
Trotinetes já 
fazem parte da 
cidade
“Amigas” do ambiente 
estão espalhadas por 
17 pontos de paragem, 
cobrindo os principais 
equipamentos e pontos 
de afluência. p6
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“Não tenho dúvidas 
de que a MTV 

Dance é uma 
família” 

Patrícia Calado, 
criadora do grupo 

espinhense
p14 e 15

Quinta-feira, 31 de março de 2022 | Edição n.º 4691 · Ano 90 · Semanário · Diretor Lúcio Alberto · defesadeespinho.sapo.pt · Preço: €0,70 (c/IVA)

200

#StandWithUkraine

REPORTAGEM

Vivências e marcas 
dramáticas de um 
incêndio 
Família quer reconstruir 
apartamento na Marinha p8

NAUFRÁGIO

Susto na Praia 
dos Pescadores
Barco virou com a ondulação, mas 
causou apenas ferimentos ligeiros p8

FUTEBOL POPULAR 

Quatro feridos 
em altercação no 
final de um jogo 
em Paramos
AFPCE condena 
acontecimentos e promete 
apurar os factos “até às 
últimas consequências” e ser 
“implacável nas decisões” 
que vier a tomar. p16

Destaque

“Aveiro, durante os anos em que prestei 
serviço, esteve sempre num dos lugares 
de topo a nível de segurança”
Nelson Couto, coronel da GNR na reserva, que exerceu as funções de comandante territorial, viu a sua 
carreira reconhecida com a atribuição da mais alta condecoração daquela força de segurança, a Medalha de 
D. Nuno Álvares Pereira de Mérito da GNR – 1.ª Classe. Nasceu na antiga Nova Lisboa, mas adotou Espinho 
como sua terra do coração. Do serviço militar obrigatório seguiu para a carreira na GNR onde permaneceu 
até aos 58 anos. p4 e 5 

veículos elétricos



feira 
semanal

visto daqui

1 – Foi anunciada uma parceria introdutora da 
mobilidade suave partilhada no concelho com uma rede 
de trotinetes e bicicletas elétricas. Este novo sistema 
de mobilidade visa a redução de emissões de gases 
com efeito de estufa, de partículas poluentes, de ruído 
urbano, de consumo de energia e de congestionamento 
de tráfego, proporcionando melhorias na qualidade 
do ar e no ambiente de vivência urbana no centro de 
Espinho. Assim seja!
E assim será? O memorando de entendimento assumido 
pela autarquia camarária e uma marca líder em 
micromobilidade disponibiliza 200 trotinetes elétricas 
partilhadas, espalhadas por 17 pontos de paragem, 
pretendendo incentivar a mobilidade suave na zona 
urbana do município e a utilização da rede de ciclovias 
existente. Trata-se de uma estratégia integrada de 
redefinição da vivência e convivência nos espaços 
públicos. Uma estratégia gizada no presente para fazer 
face, segundo os intentos do autarca Miguel Reis, aos 
novos desafios urbanos e sociais.
O futuro agradece (antecipadamente), mas há mais 
desafios urbanos e sociais para enfrentar (e agir), e até 
já equacionáveis enquanto se pedala nas ciclovias que 
se traçaram em Espinho, ou se deambula de trotinete 
elétrica ou a dar à perna…
    
2 – “Geração +” é um projeto educativo, dirigido às 
escolas e às instituições sociais, sediadas nos municípios 
associados da Lipor, como é o caso de Espinho. E visa a 
alteração de práticas de gestão ambiental, contribuindo 
para uma maior sustentabilidade. Esboça-se assim 
um novo formato de prevenção e gestão de resíduos, 
disponibilizando-se oficinas pedagógicas destinadas aos 
diferente públicos, sensibilizando para os problemas 
ambientais. Por outras palavras, eis mais uma estratégia 
(intermunicipal) para o desenvolvimento de uma 
consciência ecológica na vida quotidiana.
O presente já indicia consequências do passado, 
inclusive de ontem e, entretanto, o futuro é já amanhã…

3 – O Município destacou o voleibol, a gastronomia 
e a Estação Náutica de Espinho na BTL — Bolsa de 
Turismo de Lisboa. A promoção da “capital do voleibol” 
contou com os préstimos de Miguel Maia e João Brenha, 
enquanto a gastronomia local deleitava a curiosidade 
geral com cevíche de robalo, a cavala de escabeche, 
petinga de escabeche e, claro, o camarão de Espinho. 
Oportunidade ainda para a apresentação pública da 
Estação Náutica de Espinho (ENE), que agrega um 
conjunto de entidades locais e regionais, em estreita 
cooperação com o Município, para a sua concretização.
Nesta edição da BTL não houve lugar para o surf 
(Espinho Destination)…

De trotinete, a pedalar ou a dar à 
sola, o que importa é andar para a 
frente! 

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4 e 5 |  Entrevista: Nelson Couto, coronel na reserva 
que exerceu o cargo de comandante territorial de 
Aveiro
“Sinto-me realizado na carreira que abracei na GNR e estou 
bem comigo próprio porque cumpri a missão”. 

4500 ESPINHO
6 | Rede de micromobilidade com 200 trotinetes
Protocolo entre o Município de Espinho e a empresa Bird 
permitiu dotar a cidade deste transporte amigo do ambiente.
6 | 3.ª edição do Labtalks acontece no Multimeios 
Evento decorre a 7 e 8 de abril e é organizado pela empresa 
Modus Complete em colaboração com a Câmara Municipal.
7 | Cabana reabre com espaço interior modernizado e 
uma sala mais restrita para eventos
Acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida/
condicionada foi uma das preocupações dos novos 
proprietários do icónico restaurante da beira-mar espinhense.

4500 FREGUESIAS
8 | Reportagem: família desalojada por incêndio quer 
refazer o lar
Preocupação da proprietária foi salvar a mãe e dois cães que 
se encontravam no interior no dia do acidente, no Bairro da 
Marinha, em Silvalde.
8 | Praia dos Pescadores: barco de pesca apanhado 
pela rebentação
Um ferido ligeiro e embarcação danificada, por alegada falha 
no motor.

PESSOAS & NEGÓCIOS
10 | LOja ESQuina 23/4 continua a apostar na venda de 
artigos de pesca, mas procura tem diminuído 
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13 | Skate: uma comunidade que procura aproveitar 
espaços inutilizados na cidade para prática da 
modalidade em crescimento
14 e 15 | Entrevista: Patrícia Calado
“Nunca pensei que o MTV Dance chegasse àquilo que é hoje. 
Pensei simplesmente que iria ter uma classe de dança, duas 
classes de dança com alguma qualidade, mas que a coisa 
ficasse por aí”, revela a mentora do grupo espinhense que 
conta com dez classes e centenas de alunos.
16 | Futebol popular: quatro feridos em desacatos na 
bancada após um jogo em Paramos
Polícia identifica seis pessoas. Duas mulheres e dois homens 
foram transportados ao hospital. AFPCE promete “mão 
pesada” e levar o inquérito “até às últimas consequências”.
16 | Voleibol: José Pedro Andrade nas convocatórias 
dos Jogos Mundiais Universitários e da seleção 
nacional de seniores

ÚLTIMA 
20 | “Do AEMGA para a Ucrânia”
Evento escolar do agrupamento Gomes de Almeida quis 
alertar para a realidade do país em guerra 

Patrícia Calado
O MTV Dance cresceu e 
a pequenada tem levado 
Espinho a todo lado, até 
através da televisão. “Estou 
muito feliz por morar em 
Espinho, porque tem muita 

qualidade de vida”, 
revela a mentora do 
grupo, cujo sucesso 

se deve ao rigor e à 
exigência de quem optou 
pela dança em detrimento 
da patinagem artística. 
Segue-se o apuramento 
para o “Mundial” e o 
“Europeu”, a confirmar nos 
primeiros dias de abril, aqui 
tão perto, no Europarque.

Factos e figuras da semana

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

Nelson Couto
Enveredou pela carreira 
de oficial da Guarda 
Nacional Republicana 
(GNR), participou em 
algumas complicadas 
operações policiais, como o 
encerramento das minas do 

Pejão, e foi comandante 
territorial de Aveiro 
antes de passar à 
reserva. Foi membro de 

associações de pais e, até, 
juiz social em processos de 
adoção de crianças. É mais 
um exemplo de grande 
referência de Espinho.

Naufrágio
Uma pequena embarcação 
de pesca naufragou na 
Praia dos Pescadores, 
resultando em ferimentos 
leves num tripulante. 
O motor terá falhado à 
entrada no mar e o barco 

virou-se, naufragando 
com três pescadores, 
na rebentação 
junto ao areal. Foi 

um susto para quem 
lura pelo sustento no 
mar. Foi um registo 
alarmante para quem o 
vivenciou, mas valeu por 
não ter resultado mais 
negativamente. A vida vale 
mais do que um barco!
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NELSON COUTO, EX-COMANDANTE TERRITORIAL DA GNR DE AVEIRO

ENTREVISTA 

Nelson Couto nasceu em Nova Lisboa [Huambo], 
em Angola, em 1961. Em 1975, com o processo de 
descolonização, veio para Portugal, para Espinho, a 
terra de origem de sua família, dos seus avós maternos. 
Era uma terra que já conhecia, desde os seus três anos de 
idade, quando vinha passar férias à ‘metrópole’. Mais tarde 
enveredou pela carreira de oficial da Guarda Nacional 
Republicana (GNR), tendo sido comandante territorial 
de Aveiro antes de passar à reserva, aos 58 anos de idade. 
Foi membro de associações de pais e, até, juiz social em 
processos de adoção de crianças e teve em mãos algumas 
complicadas operações policiais, como o encerramento das 
minas do Pejão.

destaque
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"Sinto que 
contribuí para que 
Portugal esteja ao 
nível de segurança 
num patamar 
muito elevado"

MANUEL PROENÇA 

Como foi a sua vinda para a cidade de 
Espinho?
Os meus avós, num período muito parecido 
com o que vivemos na atualidade, tiveram 
de ir para África. O meu avô foi um dos per-
cursores do caminho-de-ferro de Benguela. 
Os meus pais nasceram lá, assim como eu. 
Venho para cá num papel muito difícil, uma 
vez que com aquela idade [14 anos] já era um 
angolano puro e, por uma questão de cor era 
conotado com os colonos. Em Portugal estava 
a ser um refugiado e era conotado com os 
retornados. Esta assimilação não foi nada 
fácil para aquelas pessoas que tiveram de re-
gressar, naquela altura, a Portugal. Por isso, a 
integração não foi fácil. Houve uma clivagem 
muito grande entre os retornados e a socie-
dade portuguesa. E no início, este processo 
não foi pacífico e vi-me envolvido em situa-
ções que nunca pensei que me iria envolver. 
Era um menino da classe média em Angola, 
habituado a algum conforto e vi-me na con-
tingência de pessoas e amigos terem de me 
dar roupa para vestir.
Veio com 14 anos e prosseguiu cá os seus 
estudos…
Na altura estava a iniciar o quinto ano [atual 
nono ano], fui inaugurar a nova Escola Dr. 
Manuel Laranjeira e andei lá até ao sétimo 
ano [11.º ano]. A situação era tão confusa a tal 
ponto que um mês antes dos exames ainda 
não tínhamos livros para estudar! E isto 
acabou, com certeza, por me prejudicar. Por 
outro lado, viveram-se momentos estudantis 
muito agitados.
A minha integração na escola foi feita, mas há 
um episódio que me marca profundamente 
no acesso à Universidade. Na altura, o meu pai 
não tinha a situação profissional resolvida e, 
por isso, não tinha grande capacidade finan-
ceira. Quando desencadeei o processo de can-
didatura a uma bolsa de estudo, a assistente 
social disse-me que, infelizmente, perante as 
condições que apresentava não reunião con-
dições para frequentar o ensino universitário! 
Isto marcou-me profundamente e foi lamen-
tável. Felizmente que a sociedade mudou.
Como resolveu essa situação?
Na realidade não entrei para Medicina por 
duas décimas e apanhei aquele processo com-
plicado dos anos propedêuticos e anos cívicos 
que afetaram o ensino. Considero que foi um 
erro meu ter optado por entrar para o curso 
de Engenharia Eletrotécnica. Não me adaptei 
a essa área.
E acabou por deixar a Universidade?
Fui chamado para cumprir o serviço militar 
obrigatório. Nas minhas provas de admissão 
até cheguei a ser escolhido para o curso de 
oficial dos fuzileiros, mas verifiquei que não 
era aquilo que pretendia. Depois, fiz o Curso 
Geral de Milicianos e, no final, fui escolhido 
para frequentar o Curso de Oficiais. Esta foi 
a minha entrada na vida das fardas. Fiz este 
curso em Mafra, na Escola Prática de Infan-
taria onde fui o segundo classificado e, depois, 
fui colocado em Chaves. Optei, no final, por 
permanecer no Exército como contratado e 
fui transferido para Castelo Branco. Nessa 
altura, iniciou-se um processo de recruta-
mento quer para a GNR, quer para a Guarda 
Fiscal. O próprio comandante do Regimento 
de Infantaria aconselhou-me a optar por esta 
saída profissional, uma vez que estavam a 

iniciar nestas duas forças uma nova carreira 
para oficiais.
Na altura, também tinha concorrido à Caixa 
Geral dos Depósitos (CGD) e à GNR e Guarda 
Fiscal. Fui às provas na GNR e fiquei apto, 
mas permaneci como suplente. Não me iden-
tifiquei com a Guarda Fiscal e optei por não 
me recandidatar à GNR. Dois dias depois 
também soube que tinha sido admitido à 
CGD. Depois fui convidado a ser docente na 
Escola da GNR em Lisboa, para formar novos 
guardas e cabos.
Não se arrepende de ter feito esta escolha?
Acho que decidi bem porque sinto-me reali-
zado na carreira que abracei na GNR. Estou 
bem comigo próprio porque sinto que cumpri 
a missão, tanto aquilo a que me propus como 
tudo aquilo que me foi pedido. 
Por que razão não permaneceu mais tempo 
na GNR?
O limite na carreira dos oficiais que entraram 
para a GNR originários do Exército era o 
posto de tenente-coronel, ou de coronel, se 
licenciado. Por isso, para poder chegar ao 
topo da carreira, usando o ensino à distância, 
decidi licenciar-me em História. Já em Aveiro, 
decidi fazer uma pós-graduação em Segu-
rança, Defesa e Resolução de Conflitos e que 
era compatível com a minha atividade.
Esteve em Lisboa e a família em Espinho!...
Estive lá durante três anos e fui colocado, 
depois, na Bela Vista, em Campanhã. Fui no-
meado comandante da companhia de ins-
trução de cabos e fui colocado numa compa-
nhia de ordem pública. Mas acabei por passar 
por quase todas as especialidades da GNR. 
Mais tarde fui, novamente, para Lisboa e fre-
quentei o curso de promoção a capitão e fui 
colocado em Coimbra. Foi aí que começou a 
minha grande experiência no terreno. Depois, 
fui comandar o Destacamento de S. João da 
Madeira da GNR, que era uma área bastante 
difícil. Comandei os destacamentos de S. 
Maria da Feira, Ovar e Oliveira de Azeméis. 
Coincidindo com a minha promoção a major, 
foram atribuídas mais competências à GNR e 
foi criado o Serviço de Investigação Criminal 
(SIC). Como tinha um bom conhecimento da 
parte mais a norte do Distrito de Aveiro, fui 
convidado a criar a SIC do Grupo de S. João da 
Madeira, que muito veio a ajudar no combate 
à criminalidade.
O seu trabalho foi reconhecido?
Todos gostamos de ver o nosso trabalho reco-
nhecido e, por isso, recebi a Medalha de Prata 
de Serviços Distintos pelo desempenho na 
área da investigação criminal.
Em Aveiro, como tenente-coronel, fui co-
mandar a secção de operações e, mais tarde, 
acumulei as funções de segundo comandante 
territorial. Em 2016 o comandante de Aveiro 
saiu e fui convidado a comandar o Comando 
Territorial de Aveiro. Fiquei com uma res-
ponsabilidade enorme, com cerca de 1200 
elementos e um distrito muito complicado, 
talvez o terceiro no país. 
Sempre houve uma boa relação entre as uni-
dades que comandou e as várias forças de 
segurança?
Sempre tentei patrocinar um bom entendi-
mento de forma a não haver guerras entre 
forças de segurança. O povo quer é que todos 
lutemos contra a criminalidade e pela paz e 
segurança pública. Sempre tive excelentes 
relações de trabalho quer com a PSP, quer 
com a PJ e em Aveiro, até a Polícia Marítima. 
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E agora, estando na reserva, como cidadão 
de Espinho, muitas das vezes, pedem-me al-
gumas opiniões como cidadão. Talvez tenha 
sido esta boa relação que sempre tive com as 
várias forças de segurança que tenha levado 
à minha escolha, na altura, para comandante 
Territorial de Aveiro da GNR. Aliás, sempre 
me relacionei bem com as próprias entidades 
administrativas, a tal ponto que no Distrito 
da Aveiro era onde havia mais câmaras mu-
nicipais a patrocinarem, por exemplo, o nosso 
serviço da Escola Segura.
Passou à reserva aos 58 anos. Não terá sido 
cedo demais?
Essa é a idade-limite para o posto de coronel. 
Atingi o topo da carreira. A nova geração de 
oficiais já poderá chegar a general. Sinto 
muito orgulho do meu percurso na GNR e 
sinto, também, que nós viemos preparar o 
caminho para a nova geração. Prevejo que 
dentro de muito poucos anos, a GNR passe a 
ser gerida só por oficiais que fizeram toda a 
sua carreira nesta força de segurança. A per-
ceção da segurança e das necessidades são 
bases que se adquirem com uma carreira na 
própria GNR. 
Houve alguma distinção que o tenha 
marcado?
Há cerca de dois anos fui surpreendido com 
uma medalha criada em 2009, cuja atribuição 
é muito restrita e que constitui a mais alta 
condecoração de um militar da GNR – a Me-
dalha D. Nuno Álvares Pereira. Foi-me en-
tregue pelo secretário de Estado da Adminis-
tração Interna e, por isso, sinto-me bem e com 
perfeita consciência de ter cumprido a minha 
missão. Sinto que contribuí para que Portugal 
esteja, ao nível de segurança, num patamar 
muito elevado. O Distrito de Aveiro, durante 
estes anos em que ali prestei serviço, esteve 
sempre num dos lugares de topo a nível de se-
gurança. Estando este distrito muito próximo 
da Área Metropolitana do Porto, é bastante 
difícil, sobretudo a zona de Santa Maria da 
Feira. Sempre conseguimos obter resultados 
operacionais muito bons.
A sua preocupação era a criminalidade no 
Distrito de Aveiro?
A grande preocupação era, sobretudo, a cri-

minalidade violenta. Mas havia alguns pro-
gramas aos quais dava bastante atenção, no-
meadamente os de apoio ao idoso, a defesa 
ambiental, outros direcionados para a mulher 
e para a criança, para a escola… O facto de as 
pessoas se sentirem seguras dá-lhes quali-
dade de vida. No Distrito de Aveiro as pessoas 
conseguem ter esta qualidade de vida. Por 
outro lado, na área da segurança rodoviária 
tivemos imensas ações e conseguimos que os 
números de sinistralidade fossem reduzindo 
anualmente. Mas nesta área os números 
ainda não eram o que pretendíamos, sobre-
tudo no que respeita às vítimas mortais.
Recorda-se do seu primeiro grande trabalho 
que teve como militar da GNR?

