armas nucleares armazenadas 
na Europa, nas bases da NATO em Itália, Alemanha, Turquia, 
Bélgica e nos Países Baixos.

Uma nova versão do tratado de controlo de armas nucleares 
START, promulgado pela primeira vez em 2011 e prolongado 
em 2021, limita os EUA e a Rússia a 1.550 ogivas nucleares 
instaladas cada. Ambos cumprem este limite (têm cerca de 
1.400 a 1.500), já que este requisito não considera as ogivas 
em bases de bombardeiros preparadas para lançamento, 
mas não instaladas nos mísseis balísticos, ao contrário dos 
critérios definidos pela Federation Of American Scientists 
que considera que estas ogivas podem ser rapidamente ins-
taladas num bombardeiro. Além da Rússia e EUA, apenas ou-
tros sete países têm armas nucleares: China, França, Reino 
Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte.

Importa relembrar que, do ponto de vista energético, quase 
40% do consumo de gás natural na União Europeia provém 
da Rússia. A Alemanha depende em praticamente 50% e vá-
rios países de leste dependem a 100%. A dependência de Por-
tugal é de 10%, tendo importado gás natural da Rússia pela 
primeira vez em 2019.

A riqueza energética da Rússia, acompanhada da sua força 
militar (graças ao seu forte investimento neste área) colocam 
esta aparente fraca economia (tem um PIB inferior a Itália 
apesar de ter quase duas vezes e meia mais de população) 
numa nação temida pelo Ocidente, sobretudo sob a liderança 
do imprevisível e autocrata Vladimir Putin.

A evidência de estarmos (nós, europeus) hoje tão depen-
dentes da Rússia é um claro cartão amarelo para políticas 
europeias passadas, e um alerta para que decisões futuras 
acautelem um racional geopolítico diferente.

André Pinção Lucas
14 de março de 2022

©
M

ET
R

O
D

O
P

O
R

TO

A LAXTON, multinacional de solu-
ções biométricas, decidiu desloca-
lizar parte da produção que man-
tinha na China para Santa Maria 
da Feira. A empresa, habituada a 
trabalhar em várias áreas como, por 
exemplo, em sistemas de segurança, 
optou pela mudança com o objetivo 
de ficar menos dependente do que é 
feito na China e adquirir uma apro-
ximação com a Europa, facilitando a 
chegada aos Estados Unidos.

A instalação da empresa vai ser 
feita no Lusopark, obrigando a um 
investimento de seis milhões de 
euros e a contratação de 50 pro-
fissionais altamente qualificados. 
Segundo Emídio Sousa, presidente 
da Câmara feirense, “a instalação 
de mais uma empresa multina-
cional trará valor acrescentado ao 
território” e, por isso, confessa estar 
“satisfeito” pela escolha do seu con-
celho. ○ 

Construção da nova ponte 
arranca em 2023 com orçamento 
de 50 milhões de euros 

Laxton 
troca China 
por Santa 
Maria da 
Feira 

O desenho para a nova ponte entre Gaia e o Porto já está escolhido e o projeto fica 
a cargo do laboratório Edgar Cardoso. Construção começa no próximo ano e terá 
que estar concluída até ao final de 2025. 

INVESTIMENTO
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MANUEL PROENÇA 

“A PESSEGUEIRO Investments não se de-
dica, apenas a projetos de habitação. Somos 
de Espinho e trabalhei sempre aqui com o 
meu pai. Esta cidade, reconhecidamente, 
tem inúmeras lacunas, mas também imensas 
oportunidades. Embora o meu pai seja a alma 
da empresa, com as minhas irmãs, na constru-
tora, fazemos habitação e procuramos preen-
cher os vazios que existem nesta cidade, no 
que aos equipamentos de lazer diz respeito”, 
explica à Defesa de Espinho, Francisco Pesse-
gueiro, filho do fundador e CEO da empresa. 

No entanto, não são só as obras e as cons-
truções o objeto da Pessegueiro Investments. 
O comércio a retalho de carnes e agora, mais 
recentemente, a restauração são também 
áreas de negócio do grupo. Uma vez que o co-
mércio de carnes a retalho é o ‘core business’, 
foi o restaurante Cabana, adquirido em julho 
do ano passado que trouxe maior curiosidade 
sobre a Pessegueiro Investments.

O restaurante está atualmente a atraves-
sar um processo de obras de remodelação, 
mas o Cabana irá reabrir as portas em breve, 
ainda durante a presente semana, com uma 
nova ‘cara’. Francisco Pessegueiro quer que o 
Cabana se torne numa “referência nacional”.

“O restaurante foi adquirido como um in-
vestimento imobiliário e, ainda que houvesse 
quem pensasse que seria para demolir e cons-
truir mais um edifício para habitação, nunca 
foi essa, efetivamente, a nossa pretensão! Em-
bora não invalide que, no futuro, não possa vir 
a existir um projeto aliciante para aquele lo-
cal, mas sê-lo-á, certamente, aliciante também 
para a própria cidade, gerando emprego. Tra-
ta-se de um projeto para médio/longo prazo”, 
sublinhou o CEO da Pessegueiro Investments.

“Quando queremos jantar ou ir a um res-
taurante melhor, temos de nos deslocar para 
ao Porto ou a Gaia. Por isso, pretendemos 
fazer do Cabana um restaurante mítico e do 
mundo”, explicou Francisco Pessegueiro. 

“Comecei a conhecer a realidade das 23 fa-
mílias que lá estavam a trabalhar e que me pe-
diam para não o encerrar. Comprámos as quo-
tas da antiga sociedade, indemnizámos todos 
os trabalhadores porque quisemos pôr fim a 
uma relação antiga (que era tóxica) e come-

çámos da estaca zero, com uma gestão idên-
tica à que temos nas nossas lojas”, deu conta 
Francisco Pessegueiro. “E isto acabou por ser 
um sucesso, pois vejo que os nossos colabo-
radores estão, agora, altamente motivados”, 
acrescentou.

“O meu pai sempre nos transmitiu que a 
nossa palavra vale mais do que muito dinheiro 
numa conta bancária. Por isso, demos a nossa 
palavra que nunca iríamos fechar este restau-
rante. Neste sentido, nunca passará por nós, 

 
O restaurante 
Cabana foi 
adquirido como 
um investimento 
imobiliário e, ainda 
que houvesse quem 
pensasse que seria 
para demolir e 
construir mais 
um edifício para 
habitação, nunca foi 
essa, efetivamente a 
nossa pretensão”
FRANCISCO 
PESSEGUEIRO, 
CEO PESSEGUEIRO 
INVESTMENTS

pessoas & negócios

A construtora Pessegueiro 
Investments surgiu há 
mais de duas décadas. 
“Foi a partir da obra sita 
num terreno da Rua 7 com 
a Rua 10, que comecei a 
construir”, disse Francisco 
Pessegueiro dando conta 
que, atualmente, as obras 
já estão para além do 
concelho de Espinho. 
“Nunca abandonei Espinho”, 
explicou o fundador da 
empresa, que irá reabrir o 
restaurante Cabana com 
uma nova imagem e que se 
prepara para transformar 
o edifício da antiga estação 
Espinho Vouga.

PESSEGUEIRO INVESTMENTS

Novidades no Cabana e vida nova para 
a antiga estação do Vouguinha 
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Fundador da Pessegueiro Investments, Francisco Pessegueiro, tem agora ao seu lado 
os seus filhos, Susana, Francisco e Raquel

Pessegueiro Investments, retirar este restau-
rante à cidade”, garantiu, salientando que “será 
um restaurante completamente diferente”.

Numa altura em que este templo da co-
zinha local completa 50 anos, esta será, por-
tanto, a marca de “uma viragem e do início de 
um novo capítulo”, diz Francisco Pessegueiro 
assegurando que, para já, “a diferença visível 
estará naquilo que a nossa construtora conse-
guiu mudar e que foi, na prática, o mais fácil 
– a aparência do edifício, o detalhe do interior 
e tudo aquilo que é visível aos nossos olhos”. 

O CEO da Pessegueiro Investments afirma 
ter orgulho naquilo que conservou: “os fun-
cionários, o paladar da cozinha e todo o ser-
viço em si. O Cabana tem um serviço muito 
bom e a comida é excecional. Acho que está 
ali um ‘diamante’ em bruto por ‘lapidar’ em 
termos de negócio. Mas há uma mudança na 
relação com quem lá trabalha. Há uma rela-
ção de proximidade, com muito respeito. Não 
são meus funcionários, são meus colaborado-
res. É uma fórmula muito simples”, evidencia 
Francisco Pessegueiro. 

“É verdade que há ali um grande investi-
mento nosso, mas demos condições àquele 
restaurante para que aquela gente, que traba-
lha tão bem, possa mostrar aquilo que vale”, 
conclui.

EDIFÍCIO DA ANTIGA ESTAÇÃO DO 
VOUGUINHA SERÁ (TAMBÉM) UM 
RESTAURANTE

A Pessegueiro Investments tem a conces-
são do edifício da antiga estação de Espinho 
da Linha do Vouga há cerca de um ano e meio. 
É mais um dos investimentos onde o grupo 
pretende fazer uma transformação e trazer 
algo de diferente para a cidade.

“Já tivemos para aquele espaço alguns pro-
jetos. No entanto, juntamente com o Municí-
pio de Espinho pensamos tornar aquela zona 
mais coesa. Queremos fazer algo ligado à res-
tauração, porque a cidade precisa ter alguns 
pontos estratégicos, e tudo aquilo que ali for 
feito não colida, em nada, com o que está a ser 
feito no Cabana. São dois polos completamen-
te distintos”, referiu Francisco Pessegueiro. 