O encerramento das minas do Pejão deu-me 
imenso trabalho. Estava, na altura, em S. João 
da Madeira. Tratava-se de uma área melin-
drosa. A população estava contra o encerra-
mento daquelas minas e era um sector onde 
se trabalha com muitos explosivos. Havia a 
ameaça dos trabalhadores fazerem explodir 
as minas e o perigo de, se tal acontecesse, 
haver escorrências que iriam contaminar o 
Rio Douro durante muitos anos. Foi um tra-
balho de sapa, muito em segredo e um dia, 
de madrugada, conseguimos retirar de lá os 
explosivos. Mas houve alguns trabalhos de 
ordem pública, nomeadamente em greves de 
trabalhadores que também foram difíceis. E 
outros como a instalação das condutas de gás 
natural onde os proprietários não queriam 
que fossem colocados nos seus terrenos.
As situações que mais me marcaram foram a 
queda da ponte de Entre-Os-Rios, sobretudo 
pelo número de vítimas que causou e um aci-
dente na A25 onde morreu muita gente. Mas 
tivemos, também, muitas situações de crimi-
nalidade violenta…
E o homicídio do militar da GNR em Aguiar 
da Beira em 2016?
Foi outra situação muito complicada porque 
o autor desse homicídio era residente em 
Arouca e, por isso, era do Distrito de Aveiro. 
Deu-nos, de facto, um trabalho enorme 
porque andámos semanas a tentar locali-
za-lo. Por outro lado, o homicida trata-se de 
uma pessoa difícil o que fez com que atra-
vessássemos um período de muito stress. Os 
militares da GNR que andavam no terreno 
sabiam que poderiam ter pela frente um in-
divíduo que não teria problemas em matá-los!
Acha que ficou a dever alguma coisa à sua 
família?
A vida de militar da GNR é aliciante, mas 
acaba por ser desgastante. Tenho de me pe-
nalizar perante o meu núcleo familiar que 

acabou por ser prejudicado pela minha de-
dicação à causa pública. Felizmente que, há 
cerca de dois anos a esta parte estou na re-
serva. Neste momento já começo a sentir a 
descompressão de uma vida que nos manteve 
sempre sob tensão. 
Embora não tenha dado a atenção que queria 
à família, é com alegria que vou dando apoio 
aos meus pais e vejo os meus filhos a conse-
guirem com êxito o seu percurso educativo. 
Isto deixa-me orgulhoso.
Além da GNR teve um papel na sociedade 
civil espinhense!...
Enquanto jovem fui atleta do SC Espinho, 
no badmínton. Tenho dois filhos e que prati-
caram desporto em Espinho. No seu percurso 
educativo abracei a parte do associativismo 
de pais. Foi um período em que lutámos por 
haver uma escola e um ensino com mais 
qualidade. O Filipe Milheiro e o João Mon-
teiro foram duas pessoas que me marcaram 
imenso. Fiz parte das associações de pais da 
Escola de Espinho 2 e da Gomes de Almeida 
e da Federação Concelhia das Associações 
de Pais do Concelho de Espinho. Foi um per-
curso de uma década que acabou por ser in-
terrompido porque a minha vida na GNR não 
me dava disponibilidade para mais. Mas neste 
percurso fui nomeado juiz social no Tribunal 
de Espinho. Na GNR estava habituado a ações 
no que respeita a crianças, mas entrei numa 
área de decisões de adoções crianças. Por isso, 
tenho a dizer, neste momento, que o trabalho 
dos senhores juízes não é fácil.
Espinho de antigamente não é o mesmo da 
atual...
Nestes últimos 20 anos, Espinho tem sido 
um estaleiro permanente, o que prejudicou a 
cidade. O enterramento da via-férrea foi uma 
obra fraturante e difícil. Vamos ter de saber 
lidar com esta realidade para ver se conse-
guimos dinamizar, novamente, Espinho que 
era uma referência turística. Muitos vieram 
viver para cá, precisamente pelo glamour 
desta terra e que se perdeu com este cons-
tante movimento de obras. Espero que o tra-
balho seja bem conseguido, mas será, certa-
mente, muito difícil. Mas continua a ser uma 
terra muito boa para se viver. ○
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O meu pai não tinha a situação 
profissional resolvida e, por isso, 
não tinha grande capacidade 
financeira. Quando desencadeei 
o processo de candidatura a uma 
bolsa de estudo, a assistente social 
disse-me que, infelizmente, perante 
as condições que apresentava não 
reunião condições para frequentar 
o ensino universitário"

Sinto-me realizado na carreira 
que abracei na GNR. Estou bem 
comigo próprio porque sinto que 
cumpri a missão, tanto aquilo a 
que me propus como tudo aquilo 
que me foi pedido"

MEDALHA 
D. NUNO ÁLVARES 
PEREIRA
MÉRITO DA GNR 
- 1.ª CLASSE
29 de novembro de 2019

MEDALHA 
DE MÉRITO DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA DE 
1.ª CLASSE
16 de agosto de 2016

MEDALHA 
DE PRATA DE 
SERVIÇOS DISTINTOS
22 de outubro de 2007

O Distrito de Aveiro, durante 
estes anos em que ali prestei 
serviço, esteve sempre num 
dos lugares de topo a nível de 
segurança"
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LISANDRA VALQUARESMA

ESTE TRANSPORTE amigo do 
ambiente já está disponível na ci-
dade. A primeira fase da operação 
arrancou com a disponibilização de 
200 trotinetes elétricas partilhadas e 
que estão espalhadas por 17 pontos 
de paragem, cobrindo os principais 
equipamentos e pontos de afluência. 
“O objetivo é “incentivar a mobili-
dade suave na zona urbana do mu-
nicípio e a utilização da rede de ciclo-
vias existente”.

Segundo a Câmara Municipal, 
os utilizadores devem ter mais de 
18 anos para poderem usufruir do 
serviço” e devem cumprir as regras 
estipuladas pela Bird. “As trotinetes 
terão locais de paragem obrigatórios, 
para evitar o abandono na via pú-
blica, as viagens estão cobertas por 
seguro e estão disponíveis modali-
dades de passes para utilizadores 
recorrentes, que podem também 
beneficiar da ligação à rede de Vila 
Nova de Gaia e Porto, numa lógica de 
mobilidade metropolitana”. 

Para incentivar a utilização destes 
veículos, a empresa está a realizar 
uma campanha promocional du-

rante um mês, em que os novos utili-
zadores recebem uma viagem grátis 
de 15 minutos. Para isso, os espi-
nhenses devem aceder ao separador 
Pagamento ou Promoções na apli-
cação já instalada no telemóvel e es-
crever o código OLAESPINHO. Após 
a primeira viagem, os utilizadores 
pagam um euro para desbloquear a 
trotinete e 25 cêntimos por minuto.

Segundo Miguel Reis, presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, a 
aposta na micromobilidade repre-
senta “um passo muito importante 
na construção de uma cidade mais 
sustentável e mais inteligente e no 
reforço das soluções de mobilidade 
interna. Esta rede faz parte de uma 
estratégia integrada de redefinição 
da vivência e convivência nos es-
paços públicos e demonstra que Es-
pinho está no caminho certo para 
fazer face aos novos desafios ur-
banos e sociais.”  

“A entrada da Bird em Espinho é 
um marco muitíssimo importante 
da nossa atividade. Não podíamos 
estar mais satisfeitos por esta par-
ceria com a Câmara Municipal, que 
vai permitir dar aos habitantes e vi-
sitantes de Espinho uma alternativa 
de transporte cómoda e amiga do 
ambiente. A nossa missão é ajudar 
a tornar as vilas e cidades mais ha-
bitáveis e com melhor qualidade de 
vida, contribuindo para diminuir a 
circulação automóvel e para a re-
dução das emissões de carbono. Já 
o fazemos em centenas de locali-
dades em todo o mundo e estamos 
verdadeiramente entusiasmados 
por poder prosseguir a nossa missão 
agora em Espinho”, revela Bernardo 
Janson, responsável da BIRD em 
Portugal.

Perante a utilização deste novo 

CONFERÊNCIAS

4500 Espinho

Multimeios recebe 
Labtalks pela primeira vez

Para utilizar: 

1 . Descarregar a aplicação 
Bird para o smartphone e 
criar uma conta; 

2. Abrir a aplicação e 
encontrar a Bird mais 
próxima;

3. Digitalizar o código em 
cima da trotinete para a 
desbloquear e iniciar a 
viagem;

4. Quando chegar ao destino, 
deixar a Bird num local 
adequado (não bloqueando o 
passeio, a rua e nem causando 
distúrbios), terminado a 
viagem na aplicação

DANIELA PINHO

DEPOIS DA última edição, 
realizada em 2019, a empresa 
Modus Complete, sediada 
em São Félix da Marinha, 
vai organizar, em conjunto 
com a Câmara Municipal 
de Espinho, a 3ª edição do 
Labtalks. Este evento, dedi-
cado à área laboratorial, vai 
realizar-se dias 7 e 8 de abril 
no Centro Multimeios de 
Espinho e promove um ciclo 
de conferências dedicado à 
segurança, inovação e quali-
dade em laboratórios. 
A lotação já está pratica-
mente esgotada para os dois 
dias de evento uma vez que 
estão inscritos cerca de 300 
participantes para cada um 
deles. O programa do Lab-
talks conta com sessões dina-
mizadas por 300 especialistas 
da área laboratorial que vão 
debater os temas do projeto 
como labplanning, metodo-
logia BIM, acreditação de 
laboratórios, certificações, 
aplicação de metodologias de 
melhoria contínua em labo-
ratório, metrologia, laborató-
rios do futuro, microbiologia, 
segurança de dados, entre 
outros.
De acordo com Pedro Mo-
reira, CEO da Modus Com-
plete, o Labtalks “é um evento 
único” vocacionado para es-
pecialistas e profissionais da 
área. “A nossa lista de partici-
pantes é diversificada e tanto 
contempla um técnico de la-
boratório como um especia-
lista na área de planeamento, 
alunos universitários ou 
investigadores. Criamos um 
programa completo capaz de 
responder às exigências que 
existem na área de laborató-
rios”, destaca o responsável 
máximo da empresa.
Ao contrário das primeiras 
edições, o evento deste ano 
conta ainda com um dia 
extra dedicado aos alunos 
dos agrupamentos do con-
celho. “Entendemos que faz 

todo o sentido adaptar algum 
dos temas centrais do Lab-
talks a um público jovem que 
começa a dar os primeiros 
passos na área dos laborató-
rios. É fundamental começar 
com boas bases e é precisa-
mente isso que queremos 
alcançar ao proporcionar 
um evento à comunidade es-
colar”, afirma Pedro Moreira.
Paralelamente ao evento, 
na galeria e espaço interior 
do Centro Multimeios, será 
montada uma zona de stands 
com empresas que operam 
nestes mercados, proporcio-
nado um ambiente de inte-
ração entre convidados, ex-
positores e oradores.
Os participantes estão convi-
dados a levarem bens alimen-
tares para o apoio à crise na 
Ucrânia e todos os produtos 
conseguidos serão entregues 
à autarquia local que, em 
conjunto com a Paróquia de 
Espinho e a Delegação de 
Espinho da Cruz Vermelha 
Portuguesa, organizam uma 
missão de recolha e entrega 
de bens, chamada de “Missão 
Ucrânia”.
A primeira edição do Lab-
talks foi realizada em 2018 e 
repetiu-se no ano seguinte, 
na Porto Business School. No 
ano 2020, devido à pandemia, 
a organização decidiu não 
realizar o evento, tal como 
em 2021. Neste ano, o pano-
rama mudou e a empresa 
Modus Complete considerou 
estarem reunidas as condi-
ções para o regresso. ○

MOBILIDADE

Espinho sobre rodas: 200 
trotinetes elétricas já fazem 
parte da cidade 
O Município de Espinho e a 
Bird, empresa especializada 
de partilha de trotinetes 
elétricas, assinaram, no 
passado sábado, 26 de 
março, um protocolo que 
permite que Espinho passe 
a integrar uma rede de 
micromobilidade, dotando 
a cidade de trotinetes 
elétricas, tal como acontece 
em várias cidades do país.

O Centro Multimeios de Espinho acolhe, dias 7 
e 8 de abril, a 3ª edição do Labtalks, organizada 
pela empresa Modus Complete em parceria com a 
Câmara Municipal de Espinho. Este evento conta 
com sessões dinamizadas de 300 especialistas 
da área laboratorial e vai debater temas como a 
acreditação de laboratórios ou metodologia BIM. 

sistema de mobilidade elétrica, a 
Câmara Municipal “antecipa uma 
redução de emissões de gases com 
efeito de estufa, de partículas po-
luentes, de ruído urbano, de con-
sumo de energia e de congestio-
namento de tráfego, introduzindo 
melhorias na qualidade do ar e no 
ambiente de vivência urbana no 
centro de Espinho”, uma vez que “a 
introdução das trotinetes e bicicletas 
partilhadas da Bird, que garantem a 
mais recente tecnologia existente no 
mercado e permitirão à autarquia 
recolher dados de mobilidade que 
ajudem a fazer evoluir a rede, avan-
çará de forma gradual e terão locais 
de paragem obrigatórios, evitando o 
ruído urbano e o abandono de equi-
pamentos na via pública”, esclarece a 
autarquia espinhense. ○ 

 
Criamos um programa 
completo capaz de 
responder às exigências 
que existem na área de 
laboratórios”
Pedro Moreira, CEO 
Modus Complete
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HOTELARIA

MANUEL PROENÇA

O CINQUENTENÁRIO restau-
rante da beira-mar espinhense, A 
Cabana, foi reaberto ao público na 
sexta-feira [25 de março], cerca de 
um mês depois de ter encerrado 
temporariamente as portas, para 
a realização de obras de requalifi-
cação e modernização.

Concluída a intervenção, A Ca-
bana tem, agora, um outro aspeto, 
quer no interior, quer no exterior e 
um parque de estacionamento de-
vidamente organizado, vedado e as-
faltado, destinado exclusivamente 
aos seus clientes. Foi alterado todo 
o mobiliário do restaurante, assim 
como as acessibilidades ao edifício, 
adaptado, agora, a pessoas com 
mobilidade reduzida ou condicio-
nada, foram alterados os sanitá-
rios, a cozinha com novos fogões 
e chaminés, os revestimentos das 
paredes estão renovados, assim 
como o teto, o pavimento e as cai-
xilharias com melhor isolamento 
acústico e térmico. Foi ampliado 
o hall da entrada e foi criada uma 
sala reservada pera cerca de duas 
dezenas de pessoas, uma garrafeira 
expositiva e foi alterada toda a ilu-
minação interior.

A Pessegueiro Investments, atual 
proprietária do restaurante, imple-
mentou, também, visíveis melhora-
mentos na via pública, designada-
mente nos passeios circundantes 

ao edifício e num pequeno jardim, 
em relva, a sul, no confinamento 
do muro do parque de estaciona-
mento com a Rua 8.

O responsável pelo projeto de re-
modelação do histórico restaurante 
espinhense foi o arquiteto João 
Rodrigues, que enquadrou o seu 
trabalho num conceito de “recupe-
ração e 'rebranding' de um edifício 
icónico da cidade”, recordando um 
legado “cheio de histórias e bons 
momentos para recordar". 

Com uma localização privile-
giada, não apenas pela proximi-
dade ao mar, mas também por ser 
o equipamento que marca a en-
trada norte de Espinho, A Cabana, 
na perspetiva do arquiteto, “reflete 
um azul profundo do nosso Atlân-
tico”, justificando dessa forma a 
opção pela nova cor com que foram 
pintadas as fachadas e que é “pon-
tualmente sublinhada com os deli-
cados toldos de sombreamento". Já 
no interior do edifício, o arquiteto 
espinhense assinalou que “foram 
conservados os tons quentes das 
madeiras das paredes”, ainda que 
tenham sido “esculpidas de forma 
detalhada, acrescentado um maior 
pormenor e conforto para os 
visitantes".

As mudanças não se ficaram por 
aqui, sublinha o João Rodrigues. 
“O novo teto branco em madeira 
pintada”, acrescentou, faz lembrar 
“uma verdadeira cabana” e há um 
novo layout que torna o interior 
do restaurante mais acolhedor: “o 
espaço foi desenhado por forma a 
organizar uma nova centralidade, 
destacando assim o renovado 
balcão de bar". Trata-se de uma 
obra "intemporal, renovada e con-
servadora de memórias", concluiu 
João Rodrigues.

O restaurante A Cabana fun-
ciona todos os dias, das 12 horas à 

meia noite e ao domingo das 12 às 
23 horas e aceita reservas. Dispõe 
de uma pequena sala, que poderá 
ser fechada e isolada da sala prin-
cipal, que poderá ser reservada a 
grupos, com a capacidade para 20 
a 25 pessoas. A sala maior do res-
taurante poderá receber cerca de 
50 pessoas.

A ementa do restaurante varia, 
com sugestões diárias do chef, de 
carne, de peixe de grande porte 
grelhado ou assado no forno e ma-
risco variado. O restaurante dispõe, 
ainda, de um aquário com marisco 
vivo – sapateiras, lavagantes, la-
gostas, etc. ○
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A Cabana reabre com pequena sala 
para grupos e com acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida

O restaurante A Cabana 
reabriu completamente 
renovado. O icónico 
restaurante espinhense 
oferece mais conforto aos 
seus clientes e uma cozinha 
com a superior qualidade 
que lhe é reconhecida.

SUGESTÕES 
DO CHEF
Arroz de pato à moda antiga
Rosbife à inglesa
Feijoada à baiana
Filetes de polvo com arroz do mesmo
Bacalhau à Gomes de Sá

20 A 25 
lugares em sala privada

50 
lugares na sala principal

AQUÁRIO 
com mariscos vivos

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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EVENTOS

SAÚDE

“Moinhos abertos” a 7 de abril

Conferência de Gustavo Carona

O MUNICÍPIO de Espinho 
adere à iniciativa “Moinhos 
abertos de Portugal”, no 
âmbito do Dia Nacional dos 
Moinhos que se assinala, 
anualmente, a 7 de abril.
Organizado pela Biblioteca 
Municipal José Marmelo e 
Silva, o programa consta, às 10 
horas, da abertura do moinho 
“João dos Bigodes”, em Pa-
ramos, com a participação de 

uma turma do 4.º ano da Es-
cola Básica de Paramos e do 
rancho “Recordar é Viver”.
Para as 14 horas, na Biblio-
teca Municipal, está marcada 
a inauguração da exposição 
“Do Grão à Mó: moinhos do 
concelho de Espinho”, com a 
participação de duas turmas 
do 4.º ano da Escola Básica 
de Espinho 3 e do rancho “Re-
cordar é Viver” de Paramos. ○

A BIBLIOTECA Municipal 
José Marmelo e Silva asso-
cia-se, este ano, às comemo-
rações do Dia Mundial da 
Saúde, assinalando a efe-
méride, sugerida pela Rede 
Nacional de Bibliotecas Pú-
blicas, com a presença de 
Gustavo Carona, que se tem 
dedicado desde 2009 a mis-
sões humanitárias.
O médico anestesista e in-

tensivista do Porto apre-
senta as suas obras biblio-
gráficas e, sobretudo, as 
suas experiências viven-
ciadas em diferentes con-
textos e realidades sociais 
com que se tem deparado. 
Gustavo Carona faz parte 
do grupo para a reflexão do 
futuro de Portugal liderado 
pelo Presidente da Repú-
blica. ○

McDonald’s Espinho oferece 
refeição especial aos pais do 
lar da Santa Casa
OS UTENTES pais do lar da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Espinho tiveram direito a 
uma refeição diferente para 
celebrar o dia do pai que se 
realizou a 19 de março.
Apesar de não ser a primeira 
vez, a iniciativa voltou a rea-
lizar-se com a colaboração do 
McDonald’s de Espinho que 
ofereceu aos idosos os seus 
conhecidos hambúrgueres.  

“Já todos os utentes sabiam 
das maravilhas que iam en-
contrar e que os deixou an-
siosos, na espera pelo dia 
marcado no calendário. Já se 
vê que os deliciosos hambúr-
gueres, não são só para gente 
jovem, cujo palato não difere 
em nada do daqueles que 
têm mais uns anitos”, refere a 
Santa Casa da Misericórdia de 
Espinho. ○

INICIATIVA
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MANUEL PROENÇA

ELIZABETE RODRIGUES passou 
pelo maior susto da sua vida, 
mas agora, reconhece que o 
mais importante foi mesmo ela 
e a sua mãe terem saído de casa 
com vida.

"Salvei a minha vida e a da 
minha mãe e isso acaba por ser 
o mais importante. Isto é que, 
realmente, tem mais valor. Tudo 
o resto consegue-se resolver com 
o tempo", disse Elizabete Rodri-
gues com as marcas, ainda visí-
veis de uma iminente tragédia 
nos seus olhos.

"Ainda não consigo entrar em 
minha casa, mas a minha von-
tade é a de voltar para lá. Cus-
ta-me imenso ver tudo aquilo 
naquele estado! Foi o trabalho de 
uma vida! Isto foi o pior que me 
aconteceu até agora. Já lá moro 
há mais de 20 anos e já tinha a 
minha casa quase paga ao banco", 
contou-nos aquela silvaldense, 
acrescentando que "com o pouco 
que ganhava" foi construindo 
todo o seu mundo, "a minha vida, 
passo-a-passo. Até estava a prepa-
rar-me para fazer obras na minha 
cozinha...", referiu.

"Pensamos que estas coisas 
só acontecem aos outros", acres-
centou Elizabete Rodrigues.

O incêndio terá deflagrado 
cerca das 12h50. "A minha mãe 
[Rosa Campos], de 84 anos, estava 
na sala a almoçar e fui para a co-
zinha preparar comida para co-
locar no congelador.", contou-nos 
Elizabete. E prosseguiu: "fui ao 
frigorífico para tirar um iogurte, 
que é o meu almoço e verifiquei 
que não tinha luz. Pensei que 
poderia ter sido eu, a retirar o as-
pirador, que tivesse desligado o 
disjuntor do quadro elétrico! De 
repente, quando cheguei ao hall 
da entrada já estava tudo preto 
e olhei para a direita, onde fica 
a sala, e já não se via absoluta-
mente nada! No quarto do meu 
filho as chamas eram enormes. 
Comecei a gritar e a chamar pela 
minha mãe... e ela disse-me: não 
chores que estou aqui", descreveu 
Elizabete Rodrigues o momento 
da tragédia.

"Comecei a apalpar, porque 
não via nada, mas acabei por 
encontrar a minha mãe. Peguei 
nela, por debaixo dos braços e 
trouxe-a, a arrastar, para o exte-
rior do apartamento. Gritei por 
ajuda, mas estava muito pouca 
gente no prédio", relembra aquela 

mulher o momento de coragem e 
de força que acabou por salvar a 
vida de sua mãe.

Não lhe bastando, Elizabete 
lembrou-se que tinha no interior 
um cão e uma cadela, e encheu-se 
de coragem e determinação e 
voltou à sua casa. "Comecei a 
ver clarões dentro de casa e fui, 
novamente ao interior do apar-
tamento, e retirei os animais. 
Depois, foi em segundos que as 
chamas deram conta do aparta-
mento. A minha casa ficou com-
pletamente destruída".

Segundo a proprietária do 
apartamento, o fogo deverá ter 
tido origem "num curto-circuito", 
numa tomada elétrica do quarto 

de seu filho, Bruno.
Elizabete perdeu todo o recheio 

da casa, todos os seus bens, tudo 
aquilo que havia construído ao 
longo da sua vida. "Ficou tudo 
preto!", acrescentou.

Elizabete Rodrigues terá de es-
perar pela decisão da companhia 
de seguros e já está a amealhar 
algum dinheiro para poder re-
construir a sua vida. No entanto, 
uma onda de solidariedade, 
criada através das redes sociais, 
tem sido um sinal de esperança 
para esta família. "Algumas pes-
soas já se ofereceram para me 
ajudar a limpar a casa e, até, para 
lavar as paredes. Há quem me 
queira ajudar e oferecer tintas 
para pintar a casa", revelou Eli-
zabete Rodrigues.

Para já, esta família está rea-
lojada numa pequena casa que 
a octogenária Rosa Campos tem 
no Bairro Piscatório. "Ela [Rosa 
Campos] já está em minha casa 
há seis anos. Veja só que tive de 
vir para a casa dela! Tivemos de 
pedir a instalação de água e de 
eletricidade. Tínhamos mandado 
desligar tudo, com medo que al-
guma coisa acontecesse na nossa 
ausência em casa da minha mãe, 
mas, afinal, foi na minha casa que 
houve problemas", disse Elizabete 
Rodrigues que elogia o trabalho e 
a atenção que o Município de Es-
pinho lhe tem prestado.

"Tenho tido o acompanha-
mento da Câmara Municipal de 
Espinho, através de Manuela 
Avelar. Por outro lado, o presi-
dente da Câmara e o presidente 
da Junta de Silvalde também dis-
seram que nos poderiam ajudar. 
A ADCE e os próprios bombeiros 
também se prestaram a nos 
ajudar", concluiu.

Entretanto, o presidente da 
Junta de Freguesia de Silvalde, 
José Carlos Teixeira, tem acom-
panhado, de perto, os momentos 
difíceis que esta família, que tão 
bem conhece.

Neste sentido, o autarca, já 
disponibilizou alguma ajuda, "de 
acordo com as possibilidades da 
Junta de Freguesia". ○ 

UMA PEQUENA embarcação de 
pesca naufragou no passado dia 
23 de março, cerca das 15h40, na 
Praia dos Pescadores, em Silvalde. 
Um homem, com cerca de 50 anos, 
acabou por ser transportado pelos 
Bombeiros do Concelho de Espinho 
(BVCE) ao Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia com ferimentos leves 
num ombro.
Alegadamente o motor da embar-
cação terá falhado à entrada no 
mar e o barco acabou por se virar e 
por naufragar com três pescadores, 
na rebentação junto ao areal. Dois 
deles saíram da água pelo próprio 
pé e ilesos, mas o outro acabou por 
ficar preso no barco, tendo sido aju-
dado pelos colegas.
A embarcação acabou por ser re-
tirada com o auxílio de tratores e 
foi trazida para o areal, junto dos 
apoios de pesca.
O barco de pequenas dimensões, 
ficou com os dois motores danifi-
cados e supostamente inutilizados. 
As redes ficaram enleadas nos mo-
tores da embarcação.
“Os pescadores tentaram entrar 
com o barco e, de repente, veio uma 
onda o virou a embarcação”, contou 
Mário Lopes, que testemunhou 
o acidente, acrescentando que “a 
onda atingiu o barco de lado e, por 
isso, voltou-se”.
“Foi uma sorte tremenda o barco ter 
naufragado na rebentação, junto 
à areia! Se fosse um pouco mais 
à frente seria, certamente, uma 
grande tragédia”, concluiu Mário 
Lopes.
Os ânimos acabaram por se exaltar 
já na zona do passeio e a própria 
Polícia Marítima teve de intervir 
no sentido de acalmar alguns fami-
liares mais altercados.
Os Bombeiros Voluntários do Con-
celho de Espinho prestaram auxílio 
com três ambulâncias, uma mota 
de água, duas viaturas ligeiras de 
apoio e 12 operacionais. A Polícia 
Marítima da Capitania do Porto 
do Douro esteve presente e tomou 
conta da ocorrência. ○ MP

4500 Freguesias

Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089
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“Salvei a minha vida e a da minha mãe e 
isso acaba por ser o mais importante” Um ferido 

leve em 
naufrágioUm incêndio numa 

habitação de um prédio 
na Marinha de Silvalde, 
ao início da tarde do 
passado dia 21 de março, 
deixou desalojada uma 
família de quatro pessoas. 
Elizabete Rodrigues, de 
53 anos, Rosa Campos, de 
84 anos, Bruno Silva, de 
21 anos e uma jovem de 
17 anos, estão, agora, em 
casa de Rosa Campos, no 
Bairro Piscatório. Elizabete 
encheu-se de coragem 
e salvou a sua mãe e os 
animais de estimação, 
apesar de ter perdido todo 
o trabalho de uma vida.

Clínica Dentária de Espinho
PROF. DOUTOR 

CASIMIRO DE ANDRADE
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Algumas pessoas já se 
ofereceram para me ajudar 
a limpar a casa e, até, para 
lavar as paredes. Há quem 
me queira ajudar e oferecer 
tintas para pintar a casa"

Elizabete Rodrigues
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Caros(as) Companheiros(as),

Foi meu propósito, neste processo de 
Candidatura à Comissão Política de Secção do 
PSD de Espinho, exercer um dever de militância 
e apresentar-me como candidato, por entender 
que é necessário efetuar uma mudança na forma 
de estar, trabalhar e sentir o PSD em Espinho.

Para isso, de uma forma transparente, sem 
falsos pretextos, procurei desde logo constituir 
uma equipa que representasse de uma 
forma abrangente, não só as duas listas que 
concorreram às eleições locais do PSD no ano 
de 2020, mas também proceder à envolvência 
de outros elementos que, por este ou por aquele 
motivo, se sentiram cada vez mais afastados, 
sem igualmente prescindir daqueles que 
voluntariamente se foram afastando do PSD.

No encalço deste propósito único, em novembro 
de 2021, reuni com o companheiro Ricardo 
Sousa para criarmos um projeto comum, pois 
acreditava e acredito que é a forma de agregar o 
partido num único propósito.

A 20 de novembro de 2021, expus em reunião da 
Comissão Política do PSD essa minha intenção, 
a minha convicção e vontade. Nessa mesma 
reunião, do mesmo modo que tive conhecimento 
que o companheiro Paulo Leite tinha igual 
intenção de se candidatar, no mesmo momento 
tive conhecimento que o mesmo desistia da sua 
intenção, visto entender não estarem reunidas as 
condições necessárias.

Durante estes meses fui reunindo com o 
companheiro Ricardo Sousa, partilhando ideias, 
encontrando pontos de consenso e, sempre, 
tentando, passo a passo, ultrapassar pontos de 
divergência.

Quem me conhece, sabe que a minha principal 
motivação é o PSD e Espinho. Não procuro na 
política uma notoriedade que não se coaduna 
com o meu modo de vida e muito menos procuro 
uma forma de sustento, porquanto nunca foi a 
política o meu modo de vida. A única coisa que 
procuro na Política, de uma forma desprendida, 
mas convicta, é contribuir com o exercício da 
minha cidadania para o engrandecimento do 
PSD local e, desse modo, contribuir para a 
continuação do engrandecimento que o Nosso 
concelho merece e urge.

O exercício de uma cidadania responsável, 
desprendida e altruísta, em prol da população, 
em prol dos outros, é efetivamente a única 
coisa que poderão procurar os homens bons, 
porque na verdade só poderão ser chamados de 
Homens bons aqueles que, confrontados com 
uma necessidade, algo fazem para que a mesma 
seja suprida e ultrapassada. Entendi, neste 
sentido, ser este o momento de me apresentar 
ao desafio, sem medo ou receios do meu 
passado e sempre com um olhar no futuro!

No passado dia 17 de março de 2022, numa 
reunião efetuada com os companheiros Vítor 
Sousa e Ricardo Sousa, que também se fez 
acompanhar com quem entendeu ser útil para o 
processo, procuramos fechar a lista à Comissão 

Política de Secção do PSD de Espinho, tendo-
me então sido apresentados alguns nomes para 
esse efeito.

Foram trocadas impressões, dados nomes e 
analisados perfis. Porque aquilo que se estava 
a construir tinha manifesta relevância e não nos 
podíamos desviar das metas estabelecidas, 
apenas pedi algumas horas para analisar a 
proposta recebida. 

Surpreendentemente, no dia seguinte, antes 
de me pronunciar sobre o que quer que fosse, 
apenas me foi comunicado por um elemento 
que esteve na reunião que a proposta então 
apresentada devia ser dada sem efeito, pois, no 
seu entender, tínhamos propósitos diferentes!!!

Porque acredito no projeto e sei que isso seria 
efetivamente uma mais-valia para o PSD, nunca 
deixei de reunir com o companheiro Ricardo 
Sousa, que mostrou abertura para continuarmos 
aquilo que foi iniciado anteriormente. Assim, de 
uma reunião realizada no dia 20 de março de 
2022, saiu, uma vez mais uma lista conjunta, de 
comum acordo. 