O CEO da Pessegueiro Investments afirma 
que ainda estão a “analisar projetos”. “Já falei 
com o atual presidente da Câmara, arquiteto 
Miguel Reis que se mostrou muito disponível 
para trazer novas dinâmicas à cidade. Para o 
terreno, que está na lateral ao edifício e que 
pertence à Infraestruturas de Portugal (IP), a 
Câmara tem um projeto. Por isso, não quere-
mos destoar”, diz aquele investidor, afirman-
do, também, que tem aquele espaço do edifí-
cio da estação de Espinho da Linha do Vouga 
em “stand-by, dependendo muito daquilo que 
irá resultar da envolvência daquele espaço. 
Em nosso entender, as coisas deverão fun-
cionar em harmonia e este projeto será, a seu 
tempo, resolvido rapidamente”, finalizou. ○
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Raul Solnado tinha uma adaptação particu-
larmente bem conseguida de uma rábula do 
espanhol Miguel Gila. Em “A Guerra de 1908”, 
conta-nos sobre a “sua” ida à guerra, de táxi, 
depois de ter visto, no jornal, o anúncio para 
um “soldado que mate depressa”.

Era uma guerra com regras, claro. Só abria 
às nove da manhã, tinha uma senhora a vender 
castanhas à porta e um calendário rígido: “eles 
bombardeavam às segundas, quartas e sextas 
e a gente bombardeava às terças, quintas e 
sábados. E lá íamos morrendo”. E imagine-se 
que até havia leis que terminavam com a guer-
ra, como o facto de lá ir o fiscal e decretar que 
a guerra tinha que acabar porque “a gente não 
tinha licença de porte de armas”. O público, em 
1961, no Teatro Maria Vitória, ri a cada frase a 
propósito de uma guerra tão arrumadinha.

Já não se fazem guerras como antigamente. 
Podemos voltar a estes dias em que as coisas 
eram mais bem organizadas? Como dizia Solna-
do numa outra rábula, “vocês deram algum tiro 
na segunda-feira? É que foi acertar num senhor 
bexigoso que não é da guerra. Isto não são brin-
cadeiras que se tenham”. Não são. Acertar em 
civis que fogem não são “brincadeiras” que se 
tenham. Destruir maternidades, hospitais. Abrir 
corredores direitinhos para o lado do inimigo. 
Não são “brincadeiras” que se tenham. E “quan-
tos é que vêm?”, pergunta Solnado, “não sei se 
temos balas que dê para todos”. Não têm, não 
têm balas, não têm mísseis, não têm grande coi-
sa com que se defender, nem têm a União Eu-
ropeia, os Estados Unidos, a NATO. Não estará 
esta guerra mal organizada?

Ideal, então, era telefonar ao inimigo. “‘Tá lá? 
É do inimigo? Vocês podiam parar a guerra aí um 
bocadinho? Tenho aqui um colega com dores de 
cabeça”, parodiava Raul Solnado. Podiam parar 
a guerra um bocadinho? A Ucrânia tem homens 
que pouco ou nada percebem disto na linha da 
frente, cheios de medo, fartos de uma luta que 
não quiseram, que não entendem.

E já que foi criada a expressão - ou pleonas-
mo - “crime de guerra”, ou seja, a determinação 
do que se pode ou não fazer numa guerra, a ver 
se, como apela a rábula de Solnado, a coisa se 
organiza, podemos também organizar um boca-
dinho melhor a nossa veia solidária? Eu sei que 
as imagens que nos chegam nos dão vontade 
de arregaçar as mangas e fazer tudo, doar tudo, 
fazer chegar tudo. Eu sei porque foi isso - uma 
imagem, a do pequeno Alan Kurdi na costa -, 

que, em 2015, me fez organizar, com uns amigos 
uma mega campanha de doação de bens para 
entregar nas fronteiras europeias onde chega-
vam refugiados. Enchemos dois camiões e um 
contentor com roupa, alimentação e afins. Re-
cebemos milhares de ofertas de ajuda, em doa-
ções e em braços mesmo.

Também recebemos inúmeras coisas que 
não servem a ninguém, todos temos aquele 
saco de roupa que já não vestimos, encosta-
do, à espera de uma campanha deste ou outro 
género. Que fácil é desfazermo-nos de roupa e 
calçado que já não servem. 

Mas também há o oposto. Pessoas que vão 
ao supermercado e compram comida de bebé, 
massas, leite, enlatados como se não houvesse 
amanhã. Dois conselhos muito rápidos: primei-
ro, o que não serve a nós, não serve aos outros. 
E as necessidades de roupa são muito especí-
ficas. Segundo, esse dinheiro gasto no super-
mercado? Transfiram-no para uma organização 
que esteja a trabalhar no terreno para onde vão 
enviar os bens. Eu sei que dar dinheiro tem em 
nós um menor impacto, não é palpável, mas, 
acreditem, é o mais necessário para quem está 
a organizar a ajuda a refugiados.

É o que digo a todos os que me pergunta-
vam como podiam ajudar a sério, já que eu, já 
em 2019, estava de corpo presente na Grécia 
a receber refugiados, e as pessoas se sentiam 
longe demais para ajudar. Façam donativos em 
dinheiro. Há coisas que é preciso pagar para a 
operação funcionar diariamente e, se pudermos 
comprar bens lá, é melhor para todos: para a 
logística e para a economia de quem leva com 
aquela situação pronta adentro (além do custo 
do transporte e do muito que se estraga até lá 
chegar). É o que tenho dito sempre, depois de 
ter acompanhado os camiões que enviei, de-
pois de estar no terreno e ter percebido a difi-
culdade de armazenar a enormidade de coisas 
que lá chegam. Sabem que não são apenas os 
portugueses a enviar roupa e alimentação, não 
sabem?

E sabem também que tudo isso também 
vai ser preciso aqui, e durante bastante tem-
po? Quando a Rússia deixar a Ucrânia (porque 
é isso que acreditamos que vai acontecer um 
dia) os ucranianos que aqui recebermos não 
vão voltar a correr porque…não haverá casas, 
ruas, universidades, empresas, comércio, ser-
viços para onde ir a correr.

E isto por cá, bem organizado, tantas doa-
ções, empregos, casas, até número de contri-
buinte, Segurança Social e de utente na hora, 

plataformas aos montes, vai-se a ver e com 
jeito ainda dava para afegãos, sírios, somalis, 
iemenitas e outros tantos. Se calhar até esses 
cabem nas caravanas que se organizam para 
ir buscar refugiados para trazer para Portugal. 
A nossa bondade não deixa de me emocionar. 
Mas organize-se a força desta ajuda para que 
chegue a tantos mais. Acima de tudo para que 
chegue verdadeiramente. Parece que, afinal, 
mostrámos a nós mesmos que é possível rece-
ber estas pessoas.

Organize-se esta ajuda para que não esmo-
reça com o tempo. Lembremo-nos que a ne-
cessidade não é só o imediato, que há vidas a 
continuar a viver quando o impacto esmorece, 
quando o nosso impulso deixa de ser ativado 
pelo mediatismo. Que quando a nossa vonta-
de desmedida, imediata e humanamente caó-
tica se desvanecer, porque é isso que acon-
tece, estas vidas ainda precisarão de ajuda. 
Para fortalecer uma integração que é feita to-
dos os dias, para oferecer empregos que não 
sejam para colmatar necessidades de sazona-
lidade, para pagar casa quando os apoios vi-

rem os prazos terminados, para os momentos 
em que a saúde quebrar, a física e a mental. 
Se acharem que não estão, neste momento, 
a fazer suficiente, lembrem-se que não vamos 
ser precisos apenas “neste momento”.

Organizemo-nos hoje e todos os dias da-
qui para a frente, que há tanto “para a frente” 
para enfrentar. Nesta batalha dos ucranianos, 
que é nossa, como nas de todos os outros que 
fogem. Vimos como a guerra estalou “de re-
pente” na Europa? Um dia poderá ser a fome, 
a destruição da economia, as consequências 
das alterações climáticas, as perseguições 
por grupos extremistas. Não estamos longe. 
Liguem ao inimigo para organizarmos isto. ○ 

(Ainda assim, tenho que assumir que a palavra 
que usei até aqui não é a correta. Nem sou eu 
que o digo, é o dicionário. Se não vejamos: 
«invasão»; nome feminino; ato ou efeito de 
invadir; tomada ou ocupação militar de um 
lugar ou território; entrada hostil ou intrusiva em. 
Corresponde perfeitamente? Então sejamos 
rigorosos e não difundamos desinformação.)

Minha senhora, 
aqui é que é 
a guerra de 
2022?

opinião 
Claúdia Brandão

32,5€

Assinatura 2022
valor promocional*

* Preço válido até 28 de 
fevereiro de 202230€

A Defesa chega-lhe a casa, 
sem complicações! 