Essa lista era praticamente igual à proposta 
que, no dia 17 de março, já me havia sido 
apresentada e, por isso mesmo, o companheiro 
Ricardo Sousa entendeu, e bem, auscultar os 
referidos elementos que já tinham sido indicados 
três dias antes para darem o seu aval definitivo.

Surpreendentemente, ou não, decorridos mais 
três dias, fui informado que não havia consenso 
e, desta forma, a proposta ficaria mais uma vez 
sem efeito.

Estes são, e foram, os factos. E, se decido 
aqui partilhar convosco os termos em que 
ocorreram, faço-o unicamente para que 
percebam as motivações que movem cada um 
dos intervenientes, permitindo-vos daí retirar ou 
concluir pelos seus objetivos. Paralelamente a 
estas reuniões, conversei com muitos militantes 
e simpatizantes do PSD, com partilha de ideias 
e opiniões. 

O companheiro Paulo Leite, depois de ter 
desistido em novembro de 2021, informou a 
Comissão Política do PSD de Espinho, em 
exercício, no passado dia 15/02/2022 (em 
reunião convocada oficialmente) que seria então 
candidato a presidente da Comissão Política de 
Secção do PSD de Espinho.

Os valores passados pelos meus pais e pela 
minha família, não me permitem aceitar tudo para 
atingir os objetivos propostos – Não vale tudo!

Tenho perfeita consciência que ganhar as 
eleições com base em cedências injustificadas, 
anuindo a chantagens psicológicas ou efetivas, 
ou dizendo sim porque sim a tudo e a todos, 
seria um caminho fácil, mas seria igualmente 
desprestigiante e indigno.

Porém, não foi isso que me levou a aceitar este 
desafio! Não foi isso que me levou a acreditar 
que podemos fazer crescer o PSD em Espinho! 
Não é isso me leva a procurar chamar outros 

companheiros e companheiras que também 
acreditam e sentem a mesma necessidade de 
procurar continuar a engrandecer o concelho de 
Espinho com ideias, com razão e com vontade!

NÃO, não quero ganhar as eleições de qualquer 
maneira; NÃO, não quero perder os meus valores 
e os meus ideais de vida; NÃO, não quero que as 
minhas filhas amanhã me acusem de não praticar 
os valores que lhes transmito.

SIM, quero lutar e apresentar-me a votos com 
dignidade, com carácter, com elevação, com 
coluna vertebral pelo meu partido, pelo partido 
em que revejo os meus ideais políticos, aquele 
que sempre foi o meu partido, do qual me 
orgulho ser militante desde 2001.

Quero que nos vejam nestas eleições como uma 
imagem de mudança séria e efetiva, dialogante 
com todos os militantes e simpatizantes, 
desprovidos dos interesses estabelecidos, 
mas cientes dos interesses que devem ser 
preconizados para o futuro do PSD e de Espinho! 

Quero que nos vejam nestas eleições como um 
efetivo exercício de uma militância séria, mas, 
sobretudo, social democrata, ciente que existem 
opiniões divergentes, mas sempre dialogante 
porque na verdade é muito mais aquilo que nos 
une do que aquilo que nos separa!

Alguns terão algumas dificuldades em dizer, 
escrever ou pensar o mesmo, pois foram 
expulsos pelo partido, apoiaram descaradamente 
outras forças políticas em atos eleitorais 
autárquicos, entre outros malabarismos.

Não tenho qualquer receio de ir a eleições e o 
Partido Social Democrata, na senda do que foi 
efetuado pelo seu ainda atual Presidente, Dr. 
Rui Rio, não pode ter receio de ir a eleições; 
contudo, este Partido é guardião de uma 
história na democracia em Portugal e tem, 
nesse estatuto, de salvaguardar a realização 
de eleições democráticas e que dignifiquem 
os Princípios basilares em que se sustentam 
os Nossos atos eleitorais – os Princípios da 
Democraticidade Interna, da Liberdade de 
candidaturas e do Pluralismo de opiniões!
Sem o respeito destes princípios basilares, todo 
e qualquer ato eleitoral está ferido de morte e 
fragiliza estruturalmente qualquer candidatura 
e qualquer representante que resulte dessas 
eleições.

Não podemos aceitar que se apelide de 
democrático o insulto fácil, o enxovalhar o nome, 
a honra e a dignidade de qualquer candidato, 
porque simplesmente se discorda da sua opinião 
e entenda que é golpista ou traidor porque 
simplesmente é Candidato!  

Não podemos apelidar de liberdade o simples 
facto de qualquer militante se achar no direito 
que pode publicamente, por via de redes sociais, 
insultar candidatos e militantes apoiantes 
com os mais ordinários impropérios! – Isso 
não é a Liberdade porque lutamos! Isso não 
é a democracia! Não é isso a Liberdade de 
candidaturas! Isto não é sobretudo PSD!

Todos os limites de dignidade e caráter foram 
ultrapassados e foram adulteradas fronteiras da 
decência e da sensatez. 

Por estes motivos, estas eleições NÃO PODEM 
SER UMA BATALHA CAMPAL! 
Neste sentido foi solicitado juntos dos órgãos 
competentes que fossem assumidas medidas 
concretas no sentido de se preservar a dignidade 
das pessoas e, sobretudo, a dignidade do 
Partido Social Democrata.

Porque as eleições devem ser uma clara 
demonstração de uma maturidade democrática 
e sobretudo de uma manifestação clara e 
expressiva da vontade livre dos militantes, atenta 
a gravidade dos factos ocorridos e cometidos, 
foi solicitado junto dos órgãos competentes 
o adiamento das eleições por 60 dias para 
que, em articulação das listas candidatas, se 
permita estabilizar um ambiente que se pretende 
unicamente livre, transparente e democrático.

Tal como disse na apresentação da minha 
candidatura, NÃO VALE TUDO.

NÃO VALE TUDO PORQUE, NA VERDADE, 
NÃO É ISSO QUE DIGNIFICA O PSD!

O que nos dignifica muitas vezes é muito mais 
simples e motiva muito mais os Nossos militantes 
para um trabalho profícuo e dinamizador para o 
partido e para o exterior.

• Não temos uma sede condigna há mais de 
seis anos; 
• Não temos uma assembleia de militantes 
desde fevereiro de 2021; 
• Terminamos o mandato 2020-2022 sem 
a obrigatória apresentação de contas da 
secção, apesar de todas as diligências 
efetuadas nesse sentido;
• A estratégia para as eleições autárquicas 
de 2021 falhou e disso não tiramos ilações e 
assumimos em uníssono os erros cometidos, 
mesmo tendo consciência que a primeira 
entidade que se deveria responsabilizar por 
isso mesmo seria a comissão designada para 
esse efeito, e isso também seria uma clara 
demonstração de maturidade democrática.

Lamentavelmente, no passado dia 25 de março 
de 2022 fui alvo dos mais insidiosos insultos por 
parte de um militante, atos estes, que para além 
de constituírem uma ofensa pessoal, ofendem 
todos os militantes do Partido Social Democrata. 
Por isso, junto do Partido e no que ao Partido 
se reserva, assumimos e assumiremos todas as 
medidas e procedimentos que a gravidade de 
tais atos exigem.

No âmbito pessoal, serão assumidas as medidas 
que entendo ajustadas face à gravidade dos 
acontecimentos.

Saudações Sociais Democratas,

Espinho, 26 de março de 2022
Nuno Almendra (militante nº 94367)

Carta aberta aos militantes 
do PSD de Espinho

PUB

Nuno Almendra
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LISANDRA VALQUARESMA 

A ESQUINA DA RUA 23 com a 4 
dá nome a uma das lojas de refe-
rência em Espinho. Com morada 
há 53 anos, este negócio familiar é 
um dos poucos na cidade que ain-
da vende artigos de pesca, mas a 
procura já não é a mesma de ou-
tros tempos.

José Ramos, filho do fundador, 
explica que os artigos de pesca fo-
ram introduzidos no negócio em 
setembro de 1989, numa altura 
em que foi necessário diversificar 
o tipo de vendas nos meses mais 
calmos, fora da época balnear. “O 
negócio começou com artesanato, 
com artigos de verga porque era 
a profissão do meu pai e já com 
alguns artigos de praia no verão. 
Mas depois decidimos apostar na 
pesca. Inicialmente correu muito 
bem, tivemos sorte no timing da 
inclusão destes produtos porque 
as outras lojas que havia na ci-
dade fecharam quase todas. Nós 
aproveitamos aquele boom da 
pesca a nível nacional e até mun-
dial”, recorda. 

Com sucesso na aposta des-
ta área, José Ramos lembra que 
a loja conseguiu, durante alguns 
anos, estar nas listas de referên-
cia, alcançando clientes de várias 
partes do país. “Na altura, os ar-
tigos de pesca eram muito caros, 
havia apenas duas ou três marcas, 
mas, entretanto, apareceu uma no 
mercado que veio revolucionar 
os preços. A partir daí consegui-
mos estar sempre na vanguarda, 
a nossa loja chegou a ser uma 
referência de pesca a nível nacio-
nal, mas infelizmente já não é”, la-
menta José Ramos, que aponta a 

crise financeira e o enterramento 
da linha como os principais mo-
tivos desta mudança. “Os nossos 
clientes eram e são mais de 90% 
de fora de Espinho. Tínhamos 
clientes que vinham do Entronca-
mento, que vinham de propósito. 
Normalmente quem pesca gosta 
de ir um fim de semana a um lo-
cal e no outro a um local diferen-
te, pois sabendo onde há peixe as 
pessoas vão atrás. As pessoas cir-
culavam e passavam o dia aqui em 
Espinho, era agradável, mas neste 
momento já não é assim, a cidade 
perdeu muita coisa depois do en-
terramento da linha. O estaciona-
mento que havia e que fazia com 
que a cidade fosse dinâmica, per-
deu-se. Hoje as pessoas não vêm 
para Espinho muito devido à falta 
de estacionamento. E as pessoas 
não vêm de comboio ou de auto-
carro para vir comprar um artigo 
a uma loja que se faz em cinco 
minutos e ir embora”, afirma este 
comerciante, contando que houve 
“alguns maus momentos” e que 
foi sempre preciso adaptarem-se 
à situação.

O fenómeno que foi a pesca 
há alguns anos, fez com que José 
Ramos e o seu pai apostassem até 
numa secção de caça submarina, 
mas contam que “neste momento 
já não vale a pena” e explicam que 
o mesmo aconteceu em algumas 

lojas desportivas mais conhecidas. 
“Em anos anteriores os artigos de 
pesca continuavam a vender-se 
bem mesmo nos meses de verão, 
mas hoje isso já não acontece. Em 
junho, julho e agosto o que mais 
se vende são os artigos da praia. 
A pesca continua a ser um bom 
negócio, só que já não é como an-
tes. Por volta de 2010 nós estaría-
mos no top 20 das lojas de pesca 
em Portugal e hoje devemos estar 
para aí no top 200”, refere o comer-
ciante da LOja ESQuina 23/4.

A mudança da legislação foi, 
segundo José Ramos, outros dos 
motivos para o decréscimo na 
procura dos artigos. Se antiga-
mente se apelidava de pesca des-
portiva, hoje a designação correta 
é pesca lúdica, mas as alterações 
não ficaram só pelo nome. “Hou-
ve uma pequena diferença que 
parece que não é nada, mas aca-
ba por ser significativa porque as 
pessoas são obrigadas a comprar 
uma licença, são obrigadas a cum-
prir outras regras que na altura 
não existiam e isso afastou algu-
mas pessoas. Antigamente havia 
aquele hábito de o neto acompa-
nhar o avô, mas esses elos perde-
ram-se um pouco”, refere José Ra-
mos, confessando que em tempos 
se faziam atividades e até concur-
sos de pesca. No entanto, “essa di-
nâmica perdeu-se”. ○

 

As pessoas circulavam 
e passavam o dia 
aqui em Espinho, era 
agradável, mas neste 
momento já não é 
assim, a cidade perdeu 
muita coisa depois do 
enterramento da linha”
José Ramos

pessoas & negócios

Conhecida pelos artigos de verão, pelos gelados e pelos brinquedos da praia, a 
“LOja ESQuina 23/4” aposta ainda do mundo da pesca. Apesar de já ter figurado 
os primeiros lugares no topo da venda destes produtos a nível nacional, o negócio 
conhecido de todos os espinhenses mudou, mas continua a ser dos poucos locais 
que permite manter viva a tradição de pescar na cidade. 

COMÉRCIO

Pesca continua a ser aposta da 
“LOja ESQuina 23/4” mas negócio é 
diferente de outros tempos
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Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

O Eurostat publicou as primeiras estimativas do Produto In-
terno Bruto (PIB) das economias europeias para 2021. Estas esti-
mativas serão revistas em junho de 2022.

Em termos de PIB per capita em paridades de poder de compra 
na União Europeia, na frente continuam Luxemburgo e Irlanda. 
Seguem-se todas as restantes economias do centro e norte da 
Europa. Aliás, os resultados revelam cada vez mais uma União 
Europeia a duas velocidades. As 10 economias do centro e norte 
da Europa estão no top 10. Os restantes 17 lugares são ocupados 
pelos países do sul e leste europeu.

Olhemos para o caso português. Em 2021, as economias húngara 
e polaca ultrapassaram Portugal. Juntam-se assim a Malta, Rep. 
Checa, Eslovénia, Lituânia e Estónia na lista de sete países que 
ultrapassaram Portugal nos últimos 20 anos. Neste período, Por-
tugal apenas ultrapassou a Grécia, que saltou do meio da tabela 
para o penúltimo lugar, após a profunda crise que atravessou e 
constantes intervenções externas. Portugal estava próximo do 
meio da tabela em 2002, ocupando o 15.º lugar entre as econo-
mias da UE (considerando os 27 atuais estados-membros). Caiu 
6 lugares para a 21.º posição, divergindo cada vez mais da média: 
em 2002, o PIB per capita português era 16% inferior à média da 
União Europeia e agora é 24% inferior.

Os anos de governação de António Costa correspondem ao pe-
ríodo de maior queda na classificação europeia de riqueza ge-
rada nas últimas décadas, onde Portugal em apenas 6 anos caiu 
3 lugares, os mesmos que tinha caído nos 13 anos anteriores, 
durante os governos liderados por quatro primeiros-ministros: 
Durão Barroso, Pedro Santa Lopes, José Sócrates e Pedro Passos 
Coelho.

A seguir a Portugal encontra-se a Roménia, com apenas 2% 
menos de PIB per capita, podendo ultrapassar a economia por-
tuguesa em breve. Em 2002, a Roménia gerava menos 65% de 
riqueza que Portugal, e curiosamente era uma das principais 
fontes de imigração no nosso país, onde os romenos procu-
ravam uma vida melhor e a adoção dos padrões de vida mais 
elevados existentes na Europa Ocidental.

Portugal tem sido ultrapassado pela maioria dos países que há 
apenas 30 anos livraram-se do regime opressivo e centralista 
da União Soviética (alguns fizeram parte do império soviético, 
outros tiveram muitas influências). Chegaram tarde à UE, bene-
ficiaram dos mesmos fundos estruturais que Portugal desde há 
muito já beneficiava, para convergirem com a União Europeia 
mas, ao contrário de nós, têm conseguido crescer, prosperar, 
desenvolver. Cá, continuamos ansiosos pelos próximos fundos 
europeus, um placebo que por momentos nos faz esquecer que 
estamos cada vez mais na cauda da Europa.

André Pinção Lucas
28 de março de 2022
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A felicidade desempenha de forma crescente, 
desde tempos imemoriais aos mais recentes, 
um tema central na utopia da humanidade, dos 
indivíduos, comunidades e sociedades na sa-
tisfação individual e colectiva de necessidades, 
desejos e alcance de bem-estar e plenitude 
material e imaterial.

Um enorme desafio que sempre se impôs tem 
sido a (in)capacidade de quantificar ou medir a 
felicidade. Tem-se assistido, progressivamente, 
a um aumento notável do interesse da infor-
mação, investigação e da procura, individual e 
colectiva, da felicidade, também como medida 
de progresso social e de desenvolvimento sus-
tentável: a verdadeira medida de progresso é a 
felicidade das pessoas.

A felicidade tem assumido um ponto central no 
debate da evolução das sociedades contem-
porâneas, evoluindo o sentido da sua conside-
ração como uma medida de desenvolvimento, 
para além do crescimento económico, da ca-
pacidade de geração de rendimentos, do PIB e 
de outras condições materiais.

O interesse crescente parece corresponder às 
preocupações das comunidades contemporâ-
neas e das novas gerações, na inclusão da me-
dição do bem-estar imaterial e subjectivo, de-
sempenhando um papel central na orientação 
e definição dos objectivos de política pública, 
entre os quais na própria União Europeia, que 
recomenda aos seus Estados Membros que 
coloquem o bem-estar e a felicidade dos seus 
cidadãos e das suas comunidades bem no co-
ração das suas políticas de desenvolvimento 
que permitam aos seus cidadãos alcançar uma 
vida melhor, com maior satisfação e bem-estar, 
ou dito de outra forma, serem felizes.

Deste crescente interesse, a Rede de Soluções 
de Desenvolvimento Sustentável, uma orga-
nização criada pela Organização das Nações 
Unidas, em 2012, e que instituiu o Dia Interna-
cional da Felicidade, que se celebra anualmen-
te a 20 de Março, tem vindo, consistentemente, 
ao longo da última década a publicar o Relató-
rio da Felicidade Mundial.