O novo ano traz uma atualização do preço da assinatura. 
Aproveite a promoção* e continue a receber a melhor informação local.
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Organize-se esta ajuda para que não 
esmoreça com o tempo. Lembremo-
nos que a necessidade não é só o 
imediato, que há vidas a continuar 
a viver quando o impacto esmorece, 
quando o nosso impulso deixa de ser 
ativado pelo mediatismo.
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✝ José Manuel Moreira de Oliveira Cadete
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sua esposa, filhos, nora, genro, 
netos e restante família vêm 
agradecer às pessoas que se 
dignaram a tomar parte no funeral 
do seu ente querido ou que de 
outro modo manifestaram pesar. 
Comunicam que a missa de 7.º 
dia será celebrada no dia 18, 
sexta – feira, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Maria Augusta Duarte Cadete, Ana Cadete, 
Tiago Cadete, Liliana Silva, Vítor Tavares, 
Salomé Cadete, Gonçalo Tavares

Espinho, 17 de março de 2022

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

✝ José Rodrigues Duarte
AGRADECIMENTO

Rua 22, Espinho – Guetim
Residente em La Guaira-Venezuela

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

Um dia a saudade deixa de ser dor e 
se torna parte de nossa história, certas 
pessoas estarão eternamente presentes 
em nossas lembranças!

Guetim, 17 de março de 2022

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

✝ António Carlos Carvalho Nogueira Leitão
MISSA DO 10.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

A família vem, por este meio, 
comunicar que será celebrada 
missa, por alma do seu ente 
querido, dia 18 sexta feira, 
pelas 19 horas na Igreja Matriz 
de Espinho. Desde já agradece 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.

Espinho,  17 de março de 2022

✝ Maria José da Fonseca e Sá 
MISSA DO 2. ° ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO 

Suas irmãs e cunhado vêm por 
este meio, participar a todas 
as pessoas de suas relações e 
amizade que, na passagem do 
2.º  aniversário do falecimento do 
seu ente querido, será celebrada 
missa por sua alma, quarta-
feira, dia 23, pelas 19 horas, 
na Igreja matriz de Espinho. 
Antecipadamente agradece a 
todos quantos se dignem assistir 
a esta Eucaristia. 
Espinho, 17 março de 2022

Maria Félix Fonseca e Sá — irmã 
Maria do Rosário Fonseca e Sá Moreira — irmã 
Jorge da Rocha Moreira — cunhado

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

✝ Arminda da Conceicao Pereira 
AGRADECIMENTO E MISSA DO 30.º DIA DO FALECIMENTO 

Seus filhos, noras, genros, netos, 
bisnetos e demais família, vem por 
este meio, participar a todas as 
pessoas de suas relações e amizade 
que, na passagem do 30.º dia do 
falecimento do seu ente querido, 
será celebrada missa por sua alma, 
quarta-feira, dia 23, pelas 8 horas, 
na Igreja Paroquial de Silvalde. 
Antecipadamente agradecem a todos 
quantos se dignem assistir a esta 
Eucaristia. 
Espinho, 17 março de 2022

Manuel Pereira da Cunha e Silva — filho
Maria Alexandrina Pereira da Silva — filha
António Manuel Pereira da Cunha e Silva — filho
Henrique Pereira da Cunha e Silva — filho
Maria da Conceição Pereira da Cunha e Silva — filha
José Carlos Pereira da Cunha e Silva — filho 
Paula Maria Pereira da Cunha e Silva Vasques - filha

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

✝ Joaquim de Oliveira Ramalho
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.° DIA 

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos 
e demais família vêm, por este meio 
agradecer reconhecidamente a todas as 
pessoas que participaram no funeral do 
seu ente querido, bem como àqueles 
que de qualquer outra forma lhes 
manifestaram o seu pesar. Participam 
que será celebrada missa do 7º. dia, 
em sufrágio da sua alma, sábado, dia 
19, pelas 16h30 na Igreja Paroquial de 
Silvalde. Antecipadamente 
renovam os agradecimentos a todos 
quantos se dignem assistir a esta 
Eucaristia.
Silvalde, 17 março de 2022

Maria Isabel Alves da Silva - esposa
Paula Odete Silva Ramalho Soares - filha
Mário Jorge Silva Ramalho - filho
Américo Silva Soares - genro
 Aline Borges Ramalho - nora

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

✝ Maria Rosa de Jesus Valente
AGRADECIMENTO

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

Mário Manuel Jesus Costa Valente – filho 
Maria Laura Jesus Valente Macedo – filha 
Alexandra Macedo – neta 
Pedro Valente – neto 
Paulo Valente – neto 
Mariana Macedo – neta 
Sandra Valente – neta

Espinho, 17 de março de 2022

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

✝ Maria Helena da Costa Ferreira Augusto
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA  

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.

Comunica que a missa de 7.º 
dia será celebrada no dia 20, 
domingo, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 17 de março de 2022

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

✝ Maria da Conceição Pereira do Couto
["SÃOZINHA DAS MALHAS"] AGRADECIMENTO E MISSA DO 30.º DIA

SÃO FÉLIX DA MARINHA - GAIA - CIDADE DE ESPINHO

Na impossibilidade de agradecer 
direta e pessoalmente, sua família 
vem por este meio agradecer muito 
reconhecida, a todas as pessoas 
das suas relações e amizade que 
compareceram no funeral do seu ente 
querido, bem como aquelas que de 
outro modo lhe manifestaram o seu 
pesar e comunicam que a missa de 
30.º dia, por sua alma, será celebrada 
terça-feira, dia 22 pelas 19:00 
horas na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo desde já a todos os que 
comparecerem neste ato religioso. 

A família
Espinho, 17 de março de 2022

Meco Funerária – São Félix Da Marinha - Gaia / 916 917 316 / 915 168 874

✝ Guilherme Ferreira de Melo
MISSA DE ANIVERSÁRIO NATALÍCIO

A VIDA SORRIA - DIA DO PAI. 
ERA O TEU ANIVERSÁRIO. 
MÃOS DE OLEIRO MOLDANDO, 
ABRINDO CAMINHOS PARA 
A NOSSA SEGURANÇA. 
QUE ESTEJAS EM PAZ.

Será rezada missa pela sua alma, dia 
19, sábado, pelas 19 horas, na Igreja 
Matriz de Espinho.

 

✝ AUGUSTO SIMÕES FERREIRA
23.º  ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

AUGUSTO RISCA
Querido pai, a saudade é a forma que 
encontramos de te ter perto de nós.
Suas filhas, genros, netas, netos e bisnetos.
Será rezada missa, por sua alma dia 17, 
quinta-feira pelas 18 horas na Capela Nª. Srª. 
Do Mar.

✝ Agradecimento à Santa Casa da Misericórdia de Espinho

A família de MARIA ROSA JESUS VALENTE vem expressar o seu 
enorme reconhecimento a todos os elementos do Lar da Santa Casa 
da Misericórdia de Espinho, pelos cuidados e carinhos, prestados ao 
seu familiar, durante o tempo que permaneceu nesta Instituição.
Bem hajam

Espinho, 17 de março de 2022

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

✝ Almerinda Olga de Almeida Lacerda Lopes Baptista
MISSA DO 2.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Seus filhos, noras, netas e demais família vêm por este meio 
participar a todas as pessoas das suas relações e amizade 
que na passagem do 2.º aniversário do falecimento do seu 
ente querido, será celebrada missa pela sua alma, terça 
feira, dia 22, pelas 19 horas na Igreja Matriz de Espinho. 
Antecipadamente agradecem a todos quantos participem 
nesta eucaristia.

Espinho, 17 de março de 2022

OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS

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

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

PASSADAS DUAS ÉPOCAS da 
saída do Sporting Clube de Espinho, 
Paulinho está de volta e já fez as 
delícias dos adeptos no último en-
contro da 1.ª Fase frente ao Alva-
renga. “Os adeptos já me conheciam 
e adoram-me”, contou o futebolista 
à Defesa de Espinho. “Fui muito 
bem recebido e, no último jogo, en-
trei em campo com as bancadas 
a gritarem o meu nome. É muito 
bom”, confessou.

Paulinho reconhece o SC Espinho 
como “um clube histórico” e foi 
também isso que o fez voltar a vestir 
a camisola dos tigres. Rescindiu 
contrato com o União de Leiria, 
onde disputava a Liga 3, ficou um 
mês sem clube e viu surgir a opor-
tunidade de voltar ao clube onde 
jogou durante dois anos e onde diz 
ter sido “muito feliz”. “É uma casa 
que já conheço muito bem e sei que 
as coisas vão correr bem e melhorar 
daqui para a frente”, garantiu.

O brasileiro regressou ao clube 
numa fase decisiva. Depois do 
quinto lugar na 1.ª Fase do Cam-
peonato de Portugal, o SC Espinho 
prepara-se, agora, para disputar a 2.ª 
Fase e lutar pela manutenção, evi-
tando a descida aos distritais. Com 
o sorteio já realizado, os alvinegros 
vão enfrentar o Valadares Gaia, o 
Alvarenga e o Gondomar SC, na 
Série E, que conta apenas com seis 
jornadas. Tudo adversários desco-
nhecidos para Paulinho, à exceção 
do Alvarenga, clube contra o qual 
jogou na última jornada. Vindo 
da Liga 3 e sem conhecimento das 
equipas que disputam o Campeo-
nato de Portugal, Paulinho diz que 
“é uma fase diferente, mas o futebol 
é sempre competitivo”. O brasileiro 
tem noção de que vai “enfrentar 
boas equipas” e afirma que decidiu 
voltar ao Campeonato de Portugal, 
porque sabe que “o SC Espinho está 
a crescer e vai evoluir muito para 
conseguir subir ao patamar onde 
merece estar”.

No entanto, sabe também que se 
aproxima “uma fase difícil”, onde os 
objetivos do clube passam por “en-
frentar os obstáculos jogo a jogo e 

passo a passo”. “O que queremos é 
vencer os jogos em casa e, no mí-
nimo, empatar fora”, explicou Pau-
linho, sabendo que não vão encon-
trar “adversários fáceis”.

O primeiro vai ser o Valadares 
Gaia. O histórico de confrontos 
destas duas equipas deixa-as empa-
tadas, com duas vitórias e duas der-
rotas para cada lado e um empate 
no último duelo. O primeiro jogo 
entre os dois emblemas aconteceu 
na época 2019/2020 e terminou 
com a vitória espinhense por 0-3, 
no campo do adversário. O jogo 
seguinte, já na época de 2020/2021, 
acabou com o Valadares a ganhar 
em casa por 2-1. Ainda na mesma 
época, o SC Espinho voltou a vencer, 
desta feita por 1-0, no estádio a que 
chama de casa temporária. Na pre-
sente época, as contas não são favo-
ráveis aos tigres, tendo começado 
com uma derrota frente ao clube 
de Valadares por 0-2. Já o último 
encontro remonta a 29 de janeiro e 
terminou empatado a zero. O pró-
ximo jogo será, portanto, decisivo 
não só para as contas do campeo-
nato, como também para desem-
patar o histórico de duelos entre os 
dois clubes. O encontro joga-se no 
domingo, dia 20 de março, pelas 15 
horas, no Estádio Marques da Silva, 
em Ovar. De seguida, os tigres vi-
sitam o Gondomar SC a 3 de abril, 

e recebem o Alvarenga, no dia 10 do 
próximo mês.

Apesar da dificuldade que antevê 
para as próximas jornadas, Pau-
linho deixa a promessa que o mo-
tivou a regressar à equipa: “O SCE 
vai voltar aos lugares onde merece 
estar”. 

SÉRIE E

1.ª Jornada (20 de março, 15h00)
Alvarenga-Gondomar SC
SC Espinho-Valadares Gaia

2.ª Jornada (3 de abril, 16h00)
Gondomar SC-SC Espinho
Alvarenga-Valadares Gaia

3.ª Jornada (10 de abril, 16h00)
SC Espinho-Alvarenga
Valadares Gaia-Gondomar SC

4.ª Jornada (24 de abril, 16h00)
Gondomar SC-Alvarenga
Valadares Gaia-SC Espinho

5.ª Jornada (1 de maio, 16h00)
SC Espinho-Gondomar SC
Valadares Gaia-Alvarenga

6.ª Jornada (8 de maio, 17h00)
Alvarenga-SC Espinho
Gondomar SC-Valadares Gaia

defesa-ataque

ANTEVISÃO FUTEBOL

As palavras são de Paulinho, que regressou ao plantel tigre depois de duas épocas 
ao serviço do SC Braga B e do União de Leiria. O brasileiro veio reforçar a equipa 
espinhense numa fase decisiva para assegurar a manutenção no Campeonato de 
Portugal e evitar a descida aos distritais. Já com o sorteio realizado, o SC Espinho vai 
defrontar o Valadares Gaia na primeira jornada da Série E, da 2.ª Fase – Manutenção e 
Descida, e Paulinho garante que “não há adversários fáceis”.

“O SCE vai voltar aos 
lugares onde merece estar”

©
 FR

A
N

C
ISC

O
 A

ZEV
ED

O

DEFESA DE ESPINHO - 4689 - 17 MARÇO 2022

A FAMILIAR DE ESPINHO – 
ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA 

 
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos das alíneas a) do artigo 36.º dos 
Estatutos, convoco os Associados de A Familiar 
de Espinho – Associação Mutualista a reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária, no próximo 
dia 28 de Março de 2022, pelas 18.00 horas 
na Sede Social da Associação, sita na Rua 22, 
Nº 327, na cidade e concelho de Espinho, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Apreciação, discussão e votação do Relatório e 
Contas ano de 2021, o qual vai acompanhado do 
Parecer do Conselho Fiscal.

Nos termos do número 1 do artigo 40.º dos Estatutos, a Assembleia 
Geral reunirá à hora marcada na presente convocatória estando 
presentes ou representados mais de metade dos associados com 
direito a nela participarem ou votarem, designo o mesmo dia 28 e local 
para Assembleia funcionar, uma hora depois com qualquer número de 
associados.

Espinho, 14 de março de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
António Manuel Mano Oliveira

Os documentos aludidos na presente convocatória estão desde esta data 
disponíveis para consulta dos Senhores Associados na sede da Associação 
todos os dias uteis e no sitio da internet em.www.familiardeespinho.pt
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BERNARDO SUL 

Como começou a praticar desporto 
na sua vida?
Comecei a patinar desde muito 
pequeno, por volta dos três ou dos 
quatro anos de idade, e o hóquei em 
patins sempre foi um desporto que 
eu adorei, por ser muito mais rápido 
e dinâmico do que outros desportos 
convencionais. Também sempre 
tive o gosto de andar de patins e é 
por isso que acho que também teve 
grande influência no meu amor 
pelo hóquei em patins.

Mas então sempre esteve ligado ao 
hóquei em patins?
Por acaso não. Experimentei vá-
rias modalidades quando era mais 
novo, como a natação, o basque-
tebol, o voleibol e, claro, o futebol. 
Sendo natural da Colômbia é claro 
que também tive interesse nestes 
desportos ‘mais comuns’. Mas, no 
final eu escolhi o hóquei em patins 
porque é mesmo o desporto que eu 
amo e é o que eu gosto de fazer. 
Como decidiu vir para Portugal?
Foi uma decisão espontânea. Já es-
tava ligado à selação nacional da 

Colômbia e o treinador da nossa 
seleção era português. Na altura 
surgiu uma oportunidade para 
tanto eu como o meu irmão mais 
novo virmos para Portugal fazer 
captações às camadas jovens de 
hóquei em patins do FC Porto. 
Eles gostaram de nós e do nosso 
trabalho. Estou muito grato ao FC 
Porto porque foi o primeiro clube 
aqui em Portugal que tivemos li-
gação e que nos ofereceu esta 
oportunidade de praticarmos esta 
modalidade neste país. Apartir do 
momento que surgiu a proposta foi 
sempre a seguir em frente, e nem 
pensamos duas vezes! 
Quanto tempo é que representou o 
FC Porto?
Representei o FC Porto B durante 
três anos. Apresentaram-me um 
projeto interessante e, por isso, foi a 
minha primeira experiência dentro 
do hóquei em patins português.
Sentiu uma grande diferença entre 
o hóquei em patins português e o 
hóquei em patins colombiano? 
Claro, muita diferença mesmo! É 
muito melhor jogar aqui em Por-
tugal. Na Colômbia o hóquei em pa-
tins não é um desporto importante 
ou tão conhecido, é algo que prati-

camente toda a gente faz por hobby 
e não era com essa filosofia que eu 
me identificava. Aqui em Portugal 
vive-se o hóquei em patins de uma 
maneira completamente diferente. 
É um desporto levado muito a sério e 
que toda a gente conhece. A própria 
mentalidade à volta do desporto é 
muito mais profissional aqui do que 
na Colômbia. É um salto enorme e 

o nível não é o mesmo. Chegamos 
aqui e já temos uma equipa estável 
com oito jogadores em que todos 
eles já praticam hóquei em patins 
desde muito pequenos, que têm 
uma escola e uma evolução muito 
maior e melhor do que nos clubes 
colombianos. E o aspeto da compe-
titividade também é extremamente 
importante. Quando tens rivais em 
que todos são de outra categoria, 
tens necessariamente que evoluir 
e de melhorar em tudo o que fazes. 
Então é claro que chegar aqui a Por-
tugal e ver como isto tudo funcio-
nava fez-me ficar ainda mais moti-
vado e a querer fazer mais e melhor.
Qual foi a sensação de representar 
a seleção do seu país?
É sempre uma honra representar a 
seleção nacional do nosso país. Toda 
a gente gosta do seu país e é sempre 
um orgulho vestir a camisola que o 
representa. Nas primeiras vezes em 
que fui à seleção nacional da Co-
lômbia tinha 16 anos e foi particular-
mente especial porque era uma ex-
periência totalmente nova. Nunca 
tinha jogado contra jogadores de 
hóquei em patins de outros países, 
que também já tinham outro nível 
e muita mais experiência do que 
eu. Foi uma mais-valia para mim e 
aprendi imenso com isso.
Consegue destacar algum mo-
mento que tenha sido especial 
para si na seleção da Colômbia até 
agora?
Claro que sim. Tenho dois mo-
mentos muito especiais para mim e 
que guardo na minha memória com 
muito carinho. O primeiro foi na 
seleção de sub-20, no meu segundo 
Campeonato do Mundo, em que eu 
fui capitão de equipa daquela se-
leção. É um momento inesquecível 
para mim. Foi uma enorme respon-
sabilidade, na altura, e eu também 
destaco esse momento porque 
passei a ser um ponto de referência 
para todos os jogadores da seleção, 
incluíndo os jogadores mais jovens 
da Colômbia.
O segundo momento foi nos World 
Roller Games na China pela seleção 
sénior, em que conseguimos al-
cançar o sexto lugar na competição, 
que é a posição mais alta que a Co-
lômbia conseguiu alcançar num 
mundial desta categoria. 
Tem alguma referência de um jo-
gador ou algum ídolo no hóquei em 
patins?
Sinceramente tenho muitas. Ser 
profissional de hóquei em patins 
foi um sonho meu desde muito pe-

defesa-ataque

DAVID CASTAÑO ZAPATA

ENTREVISTA.