Esta organização realiza de forma sistemática 
dados resultantes de inquéritos realizados a 
cidadãos de quase 150 países do mundo, de-
terminando as médias nacionais de avaliação 
de satisfação de vida, que após análise e tra-
tamento estatístico resultam no Relatório da 

Felicidade Mundial que estabelece um ranking 
mundial de países consoante as médias nacio-
nais de avaliação de satisfação da vida, ou de 
felicidade dos cidadãos de cada país.

Analisando dados das séries temporais com 
mais de dez anos, o Relatório da Felicidade 
Mundial 2022, evidencia tendências consisten-
tes de médio e longo prazo, assinalando que 
a média global das avaliações nacionais sobre 
a satisfação de vida é relativamente estável, 
mas cuja estabilidade contém em si variações 
“internas” de médio e longo prazo, traduzidas 
em aspectos negativos de aumento de stress, 
preocupações e tristeza e um declínio da “ale-
gria da vida” a longo prazo.

Esta última edição reporta ainda um aumento 
de insatisfação dç.a vida das novas gerações, 
e um aumento consistente entre aqueles com 
idades superiores a 60 anos. De forma positi-
va, esta última edição constata que no quadro 
pandémico se assistiu a um crescimento global 
da benevolência e da generosidade.

O “ranking dos países mais felizes” resulta da 
média das avaliações nacionais realizadas pe-
los seus cidadãos (em cada país). No entanto, 
procurando explicar o que contribuirá para o 
nível de satisfação e felicidade dos cidadãos 
dos países, os investigadores identificam seis 
variáveis chave que contribuirão para explicar 
as avaliações de bem-estar dos cidadãos de 
cada país.

As seis variáveis explicativas são: os rendimen-
tos gerados expressos pelo PIB per capita em 
paridade de poder de compra; a percepção 
sobre o apoio social /comunitário em caso de 
alguma dificuldade; a esperança de vida sau-
dável; a percepção sobre a liberdade pessoal 
sobre as suas escolhas de vida; a generosidade 
expressa no apoio concedido a organizações 
e causas sociais; e a percepção sobre a cor-
rupção quer na administração pública quer no 
sector privado e nos negócios.

O ranking dos países “nos quais os seus cida-
dãos se sentem mais satisfeitos com as suas 
vidas” é liderado há cinco anos consecutivos 
pela Finlândia (7,821 pontos numa escala de 0 
a 10). Nas duas posições seguintes encontram-
-se outros dois países nórdicos: a Dinamarca 
(7,636) e a Islândia (7,557). Aliás, nas dez pri-
meiras posições encontram-se cinco países 
nórdicos, entre os quais a Suécia (7º) e a No-
ruega (8º), para além dos já citados.

Nas dez primeiras posições encontram-se ain-
da a Suíça (4º), os Países Baixos (5º), o Luxem-
burgo (6º), Israel (9º) e a Nova Zelândia (10º).

Outros países, tradicionalmente referenciados, 
ocupam posições mais modestas, como: Ale-
manha (14º), Canadá (15º), Estados Unidos 
(16º), Reino Unido (17º), França (20º) e Espanha 
(29º).

Portugal ocupa um modestíssimo 56º lugar, en-
tre 147 países que constituem o ranking, com 
uma avaliação média de 6,016 pontos, inferior 
às avaliações médias nacionais dos países 
mais desenvolvidos da Europa (EU’27, Reino 
Unido, Noruega, Islândia e Suíça), à excepção 
da Grécia (58º) que segue perto de Portugal, e 
da Bulgária (85º) que tem a avaliação mais bai-
xa no conjunto deste grupo de países.

Tendo em consideração as seis variáveis cha-
ve: o rendimento per capita dos países será 
mais relevante para a avaliação de satisfação 
no Luxemburgo, Singapura e Irlanda; o apoio 
social é mais acentuado no contributo para a 
felicidade na Islândia, Turquemenistão e na Re-
pública Checa; a esperança de vida saudável 
terá um maior peso na avaliação de satisfação 
de vida de países asiáticos como Hong Kong, 
Japão e Singapura; a percepção sobre a liber-
dade das escolhas pessoais é mais significa-
tiva na satisfação dos cidadãos no Camboja, 
Finlândia e na Noruega; a generosidade é um 
sentimento mais preponderante na Indonésia, 

na Birmânia e na Gâmbia; a baixa percepção 
sobre a corrupção é mais acentuada em países 
como Singapura, Finlândia e Dinamarca.

Por seu turno, a satisfação e o bem-estar con-
substanciado nas avaliações dos cidadãos 
portugueses parece ser beneficiado positiva-
mente pela esperança de vida saudável (21º 
no ranking parcial da variável), pela percepção 
da liberdade individual (29º), e pelo rendimento 
económico (38º). O apoio social (54º) parece 
ter uma avaliação na linha da média das ava-
liações nacionais.

Em sentido oposto, a satisfação e bem-estar 
dos portugueses parece ser, sobremaneira, 
afectada negativamente pela baixa generosida-
de (142º) e pela elevada percepção da corrup-
ção (127º).

Escrito em desacordo ortográfico. ○

Pobres, não 
generosos e 
(in)felizes?

opinião 
Tito Miguel Pereira

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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✝ Vítor Filipe Pinto da Rocha
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 1 de abril, 
sexta-feira, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 31 de março de 2022

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

✝ Lídia de Amorim e Pinho
AGRADECIMENTO

Rua 14 – Espinho

 
Seu marido, filhos, noras, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
que participaram no funeral do 
seu ente querido, ou que de outro 
modo manifestaram o seu pesar. 
Agradecem também a todos 
quantos participaram na missa 
de 7.º dia.
 
Espinho, 31 de março de 2022
 
Casimiro Estêvão Rodrigues Duarte – marido
Manuel Fernando Amorim Duarte – filho
Casimiro Jesus Pinho Rodrigues – filho
Carlos Alberto Rodrigues Amorim – filho

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

✝ Antónia Iolanda Pita Diniz
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua Professor Dias Afonso / Anta - Espinho 

Sua família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral da 
sua ente querida ou que e outro 
modo se associaram à sua dor. A 
missa de 7.º dia será celebrada 
quinta-feira, dia 31 de Março, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Anta. Desde já agradece, 
muito reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar.    

Anta, 28 de Março de 2022

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

✝ Maria Emília da Silva Correia Garcia
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua de São Martinho / Anta - Espinho

Seu marido, sogra, irmãos, 
cunhados e demais família 
vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas, que tomaram 
parte no funeral da sua ente 
querida ou que e outro modo 
se associaram à sua dor. A 
missa de 7.º dia será celebrada 
sexta-feira, dia 1 de Abril, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta. Desde já agradece, muito 
reconhecidamente a todos 
quantos dignem participar.
Anta, 28 de Março de 2022  

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

✝ Óscar Rogério de Oliveira Santos
AGRADECIMENTO

Espinho (Rua 21) 

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.

Espinho, 31 de março de 2022

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

✝ Mário da Costa Valente
Missa do 9.º Aniversário de falecimento

Seus filhos e restante família vêm, 
por este meio, comunicar que será 
celebrada missa por alma do seu 
ente querido, na próxima quinta-
feira, dia 7 de abril pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 31 de março de 2022

Mário Manuel Jesus Costa Valente
Maria Laura Jesus Valente Macedo

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496
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ARRENDO
APARTAMENTO T1/T2 – 1.º ANDAR

Com varanda em Espinho.
Novo, em muito bom estado.
Contactar: 918530854 ou 961802914

DEFESA DE ESPINHO - 4691 - 31 MARÇO 2022

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE ESPINHO 

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convoco, nos termos do artigo 23° do 
Compromisso, os irmãos da Santa Casa da 
Misericórdia de Espinho, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 13 do mês de 
Abril, pelas 17:30 horas, no auditório "Amadeu de 
Melo Morais", sito na sua sede, Rua da ldanha, 
nº 300, Anta —Espinho, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 

a) Apreciar, discutir e aprovar o Relatório de 
Atividades e Contas do exercício do ano 2021. 

Se à hora marcada não estiver presente a maioria 
da Assembleia (quórum estatutário) a reunião 
iniciar-se-á, trinta minutos depois, com os que 
estiverem presentes, conforme estabelecido no 
nº 1 do artigo 25°.
 
Esta assembleia é anunciada por Edital afixado na 
sede, por anúncios e comunicada por mensagem 
eletrónica. 

Espinho, 29 de março de 2022

O presidente da Assembleia Geral
Eng.º Edgar Alves Ferreira
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OS NOSSOS CLASSIFICADOS

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

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

✝ Maria Rodrigues Teixeira
MISSA DE 7.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Viúva de José Cruz

A família vêm comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do seu ente 
querido, dia 5 de abril, terça-feira, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. Desde já agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia .

Espinho, 31 de março de 2022

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

✝ Henrique da Silva Antunes
MISSA DO 4.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Espinho

Sua filha, Teresa Maria da Silva 
Antunes, e restante família vêm 
participar que será celebrada 
missa por alma do seu ente 
querido, dia 5, terça-feira, pelas 
19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. Desde já agradecem 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.
 
Espinho, 31 de março de 2022

✝ ANTÓNIO JORGE GOMES DA ROCHA
MISSA DO 9.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa, filhos e restante família vêm 
participar que será celebrada missa por alma 
do seu ente querido, dia 3 de abril, domingo, 
pelas 11.00, na Igreja Paroquial de Anta. 
Desde já agradecem a quem comparecer.

✝ ANTÓNIO DOMINGUES DIAS MAIA
10.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa e filha participam que será 
celebrada missa por alma do seu ente querido, 
dia 4, segunda-feira, pelas 8 horas da manhã, 
na Igreja Paroquial de Silvalde. Desde já 
agradecem a quem comparecer.
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CAROLINA FIGUEIREDO

DESDE QUE Gustavo Ribeiro 
levou o seu skate e Portugal aos 
Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, 
que levou também muitos dos que 
o viram em prova a adquirir um 
skate e experimentar a modalidade. 
Houve, por isso, um grande cresci-
mento repentino na prática deste 
desporto, que muitos também veem 
como uma forma de lazer.

Em Espinho a comunidade de 
skate é grande e muitos elementos 
reúnem-se na área exterior da Nave 
Desportiva de Espinho, numa es-
trutura que não era utilizada até à 
chegada dos skaters. Os degraus e 
as rampas que não davam a lugar 
nenhum, passaram a servir de ele-
mentos que ajudam à prática do 
skate e à execução de manobras, o 
que chamou a atenção de vários ou-
tros adeptos da modalidade.

É o caso de Frederico Moreira. 
Anda de skate há cerca de dez anos 
e começou a utilizar o local impro-
visado, porque “ouvia-se rumores 
de que se juntavam aqui para andar 
e que até tinham construído umas 
rampas”. E, de facto, construíram. 
“Com a autorização da Nave Des-
portiva, alguns skaters compraram 
sacos de cimento, construíram 
rampas e corrimões e cimentaram al-
gumas das laterais para alisar o piso”, 
explicou Frederico. A comunidade de 
skate espinhense criou as condições 
necessárias para adaptar a estrutura 
ali existente e fazer dela um skate 
park, mas não foi a única a utilizar 
o espaço. “Muitos profissionais do 
skate vêm de propósito a Espinho 
para andar um bocado aqui”, conta o 
espinhense. Além disso, a conhecida 
marca Element, fabricante de skates 
e vestuário, gravou um filme cha-
mado “Get Busy Living”, dedicado à 
prática da modalidade, e muitas das 
cenas são filmadas na Nave Despor-
tiva, quer no espaço melhorado pela 
comunidade espinhense, quer na 
zona da pirâmide que se encontra 
ali bem perto, numa das entradas 
do pavilhão. “Isto veio fazer com que 
Espinho se tornasse um spot conhe-
cido para andar de skate”. “Mas há 

muito potencial neste local que po-
deria ser aproveitado, bastava cons-
truir mais umas rampas”, confessa 
Frederico. “E, se isto fosse melhorado, 
ia valorizar também esta zona da ci-
dade”, acrescentou.

Mas, se bem se recorda, Espinho 
já teve um skate park. Situava-se 
na Alameda 8, em frente ao Casino. 
Frederico recorda-se que “no dia em 
que começaram a construí-lo, foram 
todos para lá ver se era mesmo ver-
dade e como ia ficar”. “Quando os ho-
mens apertaram o último parafuso, 
o pessoal começou todo a andar, 
nem esperou por ninguém, nem 
nada. Foi uma novidade na altura”, 
lembra o skater.

Mas a novidade rapidamente des-
vaneceu e o local começou a perder 
utilizadores, porque “não satisfazia 
as necessidades da comunidade”. “Ali 
só se aprendia a descer as rampas e 
pouco mais”, explica.

Para Frederico Moreira e para 
muitos outros, “podiam simples-
mente ter melhorado esta área junto 
à Nave do que construir algo novo 
na Alameda, que era muito mais 
fraco do que aquilo que já existia”. 
“Um dos projetos pensado por nós 
para este local era exatamente o de 
melhorar esta área, mas sempre foi 
impossível”, acrescenta.

O espinhense recorda-se de 
apenas dois eventos ligados à mo-
dalidade realizados na cidade, sendo 

um deles um campeonato, no qual 
arrecadou mesmo o segundo lugar. 

Sem mais opções em Espinho, os 
skaters rumam ao skate park de São 
João da Madeira ou ao mais recente, 
construído em Ramalde. “É um re-
cinto fechado e até temos de dar 
nome e o número de pessoas que 
levamos. Mesmo assim, às vezes é 
tanta gente que nem conseguimos 
andar, mas é um sítio com ótimas 
condições”, revela Frederico, espe-
rançoso que “um dia Espinho possa 
ter algo semelhante”.

Neste espaço no Porto, Frederico 
Moreira vê-se confrontado com o 
crescimento exponencial da moda-
lidade, pela “quantidade de caras 
novas que se vê e até de crianças que 
vão para lá com os pais”. Faz questão 
de frisar que “o skate é uma comuni-
dade” e que “são os profissionais que 
ajudam os mais pequenos e que os 
ensinam a fazer as manobras e isso 
também acontece cá na cidade”. “O 
que nós sempre quisemos foi um 
bom skate park em Espinho, porque, 
para além de nos dar condições, 
iria atrair imensa gente para cá”, 
concluiu.

A Câmara Municipal de Espinho 
foi contactada no âmbito de saber 
se há algum projeto para melhora-
mento das condições ou eventual 
construção de um skate park em 
Espinho, mas não foi possível obter 
resposta até ao fecho desta edição. 

defesa-ataque

REPORTAGEM SKATE

Andar de skate voltou a estar na moda e a prática da modalidade é cada vez maior 
por todo o país, muito por causa da exibição do português Gustavo Ribeiro nos Jogos 
Olímpicos, realizados no último verão, em Tóquio. Espinho não é exceção e tem uma 
grande comunidade de skaters que se junta na Nave Desportiva. Foram os próprios 
skaters que construíram rampas e corrimões num espaço exterior que não era utilizado.
A Defesa falou com um dos praticantes para entender o que já foi feito e o que Espinho 
pode ainda fazer pela modalidade em crescimento.