O colombiano David Castaño Zapata decidiu 
seguir os seus sonhos e vir para Portugal 
para elevar o nível do seu hóquei em patins. 
Representando a Associação Académica de 
Espinho e a seleção nacional da Colômbia, David, 
revelou, em conversa com a Defesa de Espinho, 
que está mais motivado que nunca e que pretende 
fazer do hóquei em patins o seu futuro profissional. 
Licenciado em Economia e assegurando, dessa 
forma o seu futuro além do desporto, a pintura é 
uma das ocupações dos seus tempos livres.
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“A primeira divisão é o meu objetivo pessoal 
e quero lá chegar, custe o que custar”

Aqui em Portugal 
vive-se o hóquei em 
patins de uma maneira 
completamente 
diferente. O hóquei é 
um desporto levado 
muito a sério e que 
toda a gente conhece, 
a própria mentalidade 
à volta do desporto é 
muito mais competitivo 
aqui do que na 
Colômbia”
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queno e há muitos jogadores que 
eu admiro e com quem me identi-
fico. Neste momento se tivesse que 
apontar um jogador que admiro 
muito seria o Reinaldo García. ele 
é argentino e o capitão do FC Porto 
neste momento. Tem sangue la-
tino como eu e, por isso, sinto que 
me identifico bastante com ele. Jo-
gamos os dois na mesma posição, 
defesa/médio, e eu gosto muito 
da forma como ela joga. Ele ‘mete’ 
muita garra no jogo e dá sempre 
tudo o que tem a cada segundo. 
Por falar na sua posição, nunca ex-
perimentou outro posto no jogo?
Por acaso não. Sempre me habituei 
a defesa/médio, sempre joguei mais 
atrás e o que mais gosto de fazer é 
pôr a equipa a jogar. Então, desde pe-
quenino que jogo e faço esta posição. 
Agora representa a Associação 

Académica de Espinho. Como é que 
foi recebido?
Fui recebido da melhor forma pos-
sível. É um clube excelente e desde 
o início que senti um grande apoio 
por parte dos colegas, dos dirigentes 
e dos treinadores, que nunca me 
faltaram com nada. Sinto, também, 
um grande carinho da parte deles 
para comigo. Sinto-me muito feliz 
por estar aqui e representar este 
clube.
Sente-se motivado para conti-
nuar a jogar e a dar tudo de si esta 
época?
Claro que sim. É isso que sempre 
irei fazer. Felizmente ainda tenho 
muitos anos de hóquei em patins 
pela frente. Há sempre que treinar e 
tentar fazer o nosso melhor e, sobre-
tudo, continuar a progredir. 
E em termos de objetivos, têm 

algum especialmente definido 
para esta época?
O objetivo que tínhamos como 
equipa no ínicio da época era, nada 
mais nada menos do que subir de 
divisão. Aliás é sempre esse o nosso 
objetivo neste clube e, no ano pas-
sado, estivémos muito perto de 
conseguir alcança-lo. Pensando 
que este ano, e especialmente neste 
momento, já iria ser muito compli-
cado sonhar na subida de divisão, 
uma vez que, no início da época, os 
resultados não começaram nada 
bem. Agora é extremamente difícil 
consegui-lo. Dito isto, o espírito da 
nossa equipa nesta altura é pensar 
e preparar o nosso dia-a-dia jogo a 
jogo. Vamos continuar a dar o nosso 
melhor em todos os momentos e em 
todos os jogos. 
Há algum clube/liga de sonho em 
que gostava de jogar?
Realisticamente não, pois nunca 
pensei num determinado clube ou 
em uma qualquer liga em que qui-
sesse mesmo jogar. As oportuni-
dades vão aparecendo à medida que 
vou dando o meu melhor. É claro 
que o meu objetivo, neste momento, 
é elevar ainda mais o meu hóquei 
em patins, e isso, nesta altura, signi-
fica chegar com a Académica de Es-
pinho à principal divisão do hóquei 
em patins português. A primeira 
divisão é o meu objetivo pessoal 
neste momento e quero lá chegar, 
custe o que custar. Quero sempre 
progredir e ser melhor naquilo que 
faço e se isso significar jogar num 
dos ‘grandes’ da primeira divisão ou 
jogar num outro país, estou, muito 
sinceramente, aberto ao que tiver 
que ser.
Existe algum hobby que seja com-

pletamente diferente da área do 
desporto?
Sim, por acaso até tenho. Desde 
pequeno que descobri que tenho 
algum talento para a pintura e o 
desenho. É algo que faço de forma 
natural e foi algo que explorei bas-
tante quando era mais novo. Agora 
faço-o apenas por hobby porque 
também desde que cheguei a Por-
tugal já tirei uma licenciatura na 
área da economia na Universidade 
Portucalense (UPT). Mas nesta al-
tura dedico-me, de corpo e alma, ao 
hóquei em patins porque é mesmo 
algo que eu pretendo continuar a 
fazer no meu futuro. A pintura foi 
uma coisa que eu descobri porque 
sempre adorei desenhar e pintar 
em pequeno e, por isso, acabei por 
sempre estar ligado a essa vertente. 
Tem também o sonho de progredir 
mais nos seus estudos na área da 
economia, ou quem sabe tirar um 
curso na área da pintura?
Vou ser-lhe muito sincero. Nunca 
pensei muito sobre isso. O meu foco 

principal neste momento é o hóquei 
em patins. Quem sabe, no futuro, 
depois de acabar a minha carreira 
no hóquei em patins irei revisitar 
a economia ou então o meu talento 
para a pintura?! Para além do des-
porto, sou bastante interessado 
nessas duas áreas e vejo-me a traba-
lhar em algo relacionado com elas 
depois da minha carreira despor-
tiva estar concluída. Na área da eco-
nomia, talvez possa vir a trabalhar 
num banco ou em alguma empresa 
que faça a gestão de orçamentos ou 
algo desse género. 
Gostaria de deixar alguma men-
sagem para jovens que estejam a 
começar na área do desporto e que 
queiram fazer disso carreira?
Temos que aproveitar os nossos so-
nhos e a nossa vontade de os tornar 
realidade. Ainda por cima, se for um 
sonho que temos desde criança. Sig-
nifica que temos isso como ambição 
e paixão. É preciso trabalhar, sonhar 
e aproveitar o máximo para que seja 
possível dessa experiência. ○

Desde pequeno que 
descobri que tenho 
algum talento para a 
pintura e o desenho, 
é algo que faço de 
forma natural. Foi algo 
que explorei bastante 
quando era mais novo”
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FUTEBOL DISTRITAL

CICLISMO

ATLETISMO

VOLEIBOL BOCCIA

defesa-ataque

A equipa sénior femi-
nina do Sporting Clube de 
Espinho venceu na deslo-
cação ao terreno do Lu-
sófona por 1-3 (21-25, 25-15, 
19-25 e 22-25) e mantém o 
lugar na primeira divisão 
do voleibol feminino. 
Com esta vitória, as espi-
nhenses asseguraram o 
terceiro lugar da Série A2 
da Liga LIDL conseguindo 
a manutenção no maior 
palco da modalidade, onde 
chegaram no início da pre-
sente época. Bárbara Pau-
seiro foi a melhor pontua-
dora (17), seguindo-se-lhe 
Daniela Matos (14).

“É o reflexo de muito tra-
balho ao longo da época”, 
quem o diz é a capitã, Fi-
lipa Teixeira, referindo 
que o grupo se “superou 
muitas vezes”, num ano 

que “não foi nada fácil”. 
“Esta é, afinal, a cereja no 
topo do bolo”, sublinhou a 
atleta tigre. 

“Abdicámos de muito 
do nosso tempo livre por 
causa do voleibol”, con-
fessou a jogadora Da-
niela Matos, admitindo 
que “lutar por uma não 
descida de divisão não é 
fácil, ainda para mais com 
tantas derrotas na pri-
meira fase”.

Para esta atleta “não foi 
fácil de lidar com as emo-
ções. Somos tão novas e 
estamos ali porque gos-
tamos do voleibol. Não é 
por dinheiro”.

“Nós não somos a 
‘ovelha negra’, merecemos 
estar aqui, porque lutámos 
muito para cá chegar”, 
acrescentou Daniela.

Por sua vez, a brasi-
leira Karoline Silva não 
escondeu a felicidade por 
“fazer parte deste grupo” 
que “deu sempre o má-
ximo”. “Merecíamos isto 
mais do que ninguém 
porque foi um percurso 
muito difícil e compli-
cado”, explicou a jogadora.

Finalmente, Ricardo 
Lemos, treinador das ti-
gres considerou que a ma-
nutenção “é o garante de 
que o projeto tem ‘pernas 
para andar’ e que tem esta-
bilidade para se fomentar 
este crescimento na 1.ª Di-
visão”. “Foi uma luta com-
pletamente diferente da 
que havíamos tido, com 
equipas muito mais roti-
nadas na 1.ª Divisão e com 
algumas equipas profis-
sionais”, concluiu.  CF

OS ESPINHENSES  do 
mundo do andebol marcam 
lugar nas seleções, sejam 
elas de indoor ou de praia. 
Tiago Sousa vai marcar 
lugar na seleção de Sub-18, 
enquanto a seleção sénior 
de andebol de praia conta 
com sete nomes da equipa 
espinhense EFE – Os Tigres.

A seleção de Sub-18 par-
ticipa no Torneio Inter-
nacional da Hungria, que 
decorre na cidade hún-
gara de Balatonboglár, 
entre os dias 17 e 19 deste 
mês. Na convocatória está 

o nome de Tiago Sousa. 
O espinhense vai ajudar 
a seleção neste torneio 
e começar a preparar a 
participação no próximo 
Europeu, para o qual Por-
tugal já está qualificado, e 
que decorrerá em agosto 
de 2022.

Mas os espinhenses não 
estão presentes só no an-
debol indoor. Nas areias 
estiveram sete nomes da 
equipa espinhense EFE 
– Os Tigres a representar 
a seleção sénior mascu-
lina. Diogo Ribeiro, João 

Furtado, João Fonseca, 
Ricardo Guimarães, João 
Pinhal, Rui Rodrigues e 
Gabriel Conceição foram 
os atletas da equipa local 
que integraram os traba-
lhos da seleção. O estágio 
de preparação para o Mun-
dial, que se realizará na 
Grécia em junho de 2023, 
decorreu na Nazaré, entre 
os dias 14 e 16 de março. A 
equipa conseguiu o lugar 
no Campeonato do Mundo 
depois de ter conquistado 
o quinto lugar no Europeu 
de 2022. 

A ATLETA do SC Espinho, Ana Catarina Cor-
reia (classe BC2), voltou a merecer a confiança 
do selecionador nacional tendo sido convo-
cada para o Intercontinental Challenger de 
Boccia que se irá realizar em Zagreb entre os 
dias 2 e 8 de abril.

Esta será a primeira participação interna-
cional oficial da atleta espinhense, onde par-
ticipará na prova individual feminina. Ana 
Catarina será acompanhada pela assistente 
desportiva e treinadora adjunta de Boccia do 
SC Espinho, Sara Coelho. 

Relembramos que Ana Catarina já tinha 
sido convocada para o Campeonato da Eu-
ropa, mas não pode participar por ter testado 
positivo à Covid-19 nas vésperas do evento. 

O NADADOR do SC Espinho, Rodrigo Rodri-
gues sagrou-se campeão interdistrital e re-
gional nas provas de 100 metros livres, 100 e 
200 metros costas e nos 100 metros mariposa, 
no Campeonato Interdistrital realizado no 
Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra.

Mafalda Cardoso (juvenil A) sagrou-se 
campeã interdistrital e regional nos 200 me-
tros bruços, e conquistou o segundo lugar nos 
100 metros bruços. Rodrigo Rocha (júnior) sa-
grou-se campeão interdistrital e regional nos 
100 metros bruços, e vice-campeão nos 200 
metros bruços, sendo, também, o primeiro nos 
50 metros bruços no escalão júnior.

O nadador tigre Guilherme Pinto (juvenil 
B) também se destacou ao se ter sagrado vice-
-campeão nos 100 metros mariposa, conquis-
tando, também, o terceiro lugar nos 200 me-
tros mariposa.

Na estafeta de 4x100 metros estilos mascu-
linos, o SC Espinho (Rodrigo Rodrigues, Ro-
drigo Rocha, Celso Pinho e Guilherme Pinto) 
alcançou o terceiro lugar interdistrital abso-
luto e foi campeão regional. 

No final da competição os tigres alcançaram 
11 pódios interdistritais (seis de ouro, três de 
prata e dois de bronze), 15 pódios regionais 
ANCNP (nove de ouro, três de prata e três de 
bronze), e foram batidos 85 recordes pessoais e 
20 recordes do clube. 

SANDRA Margarida Canelha Costa 
subiu ao pódio por duas vezes este 
domingo, no Trail Rota do Sal, que se 
realizou às portas de Santa Comba 
Dão, ao ser a segunda da geral a 
cruzar a linha de meta e a melhor no 
escalão F/40. A atleta do Grupo Des-
portivo da Ronda concluiu o Trail de 
15 quilómetros em 1h52min.

Na competição masculina, João 
Moreira terminou os 25 quilómetros 
da prova no décimo oitavo lugar da 
geral e como nono melhor M/40, 
com o tempo final de 2h36m. 

Espinhenses chamados às seleções

Ana Catarina Correia 
convocada para 
Intercontinental 
Challenger

O SC Espinho garantiu a permanência no principal campeonato de voleibol 
feminino. Um ano depois de regressar ao convívio dos ‘grandes’, após uma 
ausência de longos anos, as espinhenses concretizaram o propósito que 
assumiram no início da temporada.
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Tigres continuam a 
ser de primeira

NATAÇÃO

Rodrigo Rodrigues, 
Mafalda Cardoso 
e Rodrigo Rocha 
trazem títulos 
interdistritais

Sandra Costa 
no pódio por 
duas vezes

DEPOIS de três jornadas sem 
vencer, o GD Ronda voltou a levar 
os três pontos para casa ao derrotar 
o CCR Vila Viçosa por 2-0, no pas-
sado domingo, no Complexo Des-
portivo de Guetim.

Luís Pereira abriu o marcador à 
passagem do quarto de hora com 
um remate cruzado e Luciano Silva, 
acabado de entrar, fez o 2-0 final aos 
69 minutos, com uma jogada indivi-
dual e finalizada com êxito através 
de um remate de ângulo apertado.

De recordar que a equipa de 
Guetim tinha goleado a equipa do 
Vila Viçosa por 0-4, na deslocação a 
casa do adversário, na jornada 5.

Na próxima jornada, o GD Ronda 
desloca-se ao terreno do Rocas do 
Vouga, atual terceiro classificado, 
num jogo difícil e que poderá ser 
decisivo para as contas do campeo-
nato. 

GD Ronda de 
regresso às 
vitórias

O ATLETA da secção de ciclismo 
do Grupo Desportivo da Ronda 
concluiu o percurso de trilhos em 
Vila do Conde na segunda posição 
da geral final, na prova de aber-
tura do Campeonato XCM da As-
sociação de Ciclismo do Porto.
Hélder Peixoto concluiu a prova 
em 3h02min. 
Ainda nesta mesma prova esteve 
André Melo, que acabou a sua pres-
tação no Top 50. 

Hélder Peixoto 
medalhado
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A região em que Guimarães se integra é de 
povoamento pré-medieval, como atestam a 
presença, no município, das citânias de Britei-
ros e de Sabroso, ou a estação arqueológica da 
Penha. É uma cidade com imenso património 
natural, arquitetónico e cultural, animação ar-
tística e muita gente no centro histórico. 

 
O CASTELO é ponto obrigatório de uma visi-
ta à cidade-berço, assim como o Paço dos Du-
qques. Por isso, na sexta-feira imagine que há 
alvoroço junto às muralhas e nas redondezas, 
onde se deram diversos acontecimentos de 
grande importância na formação do país, de-
signadamente a Batalha de São Mamede. Re-
pare que, numa das muralhas da antiga cidade, 
se encontra a inscrição “Aqui nasceu Portugal”. 
Os historiadores e cronistas têm dado nota, ao 
longo dos tempos, que a cultura de Guimarães 
e do seu povo está repleta de episódios histó-
ricos e motivadores de orgulho. É do conheci-
mento do leitor que as tropas de Afonso Henri-
ques e dos barões portucalenses enfrentaram 
as forças de D. Teresa a 24 de junho de 1128, na 
batalha de São Mamede, que se deu nos arre-
dores da atual cidade. Da batalha, saiu vitorio-
so Afonso Henriques, o que resultou na expul-
são da sua mãe, que foi para a Galiza. De facto, 
é desta batalha que advém a associação entre 
Guimarães e as origens de Portugal.

 
APROVEITE O SÁBADO em Guimarães 
para avaliar o desenvolvimento citadino re-
sultante da Capital Europeia da Cultura em 
2012. Desde então, os fins-de-semana redo-
braram de animação, com oferta variada de 
música, dança, teatro, cinema, literatura, fo-
tografia, artes plásticas e, destacadamente, 

artes de rua. A esta dinâmica estão associadas 
valências como o Centro Cultural Vila Flor, a 
Plataforma das Artes e Criatividade, o Institu-
to do Design e a Casa da Memória.
Com a implantação da República, o Jardim 
Público é transferido para outro local, sendo 
então colocada no centro do Toural a estátua 
de D. Afonso Henriques. Alguns anos depois 
esta vai para o Parque do Castelo e é substi-
tuída por uma vistosa fonte artística. Após 
intervenção realizada em 2011 no Toural, o 
chafariz renascentista de três taças regressou 
ao largo, originalmente ali colocado em 1583, 
e depois de transferido para o Largo Martins 
Sarmento, entre 1873 e 2011. Hoje, o Largo do 
Toural é atrativo de dia e noite, sendo tam-
bém mediatizado pela reconstrução de uma 
praça de tourada em cinco dias. Foi na madru-
gada de 28 de julho de 1947 que a estrutura, a 
inaugurar nesse mesmo dia, ficou destruída 
por um incêndio, apesar dos esforços da po-
pulação e dos bombeiros. As festas da cidade 
aconteciam cinco dias depois, mas os popula-
res rapidamente conseguiriam voltar a erguer 
a tempo das festividades a praça de touros, 
trabalhando todos de dia e noite, e a tempo da 
realização da Corrida das “Gualterianas”.
Talvez o leitor tenha ensejo de escutar relatos 
das Festas Nicolinas (dos estudantes), que de-
correm entre de 29 de novembro a 7 de dezem-
bro, com vários eventos como o Enterro do 
Pinheiro e as Ceias Nicolinas, altura em que 
estudantes e antigos estudantes se reúnem e 
jantam no centro da cidade, desfrutando dos 
rojões com grelos, das papas de sarrabulho e 
tudo regado com vinho verde. No final do jan-
tar, começa o Cortejo do Pinheiro pelas ruas, 
ao somo dos característicos “toques nicolinos” 
e à festa juntam-se os populares.
E talvez alguém lhe relate os eventos das Ma-
çãzinhas, a 6 de dezembro, em que as rapari-
gas enchem as varandas e janelas da Praça 
de S. Tiago, a assistir ao cortejo alegórico dos 
rapazes. Cada rapaz tem uma lança, que ele-

va até às raparigas, para que estas coloquem 
fitas coloridas com pistas e lhes sejam ofere-
cidas maçãs em troca. A lança é para ser ofe-
recida à rapariga a quem o rapaz vai declarar 
o seu amor.  