“Há potencial para um bom 
skate park em Espinho”

  
            
O que nós sempre 
quisemos foi um 
bom skate park 
em Espinho, 
porque, para 
além de nos dar 
condições, iria 
atrair imensa 
gente para cá”

Frederico 
Moreira, skater 
espinhense
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DEFESA DE ESPINHO - 4691 - 31 MARÇO 2022

LIGA DOS AMIGOS DO 
HOSPITAL DE ESPINHO

Anúncio

Torna-se público, por este meio, que em Assembleia 
Eleitoral realizada no dia 25 de março de 2022 foram 
eleitos os novos Órgãos Sociais da Liga dos Amigos do 
Hospital de Espinho para o quadriénio 2022/2025, os 
quais passaram a ter a seguinte composição:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente: José Manuel Carmo da Silva
1º Secretário: Maria José Vieira Pereira da Silva
2º Secretário: Carlos Ledo da Fonseca

DIREÇÃO:
Presidente: Edgar Alves Ferreira
Vice-Presidente: José Manuel Abreu Fernandes
Secretário: Lídia Maria Vicente Santos
Tesoureiro: Francisco Augusto Vieira Fernandes
Vogal: Graça Maria Pessoa de Barros Pereira da Silva
Vogal: Joana Raquel da Silva Devezas
Vogal: Maria Fernanda Tavares da Costa Fontes 
Vogal: Ana Sofia Soares Pereira
Vogal: Rui Miguel Duarte Carvalho
1º Substituto: Filipe Manuel Gonçalves Couto
2º Substituto: Mónica Alexandra Pereira Vieira da Silva 
Guerreiro
3º Substituto: António Manuel de Sousa Andrade

CONSELHO FISCAL:
Presidente: Manuel Soares de Oliveira Violas
Secretário: Ana Marta Pereira Vieira da Silva
Relator: Bernardo Coelho de Lacerda Machado

Mais se informa que os membros dos órgãos sociais eleitos 
tomaram posse imediata na mesma assembleia.
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CAROLINA FIGUEIREDO

Como surgiu a prática desportiva 
na sua vida?
A prática desportiva na minha vida 
surgiu desde que eu nasci, por in-
fluência dos meus pais. Os meus 
pais eram desportistas e profes-
sores de educação física e, essen-
cialmente, a dança esteve sempre 
presente na minha vida, porque a 
minha mãe teve um percurso muito 
idêntico àquele que eu viria a ter: 
era professora de educação física e 
profissional de dança. 
Sente que foi uma influência e 
nunca uma imposição?
Nunca. Tanto que eu tenho uma 
irmã que nunca se dedicou ao des-
porto. Eu ganhei o gosto, porque 
acho que já estava em mim a prática 
desportiva.  Hoje sou professora de 
educação física tal como os meus 
pais e lembro-me que, desde pe-
quenina, me perguntavam: “O que 
queres ser quando fores grande?” 
e eu respondia sempre: “profes-
sora de educação física”, portanto 
nunca houve sequer outra opção. 
Não porque alguém me impusesse, 
mas porque eu gostava. Via o tra-
balho deles e eles foram profissio-
nalmente pessoas de muito nível. 
O meu pai foi diretor do Instituto 
Piaget e a minha mãe na Escola Su-
perior de Educação, portanto foram 
pessoas com muita qualidade a 
níveis profissionais e eu orgulha-
va-me muito disso. E eu própria, 
como eles eram ídolos para mim, 

quis ser como eles.
Apesar de se destacar pela dança, 
a patinagem também foi uma 
paixão.
Sim. Por influência da dança eu 
comecei a ver espetáculos de pati-
nagem artística e adorei. Pratiquei 
patinagem artística no Futebol 
Clube do Porto, no antigo Estádio 
das Antas. Gostei muito e fiz com-
petições, apesar de não ter chegado 
ao alto nível, porque, por volta dos 
14 anos, tive uma lesão num salto, 
no Axel, e deixei a patinagem, que 
esteve sempre a par com a dança. E 
a partir daí dediquei-me só à dança, 
mas ficou sempre o gosto pela 
patinagem.
Como surgiu a paixão pela dança?
A minha prática começou por 
acompanhar a minha mãe em todos 
os workshops e formações que ela 
dava. Em todos eles eu era a caçula, 
a pequenina que estava nas for-
mações, porque eu acompanhava 
e inscrevia-me também. Era tudo 
pessoas adultas e eu era a única 
criança. Portanto, com isso comecei 
a ganhar muito o gosto e acompa-
nhava-a sempre nos espetáculos.
Quando é que teve consciência 
de que a dança seria o caminho a 
seguir?
Percebi, porque via a felicidade da 
minha mãe, e a minha essencial-
mente, quando participava nos 
espetáculos. Porque antes de ser 
professora, eu fui bailarina. Fui bai-
larina de Ballet Clássico, de Dança 
Contemporânea e depois comecei 

a conhecer as danças urbanas, mais 
viradas para o Hip Hop e a Dança 
Comercial e comecei eu a criar 
as próprias coreografias. Então, 
quando eu andava na escola se-
cundária, a aluna começou a ser 
professora. Sempre que havia espe-
táculos na escola, pediam-me para 
eu ensaiar as turmas e eu era sim-
plesmente uma criança, mas já tinha 
um papel importante nos shows da 
escola. E comecei a perceber que era 
uma coisa que me deixava muito 
feliz.
Foi também por isso que optou pelo 
ensino?
A minha profissão é exatamente 
aquilo que eu quero. É aquilo que 
eu gosto e o que me deixa realizada. 
Adoro trabalhar com crianças, é uma 
paixão, E percebi que isso aliado à 
dança me deixava muito realizada.
E quando é que percebeu que a 
dança já não era só um hobby?
Percebi quando a dança se tornou 
algo muito sério. Primeiro a dança 
era um lazer e era o prazer de a 
fazer. Quando eu comecei a ganhar 
títulos e a ser chamada por muitas 
escolas e por muitos ginásios para 
começar a trabalhar na área, eu co-
mecei a perceber que já não era só 
prazer. Eu tinha a responsabilidade 
de manter o nível que as pessoas 
estavam à espera que eu apresen-
tasse. Então eu percebi que já não 
fazia sentido ver a dança só como 
lazer. A partir daí montei um gi-
násio muito dedicado só à dança, 
que teve muito sucesso. 
Qual foi o título que mais a marcou?
Campeã Nacional de Ginástica Ae-
róbica. Não me lembro do ano, mas 
lembro-me que fui durante quatro 
anos campeã regional. Chegava aos 
nacionais e a Madeira ultrapassa-
va-me sempre. No último ano em 
que competi, fui vice-campeã. 
Que estilos de dança 
experimentou?
Fiz Ballet, Contemporâneo, Hip 
Hop, Comercial, Dancehall, tudo ba-
seado em workshops. Hoje conside-

ro-me uma especialista em Dança 
Comercial, porque a Dança Comer-
cial utiliza as músicas mais comer-
ciais que vão buscar as motivações 
das crianças, que é aquilo que eu 
mais gosto de trabalhar, e consigo 
colocar um bocadinho de casa es-
tilo. Costuma-se dizer que é um es-
tilo de fusão, porque utiliza a fusão 
de vários estilos. E como eu não 
sou especialista em nenhum estilo, 
sempre quis saber um bocadinho 
de tudo, a minha área preferida é a 
Comercial.
Poderia ter sido bailarina 
profissional?
Não, nunca. Primeiro porque não 
me revejo como uma bailarina pro-
fissional. Revejo-me exatamente 
como eu sou, professora, porque a 
minha felicidade e o meu prazer é 
dar aulas, é transmitir. E acho que 
o tenho conseguido a dar aulas de 
Educação Física, como também nos 
ginásios onde trabalhei. Nunca fui 
muito egoísta. Gosto da dança, mas 
não para mim. Para os outros. 
Isso fez com que quisesse a dança 
também para as suas filhas?
Nunca forcei. Se andassem na 
dança, seria por influência, tal como 
aconteceu comigo e com os meus 
pais. Como é óbvio, e como o ritmo 
estava dentro da nossa casa, elas ex-
perimentaram todas a dança. Para a 
minha filha mais velha, a Mafalda, 
a dança é a área dela. Devido a uma 
circunstância da vida ela deixou de 
praticar e dedicou-se ao Hipismo, 
mas agora voltou à dança, está a 
fazer formações e dá aulas à classe 

de Babies. A minha filha Matilde 
também andou na MTV, é coorde-
nada, tem ritmo, mas não é a área 
dela, nitidamente. É jogadora de 
voleibol e representa a seleção na-
cional desde os 16 anos e está na 
área dela. Gosta de dançar, mas só 
nos tempos livres. Já a minha filha 
Martina é completamente da área 
da dança. A par com o voleibol e 
também com a seleção nacional, a 
dança é a área dela. O meu marido 
é jogador de voleibol, eu sou da área 
da dança, e ela foi dividida ao meio e 
é boa no volei e na dança.
Mas tentou incutir sempre a prá-
tica desportiva.
Desporto é essencial. Aconselho a 
todos os pais incutirem a prática de 
desporto, não só porque é benéfico 
em termos de saúde física e mental, 
mas também porque é benéfico em 
termos de organização durante o 
dia. Muitas vezes os pais acham que 
praticar desporto retira tempo de 
estudo e é exatamente o contrário. 
Todas as crianças que praticam des-
porto são muito mais organizadas, 
porque se sabem que têm quatro 
horas livres e duas delas estão ocu-
padas com desporto, vão usar as ou-
tras duas ao máximo para estudar.
É natural de São Mamede de In-
festa. Como é que os seus cami-
nhos vieram dar a Espinho?
Vim para Espinho, porque me casei 
com um espinhense fantástico e fa-
buloso, chamado Hugo Ribeiro, que 
é jogador de voleibol. E estou muito 
feliz por morar em Espinho, porque 
tem muita qualidade de vida, ao 
contrário da minha cidade onde há 
muito mais stress. 
Como surgiu a ideia de criar o MTV 
Dance?
Foi muito engraçada a criação da 
MTV Dance, porque, quando eu 
vim viver para Espinho, sabiam 
que eu era professora de Educação 
Física, professora universitária sa-
biam que eu tinha um ginásio onde 
dava dança e tinha algumas parti-
cipações na RTP. Por isso, fui logo 

defesa-ataque

PATRÍCIA CALADO RIBEIRO

ENTREVISTA.

Patrícia Calado Ribeiro conquistou a 
atenção e o coração dos espinhenses 
através da dança. O grupo MTV Dance Kids 
cresceu e leva Espinho a todos os cantos do 
país e, agora, também do mundo. A mentora 
do projeto esteve à conversa com a Defesa de 
Espinho e falou sobre o percurso na dança, 
que começou com um par de patins, e dos 
objetivos futuros para o grupo espinhense.
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dança, mas 
não para mim. 
Para os outros”

Revejo-me exatamente 
como eu sou, 
professora, porque a 
minha felicidade e o 
meu prazer é dar aulas, 
é transmitir”
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convidada pelo Sporting Clube de 
Espinho para abrir uma classe de 
dança, porque sabiam que eu estava 
ligada a uma área que o SCE não 
tinha nada criado em termos de 
dança que correspondesse às mo-
tivações das crianças espinhenses. 
A verdade é que no primeiro ano 
abriu uma classe que cresceu e no 
segundo ano já eram duas, que cres-
ceram e passaram para três e agora 
tenho cerca de dez classes com 
muitas alunas. 
Por que acha que se deu o boom no 
grupo?
Não tenho dúvidas de que foi devido 
ao meu rigor e à minha exigência.
Usou o voleibol também como 
forma de catapultar o grupo, 
através das cheerleaders?
Sim. Quando eu iniciei o grupo de 
dança, convidaram-nos para irmos 
dançar no jogo e eu própria achei 
que não fazia sentido dançar só 
naquele jogo. Achei que era fun-
damental o clube ter um grupo de 
cheerleaders e então fizemos os 
fatinhos pretos e brancos e as me-
ninas atuavam, pequenininhas, nos 
jogos de voleibol. Com a pandemia 
isso foi suspenso, mas vamos, prova-
velmente, voltar a ter cheerleaders.
Acompanhou muitas jovens desde 
pequeninas até à faculdade. Como 
vê isso?
É um orgulho enorme ver e rever as 
minhas alunas que entraram para 
a MTV Dance com cinco anos, que 
na altura era a idade mínima, e que 
hoje estão na faculdade e que hoje 
colaboram com a MTV Dance como 
professoras. É fantástico, porque 
é-nos solicitado trabalho para 
eventos e, como eu estou 24 horas 
por dia ocupada, às vezes solicito 
ajuda delas. Tenho sempre uma re-
união de preparação com elas para 
lhes dar algumas dicas, e a tal exi-
gência e o rigor que tenho de ter, e 
são elas que hoje me substituem, 
as que se mantêm na MTV desde 
pequeninas.
Há mesmo casos de alunas que não 
deixam que a faculdade ou o em-
prego as afaste do grupo. 
Sim. É algo que me emociona 
imenso, porque mesmo alunas que 
já estão a trabalhar se mantêm na 
MTV e, sempre que podem, vão 
fazer aulas, porque nós agora temos 
aulas para adultos e deixou de fazer 
sentido as aulas serem só até aos 18 
anos. Temos alunas que continuam 
a fazer aulas e a fazer os espetá-
culos. Temos outras alunas que não 
podem continuar na MTV, mas que 
nunca deixam de vir aos nossos es-
petáculos. E fico muito emocionada, 
porque no Natal tive muitas alunas 
que foram a minha casa desejar 
boas festas e dar um beijinho. Isso 
significa que a MTV Dance não é só 
aulas de dança. É uma transferência 
de sentimentos umas para as outras 
e uma amizade que vai ficar para a 
vida, tenho a certeza absoluta.

Este acompanhamento das 
crianças até à idade adulta vai 
muito mais para além da dança. As 
suas aulas são sempre pautadas 
pela transmissão de valores.
Sim. E quando eu falo de rigor e 
exigência, esses são apenas uns dos 
valores, porque há outros. Temos 
os valores da amizade, da cumplici-
dade. Portanto, é isso que eu quero 
nelas. Mas também perceberem que 
dentro de uma aula existem regras 
e há objetivos a cumprir. E muito 
importante é a ligação que eu criei 
com as alunas. 
Sente que criou uma família?
Não tenho dúvidas de que a MTV 
Dance é uma família. 
Tem também a classe dos Pais Ar-
tistas, que são uma animação e 
também um braço direito.
Sim. A criação dos Pais Artistas veio 
exatamente pelos valores que eu 
pretendo criar na MTV Dance. Esta 

ligação, esta união entre a formação 
da dança e também a integração 
dos pais na vida das crianças. É 
algo que eu acho que nunca pode 
deixar de existir, até porque, com o 
grande stress do dia a dia, os pais e 
os avós deixam de se ligar à vida das 
crianças. Deixam as crianças nas 
atividades, vão busca-las e depois 
há um corte. O meu objetivo com 
os Pais Artistas foi não criar esse 
corte. Então convidei os familiares 
a irem fazer aulas com as crianças. 
Tudo começou numa aula entre 
avós e netos, pais e filhos e passou 
para uma classe de Pais Artistas e os 
filhos e netos podem vê-los nos es-
petáculos e isso é fantástico. Salva-
guardo que esta classe é para os fa-
miliares se divertirem, mas também 
para mostrarem algum trabalho. E, 
efetivamente, eles são o meu braço 
direito em toda a organização dos 
espetáculos e em tudo o que eu 

necessito.
Pensou que o grupo poderia 
chegar onde chegou quando o 
criou?
Nunca. Nunca pensei que o MTV 
Dance chegasse àquilo que é hoje. 
Pensei simplesmente que iria ter 
uma classe de dança, duas classes 
de dança com alguma qualidade, 
mas que a coisa ficasse por aí. 
Tanto que as aulas eram às se-
gunda e quartas e neste momento 
são de segunda a sábado e com en-
volvimento em inúmeros projetos. 
E o que é que gostava ainda de 
conquistar?
Para ser sincera, a minha conquista 
é manter aquilo que tenho hoje. O 
meu receio é não conseguir manter 
o que conquistei até agora. Não 
quero mais que isso, porque con-
segui uma família grande, uma 
formação exigente e criei uma 
imagem boa da MTV Dance. Não 
posso pedir mais.
Levar a MTV Dance fora de Por-
tugal é mais um passo nessa 
manutenção?
Sim. Já fomos duas vezes apuradas 
para o Campeonato do Mundo em 
Orlando. No próximo dia 3 vamos 
tentar conquistar o apuramento 

para o Campeonato da Europa, em 
Roma, e novamente para o Cam-
peonato do Mundo. E a verdade é 
que eu gostaria muito de ir com as 
minhas alunas para fora de Por-
tugal, não só pela procura de re-
sultados, mas sim porque eu acho 
que é mais um momento único que 
elas vão ter na vida delas, de união, 
de amizade, e eu sei que estes mo-
mentos vão estar guardados no 
percurso delas para sempre. 
Como vê o panorama da dança em 
Portugal?
A melhorar. Hoje em dia a dança é 
vista de outra forma e, neste mo-
mento, já temos escolas e profis-
sionais muito bem qualificados ao 
nível da dança. Claro que tivemos 
de ver um bocado a formação lá de 
fora, mas acho que a dança está a 
melhorar significativamente.
Há algo que gostasse de melhorar?
Um maior investimento na área, 
uma maior valorização. E não 
pensar que a dança é colocar dez 
meninas dentro de um palco, pôr 
música e fazer três ou quatro 
passos. É preciso muito mais do 
que isso. Só com muita dedicação 
e exigência é que se consegue uma 
classe com qualidade. ○

A MTV Dance não é 
só aulas de dança. É 
uma transferência de 
sentimentos umas 
para as outras e uma 
amizade que vai ficar 
para a vida, tenho a 
certeza absoluta”
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Sempre que havia 
espetáculos na escola, 
pediam-me para eu 
ensaiar as turmas e eu 
era simplesmente uma 
criança, mas já tinha 
um papel importante 
nos shows da escola”

RESTAURANTE FRANCÊS EM FRANÇA
Procura COZINHEIRO, sério com experiência.

De maio a outubro, c/ 
possibilidade de prolongar o tempo.

Com habitação, aceita casal 
e dá trabalho ao cônjuge.

Contactar: 33687519304 / 3372961277
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VOLEIBOL FUTEBOL
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JOSÉ PEDRO ANDRADE está na 
lista dos pré-convocados para os Jogos 
Mundiais Universitários, que se deve-
riam ter realizado em 2019, mas foram 
adiados para 2022 e vão jogar-se entre 26 
de junho e 7 de julho, em Chengdu, na 
China. 

O atleta formado nos clubes espi-
nhenses e que integra agora o plantel 
do Esmoriz Ginásio Clube confessou ter 
ficado “muito contente” quando recebeu 
a boa nova dada pela Federação Acadé-
mica do Desporto Universitário (FADU). 
“Significa que continuo a fazer um bom 
trabalho aos olhos da Federação Portu-
guesa de Voleibol”, explicou o voleibo-
lista, em declarações ao jornal Defesa de 
Espinho.

Na pré-convocatória listam mais cinco 
colegas de equipa de José Pedro An-
drade, o que deixou o atleta “super feliz”, 
porque “demonstra que uns ‘miúdos’ 
do Esmoriz estão a fazer um excelente 
trabalho e um excelente campeonato”, 
acrescenta.

Deixa ainda palavras de agradeci-
mento “ao Esmoriz e às pessoas que 
proporcionam tudo o que está ao seu al-
cance para que não falte nada à equipa”. 
“Não tenho qualquer dúvida de que é 
graças a isso que devo esta pré-convo-
catória. Obrigado Esmoriz!”, concluiu o 
voleibolista.

Além desta pré-convocatória, José 
Pedro Andrade viu também, nesta se-
gunda-feira, o seu nome inscrito na lista 
de João José para integrar os trabalhos 
de preparação da Seleção Nacional de 

Seniores, que começam a 9 de maio, para 
a European Golden League, competição 
disputada por algumas das principais 
seleções europeias e que dá acesso à 
Liga das Nações de Voleibol.

Fim de semana de vitórias espinhenses

O fim de semana correu de feição às 
equipas espinhenses masculinas, com 
ambos os emblemas a registarem vitó-
rias importantes nos playoffs da Taça 
Federação.

A Associação Académica de Espinho 
venceu na deslocação a São Mamede 
por 2-3, pelos parciais de 18-25, 25-23, 25-
21, 16-25, 11-15. Com esta vitória, os acade-
mistas ficam em vantagem para os pró-
ximos dois jogos com a mesma equipa, 
para o playoff de colocação para a Taça 

Federação. Amanhã (sexta-feira), os mo-
chos recebem a AA São Mamede, pelas 
21 horas.

Na mesma competição estava o Spor-
ting Clube de Espinho. Os tigres, sob o 
comando de Ricardo Lemos (treinador 
da equipa feminina), venceram na 
viagem ao terreno do Vitória também 
por 2-3 (13-25, 25-19, 25-18, 20-25, 12-15) 
e ganham vantagem na eliminatória. 
Este sábado recebem os vimaranenses, 
para a partida que tem início às 16 
horas. 

Do lado feminino a sorte não foi a 
mesma, com as seniores espinhenses 
a serem derrotadas na receção às aço-
rianas do Clube K, por 1-3 (25-20, 20-25, 
13-25, 17-25), tendo de recuperar da des-
vantagem no encontro do próximo fim 
de semana.  CF

O SC ESPINHO desloca-se 
no domingo a Gondomar, 
ao Estádio S. Miguel, para 
defrontar o conjunto local, 
em encontro agendado para 
as 16 horas e a contar para a 
segunda jornada da fase de 
manutenção/descida, Série E, 
do Campeonato de Portugal.

No historial registam-se 
24 jogos entre estes dois con-
juntos e, curiosamente, cada 

uma das equipas obteve nove 
vitórias, tendo havido um em-
pate nas restantes.

Regista-se, também, que os 
gondomarenses não vencem 
os tigres desde fevereiro de 
2019 e que estes últimos cinco 
encontros deram a vitória aos 
espinhenses, com particular des-
taque para a última, em janeiro 
passado, já com a orientação téc-
nica de Pedro Barroso, por 1-6. 

O NADADOR do SC Espinho, 
Francisco Santos, conquistou 
este fim-de-semana o título 
de campeão zonal nos 200 
metros mariposa, no Torneio 
Zonal de Infantis – Zona 
Norte que se realizou nas 
Piscinas Municipais de Con-
deixa. O atleta espinhense 
é, atualmente, o melhor 
nadador português nesta 
distância e neste estilo com 
2:33,96 minutos.

Por sua vez, o nadador dos 
tigres João Castro alcançou 
o segundo lugar nos 100 
metros mariposa e obteve, 

ainda, a quarta posição nos 
200 metros bruços.

No feminino, o destaque 
vai para Francisca Branco 
que alcançou a quarta po-
sição nos 100 metros mari-
posa e para Adriana Trindade 
que conquistou o sexto lugar 
nos 200 metros bruços.

Esta prova reuniu 256 na-
dadores que representaram 
47 clubes. O SC Espinho par-
ticipou com sete nadadores 
(quatro masculinos e três 
femininos), tendo sido ba-
tidos 30 recordes pessoais (in-
cluindo tempos parciais). 

A ACADÉMICA de Espinho 
conquistou este fim de semana 
11 títulos de campeões distritais 
de trampolins, no Campeonato 
Distrital que decorreu em Vila 
do Conde. Os academistas, que 
participaram na prova com 14 
ginastas obtiveram 13 lugares 
no pódio (11 primeiros, três 
segundos e dois terceiros lu-
gares), tendo conseguido que 13 
dos seus ginastas garantissem 
o apuramento para os campeo-
natos nacionais.

Inês Coimbra e Filipe Car-
doso (infantis), Santiago 
Ramos (iniciados 1.ª Divisão), 
Leonor Mano e Francisco 
Ramos (juvenis) e Bruno Oli-
veira (seniores 1.ª Divisão) 
foram os campeões distritais 
nos trampolins individuais. 
No trampolim sincronizado, 
os infantis masculinos (Filipe 
Cardoso/Gonçalo Medeiros), 
juvenis femininos (Leonor 
Mano/Raquel Coentrão) e 

seniores 1.ª Divisão (Bruno 
Oliveira/João Pinheiro) alcan-
çaram os respetivos títulos 
distritais.

Destaque, também, para o 
primeiro lugar da Académica 
por equipas em infantis femi-
ninos no trampolim individual, 
alcançado por Inês Coimbra, 
Rita Pinto e Sofia Gomes.

Selena Alves e João Pinheiro 
ficaram na segunda posição em 
individuais, respetivamente 
em iniciados femininos e se-
niores masculinos 1.ª Divisão. O 
clube do Mocho foi vice-cam-
peão em iniciados femininos 
por equipas, com Selena Alves, 
Helia Barbetz e Joana Almeida.

Por fim os atletas acade-
mistas conquistaram a terceira 
posição em infantis femininos 
(Rita Pinto), infantis mascu-
linos (Gonçalo Medeiros), ini-
ciados femininos (Helia Bar-
betz) e em juniores femininos 
(Letícia Severino). 

UM INCIDENTE, após o final do jogo 
entre os Águias de Paramos e o Can-
tinho da Ramboia, no domingo, no Com-
plexo Desportivo de Paramos, causou 
quatro feridos – duas mulheres, uma de 
24 anos e a outra de 32 anos e em dois 
homens, um de 27 e o outro de 31 anos 
– e levou a que a Polícia de Segurança 
Pública (PSP) de Espinho viesse a iden-
tificar seis cidadãos.

"Condenamos, veementemente, os 
acontecimentos", disse à Defesa de Es-
pinho, o presidente da Associação de Fu-
tebol Popular do Concelho de Espinho 
(AFPCE), Tiago Paiva, que prometeu 
"levar até às últimas consequências" o 
inquérito que já mandou instaurar com 

o intuito de se "apurarem os factos". 
"Seremos implacáveis nas decisões 

que viermos a tomar", afirmou Tiago 
Paiva, escusando-se proferir mais 
comentários.

“Não nos revemos e jamais seremos 
complacentes com qualquer ato de vio-
lência”, refere um comunicado tornado 
público pela AFPCE, reiterando que os 
seus 38 anos de história “não se compa-
decem com atitudes e comportamentos 
violentos”.

Segundo a Defesa de Espinho apurou, 
ao local foi chamada a PSP e estiveram 
presentes os Bombeiros do Concelho de 
Espinho que transportou os feridos ao 
Hospital de Vila Nova de Gaia.  MP

Tigres em Gondomar
no domingo às 16 horas

José Pedro Andrade, voleibolista 
formado nos emblemas Espinhenses,  
viu o seu nome escrito nas 
convocatórias dos Jogos Mundiais 
Universitários e dos trabalhos da 
Selecção Nacional de Seniores.

José Pedro Andrade na pré-convocatória 
das Universíadas e da Seleção Nacional

NATAÇÃO

TRAMPOLINS

Francisco Santos 
sagra-se campeão zonal

Académica conquista 11 títulos 

Desacatos no 
final de um jogo 
causam quatro 
feridos e PSP 
identifica seis 
pessoas
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA 

  

 
PARA CONHECER as famosas pedras tem 
que se descolar até à sua terra. Contudo, an-
tes de lá chegar sugerimos uma paragem du-
rante o caminho. De Espinho até à aldeia da 
Castanheira demora cerca de uma hora. Fa-
ça-se ao caminho já na sexta-feira, mas pare 
primeiro no Baloiço Vilar. É uma atração tu-
rística em Vale de Cambra, muito conhecida 
pelas suas paisagens deslumbrantes, mas 
principalmente pelas fotografias espetacula-
res que proporciona. Caso goste de registar 
os momentos especiais, este é o local ideal. 
Ao seguir viagem, conduza até à aldeia da 
Mizarela, no concelho de Arouca, e escolha 
um local para pernoitar. O Hotel Rural da 
Freita é uma boa sugestão.

 
DO PONTO DE VISTA GEOLÓGICO, a 
pedra chama-se “granito nodular da Casta-
nheira”. Constitui-se essencialmente por ro-
cha granítica, de cor clara, e uma quantidade 
invulgar de nódulos biotíticos, um mineral 
de cor negra que se acumula em pequenos 
aglomerados. No entanto, a atração não está 
na cor ou até na forma de cada pedra, mas 
sim no facto de pequenas pedras nascerem 
de uma pedra maior. No fundo, pedras que 
parem outras pedras. 
Perante esta realidade, a aldeia de Castanhei-
ra recebe, todos os anos, curiosos de várias 
partes do mundo. Por isso, sugerimos que 
parta à descoberta e fique a conhecer todos 
os pormenores no Centro de Interpretação 
dedicado a este tema no Arouca Geopark. 
Localizado na rua de Santo António, em Cas-

tanheira, este espaço oferece visitas guiadas, 
explicando o fenómeno ao longo de um per-
curso extremamente interessante. A visita 
incorpora vários momentos e há alguns no 
interior do edifício e outros no exterior, mes-
mo junto à localização das pedras que se en-
contram espalhadas pelas encostas.
Se tiver filhos, netos ou crianças que o acom-
panham, a visita pode tornar-se ainda mais 
interessante, pois o Arouca Geopark tem 
programas educativos especialmente pensa-
dos para eles. Na região, a população valoriza 
muito este facto que, até hoje, continua sem 
uma explicação cientifica. Os mais idosos 
cresceram com a convicção de que as pedras 
parideiras são autênticos elementos de ferti-
lidade. Ou seja, durante muitos anos pensou-
-se que colocar uma das pequenas pedras de-
baixo da almofada na hora de dormir, podia 
aumentar a hipótese de se ter um filho.
Aberto ao público desde 2012, este centro de 
interpretação explica todo este processo que 
conta já com 320 milhões de anos e ensina 
de que forma acontece o desprendimento 
de cada uma das pedras recém-nascidas. To-
dos os meses há atividades organizadas, por 
isso basta agendar a sua visita com tempo e 
desfrutar de um fim de semana diferente. O 
centro de interpretação está aberto todos os 
dias das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. O 
preço de cada bilhete depende de que género 
de vista quer realizar, mas os valores são ape-
nas simbólicos e não ultrapassam os cinco 
euros por pessoa.   

PORQUE O GEOPARK é muito mais do que 
as pedras parideiras, sugerimos que come-
ce a sua manhã com uma caminhada pelos 
percursos pedestres da zona. Se não está 
habituado a grandes aventuras deste géne-

ro, sugerimos uma rota pequena. O percurso 
número 7, instituído pelo Geopark, chama-
-se ‘Nas Escarpas da Mizarela’ e começa no 
Parque de Campismo do Merujal (Serra da 
Freita). Apesar de ser uma rota pequena, a 
caminhada dura, em média, cerca de três ho-
ras e permite uma passagem pela Estação da 
Biodiversidade e por algumas das mais pri-
vilegiadas vistas sobre a Frecha da Mizarela. 
O ponto final da rota é o mesmo da partida.
Por outro lado, se prefere uma grande rota, 
sugerimos o percurso 28, feito por montes 
e vales de Arouca. Quer o ponto de partida 
como o da chegada é junto ao Museu Muni-
cipal, mas trata-se de um percurso que não 
pode ser feito apenas num dia. Este itinerá-
rio tem cerca de 85 quilómetros, percorre um 
território de rara beleza e liga várias monta-
nhas da região.  ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Piso Panorâmico do 
Radar Meteorológico 
de Arouca
A cerca de 1100 metros 
de altitude, proporciona 
uma das mais 
deslumbrantes vistas 
de toda a região 

Estação da 
Biodiversidade 
do Merujal
Localiza-se em plena 
Serra da Freita e é 
composta por nove 
painéis informativos 
sobre a riqueza 
biológica existente

Miradouros do Detrelo 
da Malhada
Estrutura de apoio 
à contemplação das 
paisagens que assenta 
sobre rochas de caráter 
«xistento», praticamente 
verticalizadas, como 
se fossem muralhas 
protetoras da Serra da 
Freita
 


À descoberta das 
pedras parideiras

É na aldeia da 
Castanheira, em pleno 
planalto da Serra da 
Freita que se podem 
encontrar as famosas 
pedras parideiras. Este 
ex-líbris de Arouca, é 
um dos maiores pontos 
de atração na zona e um 
fenómeno raro em todo 
o mundo. Viaje à procura 
deste tesouro, mas não 
deixe de lado as outras 
atrações de Arouca. 
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agenda
31 MAR a 3 ABR
OLHAR O PORMENOR
Multimeios (galeria)
Horário: 10h-18h (3.ª e 4.ª); 
10h-18h e 21h-22h (5.ª e 6.ª); 
15h-19h e 21h-22h (Sáb. e Dom.)
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.

31 MAR a 23 ABR
SEDUÇÃO DO CORPO 
COM AS COISAS 
ArtLab24
Horário: 16h-19h (5.ª a Sáb.)
Inaugurada a 12 de março, 
a exposição de desenho e 
escultura de Inês Leal está 
patente ao público na galeria 
da Avenida 24.

31 MAR a 31 DEZ
EXPOSIÇÕES PERMANENTES
Museu Municipal – FACE 
Horário: 10h-17h (6.ª); 10h-13h (Sáb.)
Coleção da antiga fábrica de 
conservas Brandão Gomes, 
exposição do Teatro e 
Marionetas de Mandrágora e 
mostra da Companhia Boca 
de Cão.

1 ABR
“CAR12”, A GRANDE VIAGEM
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8€ (cartão amigo 4€)
Espetáculo musico-teatral da 
ACERT e com ideia original de 
Miguel Cardoso. Classificação: 
maiores de 6 anos. Duração: 60 
minutos. Um dueto em viagem 
num veículo surpreendente. 
Uma dramaturgia mágica, 
humorada e emocionante. Uma 
andança divertida e comovente 
onde, da forma mais inusitada e 
virtuosa, surgem sons e melodias 
que são paisagens sonoras 
criadas pela execução musical 
de instrumentos inventados 
e construídos (mais de uma 
dezena) especialmente para esta 
criação artística. Sem palavras, 
ou melhor, com a palavra 
escondida simbolicamente nos 
silêncios, sons, gestos, melodias e 
atitudes teatrais dos intérpretes. 

6 ABR

JAN 
GARBAREK
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 12€ (cartão amigo 9€)
Concerto de Jan Garbarek 
(saxofone) com Trilok Gurtuw 
(percussão), Rainer Brüninghaus 
(piano) e Yuri Daniel (baixo). 
Classificação: maiores de 6 anos. 
Duração: 120 minutos. Misturando 
elementos de improvisação 
jazzística com o melodismo da 
música tradicional escandinava, 
Jan Garbarek é uma figura de proa 
no panorama internacional do 
jazz europeu. Além da abordagem 
inovadora à composição e 
improvisação, Garbarek lidera 
um grupo de músicos formados 
em diversas tradições. Os 
instrumentos e ritmos da Ásia 
misturam-se com melodias quase 
folclóricas de vários países, 
criando um mosaico sonoro que 
antecipou o conceito de “world 
music”. Uma viagem pela fusão 
de géneros, estilos e abordagens, 
numa eletrizante mistura.

Do humor, como companheiro 
nos incontáveis itinerários 
artísticos, nasceu a vontade de 
criar um espetáculo, coroando 
uma estima e ideias comuns.

2 ABR
PRÉMIOS DE LEITURA
Biblioteca Municipal
Horário: 10h30
Entrega de prémios aos 
vencedores da fase municipal do 
Concurso Nacional de Leitura, 
no Dia Internacional do Livro 
Infantil, e com a participação 
do contador de histórias Rui 
Ramos, do Baú do Contador. 
Premiados 1.º ciclo: 1.º Sara Bolle 
Antunes Rodrigues; 2.º Mafalda 
Mota Morais; 3.º Rodrigo Valente 
Ferreira. Premiados 2.º ciclo: 1.º 
Ana Miguel Silva; 2.º Inês Aguiar; 
3.º Rodrigo Soares. Premiados 3.º 
ciclo: 1.º Leonor Prata; 2.º Isabel 
dos Passos; 3.º Rafael Marques. 
Premiados Secundário: 1.º Maria 
Barbosa Costa Almeida; 2.º Maria 
João Castro; 3.º Joana Couto.