O LEITOR pode aproveitar o domingo para 
experimentar o primeiro teleférico de Portu-
gal e ir até à montanha da Penha, situada a 
uma altitude de 400 metros. Deslumbre-se 
com as vistas incríveis que se estendem até ao 
mar. Oportunidade também para conhecer o 
Santuário de Nossa Senhora do Carmo da Pe-
nha. O topo da montanha revela o património 
natural do monumental conjunto de rochas e 
uma vasta diversidade de espécies arbóreas.
Entretanto, nas Caldas das Taipas pode cons-
tatar que a Ara de Trajano denuncia a utiliza-
ção, pelos romanos, das águas termais da vila. 
Fica a uns 10 quilómetros do centro de Gui-
marães e merece a visita.  ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

PAÇO DOS DUQUES DE 
BRAGANÇA
A cidade apresenta uma 
riquíssima variedade na 
sua arquitetura civil, nela 
sobressaindo-se o Paço 
dos Duques de Bragança, 
construído no século XV, 
por D. Afonso, 1.º duque de 
Bragança, e que devido ao 
seu posterior abandono seria 
reconstruído na década de 
1930.

BATISMO DO REI 
A Capela de São Miguel, no 
Castelo, foi construída no 
século XIII, onde segundo a 
lenda terá sido batizado D. 
Afonso Henriques

TELEFÉRICO
Inaugurado a 11 de março de 
1995, proporciona uma viagem 
de 1700 metros até à Penha, 
em 10 minutos.

CONVENTO/AUTARQUIA 
No Convento de Santa Clara, 
edifício do século XVI, situa-se 
a atual Câmara Municipal de 
Guimarães. 



Cidade-berço 
articula o 
medieval com a 
contemporaneidade 
A classificação do 
centro histórico como 
Património Cultural 
da Humanidade, 
em 2001, conferiu o 
reconhecimento que 
faltava a Guimarães. A 
cidade, que foi também 
Capital Europeia da 
Cultura em 2012, é hoje 
um polo multifacetado 
e que fervilha de vida 
urbana. 
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PINTURA

MÚSICA

TEMA “ÁGUA”

agenda
17 MAR
BÁRBARA TINOCO
Casino Espinho
Horário: 22h30 (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.

17, 18, 19 e 20 MAR
BATMAN
Cinema do Multimeios
Horário: 16 e 21 horas
Bilhete: 4,5€
Realização: Matt Reeves. 
Categoria: ação, drama e 
crime. Duração: 175 minutos. 
Um assassino ataca a elite de 
Gotham com uma série de 
máquinas cruéis. As pistas levam 
Batman (ator Robert Pattinson) 
a investigar o submundo da 
cidade, onde encontra Selina 
Kyle (Zoë Kravitz), Oswald 
Cobblepot (Colin Farrell), 
Carmine Falcone (John Turturro) 
e Edward Nashton (Paul Dano). 
À medida que as provas o levam 
perto de casa e a grandeza do 
plano do vilão se torna mais 
clara, Batman forja novas 
relações, desmascara o culpado e 
traz justiça à corrupção e abuso 
de poder que há muito assolam 
Gotham City.

17 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.

17 a 25 MAR
DESATAR NÓS PARA 
NÓS-ATAR 
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
Exposição coletiva dos 
estudantes do 4.º ano de 

“SEDUÇÃO do corpo com as coisas” intitula 
a exposição de Inês Leal que a ArtLab24 
proporciona em Espinho.
Inaugurada a 12 de março, a mostra de pintura 
decorre até 23 de abril, às tardes de quinta, sexta 
e sábado, na galeria da Avenida 24. ○

NOMES de diferentes latitudes chegam ao Audi-
tório de Espinho já no mês de abril. As propostas 
apresentadas arrancam no dia 6 com um concerto 
há muito ansiado: Jan Garbarek e Trilok Gurtu.
Depois de dois anos de espera, já falta menos de 
um mês para finalmente a dupla se apresentar 
em Espinho. Os músicos já deveriam ter atuado 
na sala da Academia de Música de Espinho, mas 
a conjuntura de saúde pública dos últimos tem-
pos foi dificultando a concretização do concerto. 
Agora, é altura de se ouvirem as improvisações 
quase telepáticas dos dois artistas. 
No dia 16, o surpreendente duo Cande y Paulo 
estreia-se em Portugal para dar a conhecer o seu 
primeiro disco. É também da América Latina que 
chega o próximo convidado do Projeto Benjamim. 
O brasileiro Castello Branco junta-se ao ensemble 
da Escola Profissional de Música de Espinho, nos 
dias 22 e 23 de abril, para apresentar uma viagem 
pelas canções dos seus quatro discos de originais.
E para celebrar o Dia da Revolução dos Cravos, 
JP Simões reúne um conjunto de amigos com 
quem irá explorar "Canções de José Mário Branco 
e Outras Cantigas”. O concerto acontece na noite 
da véspera do 25 de abril. 
A fechar o mês, o Auditório de Espinho recebe 
Amaro Freitas, no dia 29, e a Orquestra XXI, 
no dia 30. O pianista e compositor de 28 anos é 
um dos principais nomes do jazz brasileiro da 
atualidade. ○

NO DIA Mundial da Poesia (21 de março), a 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva irá 
ofertar poemas aos seus leitores, relacionados 
com o tema “água”.
A iniciativa visa sensibiliza para “a importância 
da água doce como sendo o recurso mais impor-
tante para a Humanidade, transversal a todas 
as atividades sociais, económicas e ambientais”. 
E no Dia Mundial da Água (22 de março), no 
âmbito do ciclo “Crescer com Histórias”, haverá 
leitura (e exploração) da história “O homem de 
água”, de Ivo Rosati e Gabriel Pacheco, para 
uma turma do 4.º ano da Escola de Espinho 2. ○

Inês Leal 
expõe na 
ArtLab24

Jan Garbarek, JP Simões e 
Amaro Freitas são destaques 
para abril em Espinho

Biblioteca Municipal 
oferece poemas

18 MAR

SENSIBLE SOCCERS “MANOEL”
CONCERTO-FILME
Auditório de Espinho – Academia / Horário: 21H30 Bilhete: 
10€ (cartão amigo 6,5€)
Atuação da banda de música eletrónica Sensible Soccers, em 
concerto-filme, que, através do disco “Manoel”, realiza um 
exercício de memória impactante e emocionante. É um convite 
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. O quarto álbum 
de originais do grupo resulta da composição de uma banda 
sonora para dois filmes (“Douro, Faina Fluvial” e “O Pintor e a 
Cidade”) do aclamado realizador Manoel de Oliveira.

Artes Plásticas – Escultura da 
Faculdade de Belas Arte da 
Universidade do Porto.

17 a 26 de MAR 
VILEGIATURA E JOGO EM 
ESPINHO
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
De um pequeno povoado de 
pescadores nos inícios do século 
XIX, Espinho transformou-se 
numa importante estância 
de veraneio da Península 
Ibérica. A exposição em painéis, 
complementada com algumas 
peças relacionadas 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 estância turística.

17 MAR a 3 ABR
OLHAR O PORMENOR
Multimeios (galeria)
Horário: 10-18 horas de 3.ª e 4.ª; 
10-18 e 21-22 h de 5.ª e 6.ª; 15-19 e 
21-22 h de 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.

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

18 e 19 MAR 
BOHÉME THE SHOW
Casino Espinho
Horário: 22h30 (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.

19 MAR
BEBÉTECA
Biblioteca Municipal
Horário: 11 horas
Bilhete: 5€ bebé e 
acompanhante; 3€ criança ou 
adulto extra 
“Quem conta com um pai...”, por 
Rita Sineiro.

19 MAR
ART&YOGA
Biblioteca Municipal / 15 horas
Atividade divertida e criativa, 
com Susana Pessoa Neves, para 
crianças maiores de 5 anos. “Traz 
roupa confortável e um par de 
meias extra”, diz a promotora. 
Sempre que o tempo permitir 
a atividade desenvolve-se no 
exterior.

19 MAR 
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita

20 MAR
VIAGEM PELOS PLANETAS
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+);
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Sessão ao vivo. Duração: 40 
minutos. Classificação: maiores 
de 4 anos.

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

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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DEFESA DE ESPINHO - 4689 - 17 MARÇO 2022

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO
“A MORADIA DE ESPINHO C.R.L.”

CONVOCATÓRIA 
Nos termos estatutários convoco a Assembleia Geral 
Ordinária da Cooperativa de Construção e Habitação, a 
Moradia de Espinho, C.R.L. com sede na avenida 24 nº. 
741 – 1º. S/B, em Espinho para no próximo dia 31 de 
março de 2022, pelas 18 horas, na rua 28 nº. 583 – R/
chão, em Espinho, com a seguinte ordem de trabalhos: 
Apreciar e aprovar o Balanço, Relatório e as contas do 
exercício do ano de 2021.
Se há hora marcada não estiverem mais de metade dos 
sócios, com direito a voto, a Assembleia funcionará meia 
hora depois, com qualquer número de presenças.

Espinho, 10 de março de 2022
A Presidente da Assembleia Geral
Cristina Rodrigues

DEFESA DE ESPINHO - 4689 - 17 MARÇO 2022

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DISTRITAL DE 
ESPINHO CONVOCATÓRIA 

Nos termos dos artigos 14°, 15° e 26 dos Estatutos convoco uma 
Assembleia Geral da Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Espinho 
para o próximo dia 25 de março de 2022, a qual decorrerá na sua sede 
do Hospital sita à Rua 37,( entrada pela Rua 35) , em Espinho, às 21:00 
horas, com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS 
Ponto Um: Aprovação do Relatório e Contas da Direção e do parecer 
do Conselho Fiscal; Ponto Dois: Alteração do n° 1 do artigo 18° dos 
estatutos; Ponto Três: Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 
2022-2025; Ponto Quatro: Apreciação e votação do programa de ação e 
do orçamento para 2022. 
A relação dos Eleitores estará disponível na sede da Liga. As 
listas concorrentes serão apresentadas ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral até ao décimo dia anterior à data do ato eleitoral, 
com' identificação pessoal e associativa dos candidatos, os cargos a 
desempenhar, e a declaração de aceitação da candidatura assinada por 
todos os concorrentes, e deverão incluir tantos candidatos quantos os 
lugares a preencher nos termos estatutários. A eleição decorrerá entre 
as 21:30 e as 22:30.
Espinho, 09 de março de 2022 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
José Augusto Ferreira de Campos 
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Para entrar na primavera da 
melhor maneira, o comércio de rua 
em Espinho oferece-lhe inúmeras 
sugestões para desfrutar desta 
estação tão bonita. Aproveite para 
comprar umas peças de roupa mais 
coloridas, uns óculos de sol para 
proteger a sua visão ou mesmo para 
se mimar, com um conjunto de colar 
e pulseira banhados a ouro. Passeie 
pelas ruas de Espinho e não perca as 
tendências desta nova época que o 
comércio local espinhense tem para 
lhe oferecer. 

ÓCULOS DE SOL E ÓTICA 
ONDE: Hawkers, Rua 19, nº 206
PREÇO: 60€ (armação dos óculos óticos), 
60€ (óculos de sol)
Óculos de ótica, redondos com uma 
armação fina de cor dourada e uma 
estampa às manchas de cores neutras, 
uma opção de óculos para usar na época 
da primavera. Óculos de sol pretos, ideias 
para os dias de sol.
 
SABRINA DE SENHORA 
ONDE: Sapataria Looks, Rua 19, nº 295
PREÇO: 64,90€ 
Sabrinas em pele, de tacão raso, com efeito 
de rede e vários níveis de aperto na parte 
de trás. Disponíveis em cor preta e branca. 

CONJUNTO PARA SENHORA 
ONDE: Loja Angel M, Rua 23, nº 345
PREÇO: 167,90€ (parka), 219€ (vestido)
Com tons coloridos, neste conjunto 
de senhora está incluído um vestido 
comprido com estampado e decote em 
V, e uma parka cor de tijolo a combinar 
com o vestido, com carapuço e punhos 
ajustáveis.

CONJUNTO DE COLAR E PULSEIRA 
ONDE: Ourivesaria MC Joias, Rua 23, nº 375
PREÇO: 540€ (colar), 170€ (pulseira)
Estas duas peças, banhadas a ouro com 
feitio interlaçado e textura, são um ótimo 
conjunto para usar com roupa colorida.

SKATE 
ONDE: Loja U Box, Rua 18, nº 630 
PREÇO: 109,99€ 
Skate da marca desportiva Element, com 
antiderrapante na parte de cima para 
uma fácil fixação dos pés e, por baixo, em 
fundo preto, o símbolo da marca na cor 
branca e vermelha. Ótimo para oferecer 
aos mais novos. 

CONJUNTO PARA HOMEM
ONDE: Loja Viadoze moda, Rua 12, nº 580
PREÇO: 54,90€ (pulôver), 73€ (camisa)
Este conjunto de camisa às riscas brancas 
e a azuis e um pulôver verde tropical de 
algodão com decote em V é um conjunto 
elegante e bonito para usar nos dias mais 
alegres da próxima estação.
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Nova Sala para 
apoio à paróquia 
de Espinho
A Irmandade de Nossa Senhora da 
Ajuda, responsável pela Capela de 
Santa Maria Maior, realizou obras 
de alargamento na ala sul do edifício 
onde acabaria por surgir uma nova 
sala de apoio à paróquia e uma cave 
que funciona de armazém.

foto com memória 3 junho de 2005 

MERCADO BIOLÓGICO

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 17 21°
9°

SEX • 18 20°
9°

SÁB • 19 21°
11°

DOM • 20 20°
10°

SEG • 21 19°
10°

TER • 22
18°
9°

QUA • 23 19°
9°

QUI • 24  19°
9°

Fonte: www.ipma.pt

RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 

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

LÚCIO ALBERTO    

ROTULADO EM setembro de 2018 como 
espaço privilegiado para a venda de pro-
dutos vegetais de produção biológica, 
tais como legumes frescos, fruta da épo-
ca e leguminosas, o edificado onde se 
processa a venda de peixe aquando da 
feira semanal alberga de novo, aos sába-
dos, entre as 8 e as 14 horas, a atividade 
feirante. A evolução dos mercados e dos 
produtos regista a tendência para a cria-

ção de novos conceitos de oferta diversi-
ficada ao consumidor mais exigente.

O tempo chuvoso e frio, como o do se-
gundo sábado de março afeta a afluên-
cia de clientes, mas não esmorece a 
convicção das duas representações de 
produtores de que os hábitos correspon-
dem às necessidades dos consumidores.

“Temos pão com azeitonas, pão de tri-
go, etc., mas, se a senhora quiser, pode-se 
fazer já a encomenda de pão com figos 
ou com nozes para o próximo sábado”. 
A cliente acedeu, enquanto outros dois 
clientes adquiriam diferente género de 
panificação.

Na banca defronte agilizava-se a 
venda de legumes e fruta, com alguns 
clientes aguardando pacatamente que 
um casal escolhesse couves, courgettes, 
tomates, limões e laranjas. “São produ-
tos hortícolas de natureza biológica”, 
assegurava quem vendia com orgulho 

acentuado na frescura e no colorido dos 
cestos que de manhã cedo carregara.

“São alimentos de elevada qualidade 
nutritiva”, destaca um cliente, selecio-
nando os produtos para a sua compra, 
aproveitando um momento de trégua 
do rigor invernoso. Trata-se da produ-
ção mediante técnicas que garantem a 
sustentabilidade, preservando o solo e o 
meio ambiente sem o recurso a produ-
tos químicos.

O mercado biológico está assim de 
volta, com legumes frescos, fruta da épo-
ca, frutos secos, leguminosas, pão, etc., 
dando resposta à evolução das preocu-
pações alimentares dos consumidores, 
com a sua saúde e bem-estar.

O Município de Espinho conta no re-
começo deste segmento da arte de feirar 
com as parcerias dos produtores “Lume 
Agricultura & Padaria Biológica” e “Hú-
mus Agricultura Biológica”. ○

INCIDENTE

UM HOMEM de 41 anos morreu, na passada 
segunda-feira, no interior da estação ferroviá-
ria de Espinho, após ser colhido por um com-
boio, cerca das 21h20. 
O homem, natural de Ovar, foi encontrado 
pelos Bombeiros Voluntários do Concelho de 
Espinho na linha, em paragem cardiorrespi-
ratória e foram encetadas manobras de reani-
mação já em cima da plataforma da estação 
de caminho-de-ferro, em segurança.
A Linha do Norte esteve temporariamente 
interrompida nos dois sentidos, tendo sido 
restabelecida a circulação de comboios cerca 
das 22h15.
O corpo da vítima foi transportado para o Ins-
tituto de Medicina Legal do Porto.
Os bombeiros do Concelho de Espinho estive-
ram no local com sete elementos, assim como 
a Viatura Médica de Emergência e Reanima-
ção (VMER) de Vila Nova de Gaia e psicólogos 
do Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM), da Unidade Móvel de Intervenção 
Psicológica de Emergência (UMIPE).
A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Espi-
nho tomou conta da ocorrência. ○ MP/LV

Legumes, fruta e pão na banca do 
peixe para uma mesa saudável

Homem morre colhido por 
comboio no interior da 
estação

Na banca do peixe da 
feira semanal de Espinho 
é promovida, desde o 
amanhecer até ao entardecer 
de sábado, a realização de 
um mercado de produtos 
biológicos devidamente 
certificados.

Município quer aumentar 
jardim até à zona do 
Multimeios 
COM O INTUITO de estender o jardim do 
parque João de Deus até à zona do Centro 
Multimeios, o Município de Espinho sub-
meteu uma candidatura ao projeto "(Re)
arborização de espaços verdes e criação de 
ilhas-sombra em meio urbano", no âmbito de 
obter uma linha de financiamento. O objetivo 
passa, também, por criar uma zona verde na 
área envolvente à Vila Manuela. ○

CANDIDATURA
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