2 ABR 
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ criança 

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

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

3 ABR
A TERRA NO ESPAÇO 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até 10 anos, estudante e 
sénior (+65 anos); 10€, 13€ e 15€ 
“pack família” (3, 4 e 5 elementos); 
Grátis p/ crianças até 2 anos 
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 - 4691 - 31 MARÇO 2022

SC ESPINHO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
CONVOCATÓRIA

Pedro Nélson Gonçalves Sousa, Sócio nº 105, Presidente da 
Assembleia Geral do Sporting Clube de Espinho, nos termos do 
artigo 55º dos Estatutos do Clube, convoca os Associados para 
uma Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, a realizar no 
dia 13.abril.2022, pelas 21,15 horas, no Auditório da Junta de 
Freguesia de Espinho, Rua 23 - Espinho, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:
Ponto único Informações sobre a sociedade Espinho XXI, S.A.
Se à hora marcada para o início dos trabalhos não se encontrar 
presente a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia Geral 
funcionará em segunda convocatória quinze minutos após, 
(21h30m) com os sócios presentes (Artigo 58º dos Estatutos 
do Clube).
Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios com as 
quotas em dia (cota03.2022) e satisfaçam os requisitos do 
Artigo 22º dos Estatutos do Clube.

Espinho, 25 março 2022

DEFESA DE ESPINHO - 4691 - 31 MARÇO 2022

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DA 
CASA DO BENFICA EM ESPINHO CONVOCATÓRIA 

Guilhermino Pedro de Sousa Pereira, Presidente da Assembleia Geral 
da Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Casa do Benfica 
em Espinho, com sede na Rua 62, nº 98, na cidade de Espinho, vem 
nos termos estatuários, convocar uma Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar no dia 29 de Abril de 2022, pelas 21h00, com a seguinte 
ordem de trabalhos:
Ponto Um: Apreciar e votar, relatório das actividades e contas do ano 
2021 e parecer do Conselho Fiscal;
Ponto Dois: Eleição dos Orgãos Sociais para o triénio 2022-2025;
Ponto Três: Outros assuntos de interesse para a Colectividade;

Se à hora marcada para o ínicio da sessão não se encontrar presente 
a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia Geral funcionará em 
segunda convocatória meia hora após, com os sócios presentes.
Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios com as quotas 
em dia.

As Listas Candidatas terão de ser apresentadas até às 20h00 do dia 
18 de Abril de 2022 à Mesa da Assembleia Geral.

Espinho, 25 de março de 2022
O Presidente de Assembleia Geral,
Guilhermino Pedro de Sousa Pereira
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opinião 
Francisco Azevedo

“...Quando eu envelhecer e 
perder o cabelo, daqui a muitos 
anos...” começo esta minha pri-
meira crónica com uma viagem 
musical até aos “The Beatles”, 
algo que para mim faz sentido, 
creio que também fará ao distinto 
assinante e leitor do jornal no final 
da mesma. Chegar a esta bela 
idade – noventa – com saúde, 
sobriedade, jovialidade, é – e de-
verá ser – um motivo de orgulho, 
não só para os que cá estão, mas 
sobretudo para quem começou 
esta viagem, repleta de lágrimas, 
sorrisos, lamentos, opiniões, 
sugestões, sonhos.

Muitos deles, com gentes que 
nasceram com a raça vareira. Há, 
em cada palavra dessa mui nobre 
nação, genuinidade. A história 
da minha família também se leu 
e escreveu nestas páginas, e é, 
com orgulho, mas com os pés 
assentes no chão das ruas sem 
nome, que as minhas fotogra-
fias – algumas já no baú das 
memórias – chegam a casa dos 
espinhenses. Não vai há muito 
tempo – e tenho ainda bem pre-
sente na memória – das visitas 
à minha avó, não só na casa da 
Rua 11, mas também na institui-
ção que a viu partir: a Santa Casa 
da Misericórdia.

Naquela sala, conhecida e visita-
da por tantos amigos do meu pai 
e dos meus tios, estava uma folha 

grande, amarelada. Recordo-me 
bem, ao alcance do envelhecido 
e enrugado braço da Letícia: o 
primeiro número do jornal. Com a 
mesma entoação, dizia-me: 
- Francisco, já viu esta raridade? 
É o primeiro jornal da terra, cabia 
tudo nesta folha. 

Seria hipócrita se dissesse que 
me lembrava do que lera naque-
les fins de tarde, a casa quase 
em silêncio, mas fazia-o sempre 
com gosto. Era uma forma de 
manter viva a história, e, acima de 
tudo, a memória dela, quando di-
zia com graça “já não é a mesma 
de antigamente...” Não faço parte 
da genesis, mas darei o meu con-
tributo para que “...daqui a muitos 
anos...” esta crónica também seja 
um pedaço da história criada por 
Benjamim Dias. 
Aproveito este espaço para 
agradecer aos meus pais, à 
minha irmã, família e amigos a 
educação que me proporciona-
ram e o acesso à cultura. Foi por 
eles e com a sua preciosa ajuda 
que aprendi a sonhar, a sentir, a 
transcrever em folhas, canções 
e imagens os meus sentimentos. 
Ah, permitiu-me também ver esta 
cidade a cores!  Parabéns Defesa 
de Espinho! 

“Daqui a 
muitos anos”

Não faço parte da genesis, 
mas darei o meu contributo 
para que “...daqui a muitos 
anos...” também seja um 
pedaço da história criada por 
Benjamim Dias
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“Milagre de Milão” é o filme que será exibido às 21 horas do dia 9 
de abril no auditório do Casino Espinho, no regresso do Cineclube 
Espinho e na preparação para a edição de 2022 do FEST. Uma inicia-
tiva que irá contar com a presença de alguns convidados especiais, 
dos quais se destaca, desde já, Armando Bouçon.

Milagre de Milão (De Sica) 
volta a um cineclube em 
Espinho, 66 anos depois

opinião 
Arcelina Santiago

No mês de celebração do Dia Mundial da 
Mulher questiono o tema: nascer mulher. 
À pergunta tão frequente: É menino, ou 
menina? Surge a resposta mais comum: 
Não interessa, o mais importante é que 
seja perfeitinho/a. Se este pensamento 
é frequente em grande parte das so-
ciedades ocidentais, o mesmo não foi 
e, de certa forma, ainda não é, visto da 
mesma forma em sociedades marcadas 
pelo estigma do nascimento no femini-
no. É que o nascimento de rapazes fazia 
toda a diferença. Ter filhos significava ter 
herdeiros para dar continuidade ao nome 
e negócios da família. Ter filhos signifi-
cava poder. Poder este ligado à figura 
masculina enquanto figura primordial da 
família e da sociedade – cabeça de casal. 
O poder, a autoridade, o prestígio, os 
privilégios, estavam todos centrados na 
figura masculina. 
Também, seguindo esta lógica, marcada 
pelo poder no masculino, as mulheres 
deveriam seguir as suas vidas para onde 
os maridos fossem.
Sei por experiência própria que os meus 
avós maternos lamentavam muitas vezes 
terem só nascido meninas na família. E 
assim aconteceu o que o destino marca-
va como óbvio: elas casarem e partiram 
para bem longe, com os seus maridos 
e filhos e eles ficaram rendidos a uma 
velhice de solidão. 
Entretanto, sabendo que as coisas já não 
são tanto assim, com a luta persistente 
de homens e mulheres pela defesa dos 
direitos humanos e, entre eles, a igualda-
de de direitos entre homens e mulheres, 
curiosamente chegou até mim um vídeo 
enviado por um estimado amigo, colabo-
rador deste jornal.
Ele relata uma velha prática, uma história 
verdadeira e cruel em torno deste tema, 
num local onde os códigos de moralidade 
eram extraordinariamente rigorosos. 
O que costumava ser uma tradição 
comum no século XV ainda permanece 
viva em algumas áreas rurais no norte 
da Albânia e no Kosovo e Montenegro, 
patente na última geração de mulheres 
Burneshas, agora com idades entre os 70 
e 80 anos. 
O relato centra-se na Albânia, um país 
muito conservador, centrado no poder 
patriarcal, marcado por leis emanadas 

de feudos de sangue, onde as rixas entre 
famílias por terras eram muito comuns. 
Acontecia, então, nas famílias sem filhos, 
mortos nestas rixas de família, ou em 
famílias sem varão, ser habitual tornar 
a filha mais velha a líder da família, para 
assegurar a sucessão – uma burnesha. 
Também acontecia, se uma jovem se 
recusasse a casar com o homem (sen-
do a maior parte das vezes muito mais 
velho), que lhe estava destinado pela 
família, só tinha uma solução: tornar-se 
uma burnesha para que a sua família não 
fosse desonrada. 
Tornar-se uma burnesha significava 
submeter-se ao código de castidade para 
toda a vida e assumir o papel de homem. 
O novo papel parecia, segundo diziam, 
ser muito mais significativo e prestigian-
te do que abster-se da atividade sexual 
ou da feminilidade, abraçando, deste 
modo, o poder da masculinidade. Assim, 
a mulher, elevada à condição de homem, 
anulada na sua identidade, era-lhe con-
cedida todos os direitos e os privilégios 
exclusivos da população masculina.
Com ela, atingiam um estatuto de reco-
nhecimento na sociedade, de autoridade, 
respeito e outros privilégios dos homens 
aos quais as mulheres não ascen-
diam, consideradas apenas cidadãs de 
segunda.
A transformação exigia a aceitação desse 
código de conduta e o começo de uma 
mudança radical em prol dos novos 
direitos: votar, liderar negócios, usar 
armas, beber, fumar. Mas, havia ainda 
mais exigências neste assumir do papel 
social de homem: abandonar o vestuário 
feminino, cortar o cabelo, rejeitar trejeitos 
femininos.
Assim, esta narrativa de violência sobre 
protagonistas femininas, pelo simples 
facto de nascerem mulheres, foi uma 
realidade durante muitos anos, numa 
sociedade marcada pelo masculino.
No mês de celebração do Dia Mundial da 
Mulher questiono o tema:  nascer mulher. 
Nascer mulher não é seguramente o 
mesmo em todos os cantos do mundo.  
Sabemos que ainda há países que fazem 
atrocidades às mulheres que ferem a sua 
dignidade. E, se esta realidade das “bur-
neshas” pertence já ao passado, muito há 
ainda a fazer na promoção da igualdade 
de direitos ente homens e mulheres para 
que a sociedade seja mais justa e harmo-
niosa. Todos os dias, homens e mulheres, 
têm o dever, enquanto seres civilizados, 
de lutar por esta causa, em defesa dos 
Direitos Humanos. 

Nascer mulher

Fest 
Cineclube 
Espinho

A EXIBIÇÃO DO “Milagre de Milão” 
é o mote para uma reabertura do Ci-
neclube, diferente de todas as outras. 
O filme foi a primeira obra exibida 
no Cineclube clássico da cidade, que 
abriu portas a 1 de janeiro de 1956, 
no famoso Cineteatro S. Pedro. A 
sessão apresenta-se, assim, com um 
valor simbólico adicional e, logo 
após a exibição do filme, terá lugar 
uma conversa sobre a história do 
cineclubismo e cinefilia da cidade.
O “Milagre de Milão” é uma fábula 
neorrealista repleta de história de 
uma hora e 37 minutos de duração. É 
realizada por Vittorio Di Sica e expõe 
a complicada vida do povo de Milão, 
em Itália, no tempo do pós-guerra. 
Esta histórica fábula retrata a histó-
ria de vida de um menino chamado 
Totò que milagrosamente nasceu 
no meio de um quintal, rodeado de 
couves, que é acolhido por uma velha 
senhora chamada Lollota. Totò não 
tem uma vida fácil, como era costu-
me naquela época do pós-guerra em 
Itália. Para além disso, a mulher que 
o acolheu, Lollota, acaba por morrer 
uns anos mais tarde, o que forçou 
Totò a viver num orfanato desde tenra 
idade. Apesar de todas as dificulda-
des sociais e económico-financeiras, 
Totò é retratado como uma pessoa 
genuinamente boa que pretende 
ajudar os mais desfavorecidos que, 
tal como ele, passam por tremendas 
dificuldades. Já como jovem adulto, 
a nossa personagem principal, de 

forma bem desajeitada e através de 
várias coincidências, atinge a sua 
maturidade como fundador de uma 
espécie de cidade de desapossados, 
uma bidonville. Um célebre dia, a 
população desta ‘cidade’ encontra 
petróleo por baixo do seu solo e os 
capitalistas ricos decidem expulsá-
-los. Dá-se, então, início a um injusto 
conflito entre classes sociais. Perante 
esta injustiça, vários misteriosos mi-
lagres começam a acontecer à volta de 
Totò e dos mais desfavorecidos, o que 
ajuda a equilibrar a situação injusta 
que estavam a viver. ○ BERNARDO SUL

O MILAGRE 
DE MILÃO

Data: 9 de Abril - 21h30
Local: Auditório do Casino 
Espinho
Género: Drama/ Fantasia 
Duração: 97 min.
Realizador: Vittorio De Sica
Elenco: Emma Gramatica; 
Francesco Golisano; Paolo 
Stoppa

9 ABRIL
21:30

 De Sica, autor 
deste filme, foi um 
dos percursos do 
neorrealismo italiano, 
tendo vencido quatro 
Óscares de melhor 
filme estrangeiro
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CONCERTO

  
Sinto-me muito apoiado 
pelo povo português e 
não tenho palavras para 
descrever a ajuda que tenho 
recebido”
Oleksiy Garashchenko

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 31 14°
10°

SEX • 1 15°
6°

SÁB • 2 15°
5°

DOM • 3 15°
6°

SEG • 4 17°
6°

TER • 5
17°
6°

QUA • 6 16°
8°

QUI • 7  16°
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 

“Muitos profissionais 
do skate vêm de 
propósito a Espinho 
para andar um 
bocado aqui”  
Frederico Moreira, p13

“A dança esteve 
sempre presente na 
minha vida,” 
Patrícia Calado, 
dinamizadora da Academia 
MTV Dance, p14 e 15

“Estou bem comigo 
próprio porque sinto 
que cumpri a missão, 
tanto aquilo a que me 
propus como tudo 
aquilo que me foi 
pedido"  
Nelson Couto, ex-
comandante territorial da 
GNR de Aveiro p4 e 5

faladura
EVENTO

DANIELA PINHO    

“DO AEMGA para a Ucrânia” é o 
nome do evento organizado por 
uma das turmas do curso de Lín-
guas e Humanidades do 12º ano na 
Escola Gomes de Almeida. Com o 
objetivo de chamar a atenção para 
a situação atual da Ucrânia, a escola 
uniu-se, na passada sexta-feira, 25 
de março, e realizou várias ativida-
des, procurando também promover 
o espírito de solidariedade. 
“Queremos que o conjunto das ati-
vidades seja algo simbólico, mas 
que também ajude as pessoas que 
residem na Ucrânia e as famílias 
que cá estão”, refere Emanuel Fer-

reira, aluno e membro da organiza-
ção do evento. 
Segundo Zélia Castro, professora 
de História e uma das docentes 
responsáveis, explica que os alunos 
também propuseram a criação de 
um “grupo de voluntários na escola”, 
que incluía alunos, professores, fun-
cionários e membros da unidade 
ucraniana, com o intuito de promo-
ver o ensino da língua portuguesa 
junto dos alunos ucranianos.
O momento, que contou com co-
reografias e intervenções musicais, 
ficou ainda marcado pela presença 
de uma família ucraniana, recém-
-chegada à cidade. Oleksiy Garash-
chenko já vive em Portugal há al-

guns anos. A família permanecia 
na Ucrânia, mas o início da guerra 
fez com que Oleksiy realizasse uma 
viagem de resgate na fronteira. Dia-
na, uma das suas filhas, encontra-se 
atualmente no 9º ano e frequen-
ta esta unidade escolar. “Sinto-me 
muito apoiado pelo povo português 
e não tenho palavras para descrever 
a ajuda que tenho recebido”, confes-
sou Oleksiy.
De acordo com Zélia Castro, pro-
curou-se “interpelar a comunidade 
educativa”, mas também fazer com 
que os alunos mais novos “tentem 
compreender de uma forma mais 
lúdica”, o que está a acontecer na 
Ucrânia.
A par com o evento, os alunos de-
ram início a uma recolha de bens 
por todas as salas de aula e houve 
ainda tempo para um minuto de si-
lêncio em memória das vítimas da 
guerra. ○

Escola Manuel Gomes de Almeida organiza 
evento solidário sobre a Ucrânia 
A turma de Línguas e Humanidades do 12º ano da Escola Manuel Gomes de Almeida criou o projeto 
“Do AEMGA para a Ucrânia” que se realizou a 25 de março. Com o objetivo de abordar a atual 
realidade de guerra na Ucrânia, os alunos promoveram um evento solidário, fizeram recolha de 
bens e ainda contaram com a presença de uma família refugiada.

©
 SA

R
A

 FER
R

EIR
A

REVISTA

POESIA/PROSA LITERATURA/PINTURA

O QUARTETO do pianista e 
cantor André Sarbib convida 
o cantor Paulo Carvalho para 
um concerto imperdível no 
Casino Espinho, na noite de 
9 de abril.
Nesta cumplicidade musical 
serão interpretados os clássi-
cos mais marcantes da música 

norte-americana e brasileira, 
assim como os maiores êxitos 
de Paulo de Carvalho (“A Voz”), 
considerado por muitos como 
o um dos melhores cantores de 
sempre do nosso país.
“Timeless Songs” é um espe-
táculo exclusivo dos Casinos 
Solverde. ○

O GRUPO Criador Editora, 
dinamizado por Augusto Ca-
netas, apresenta a edição n.º 
21 da revista “(sem) Equívocos”, 
e intitulada “A Consciência do 
Voto”, no sábado de 2 de abril, 
em Oliveira de Azeméis.

A sessão está marcada para as 
15h30, na Biblioteca Munici-
pal Ferreira de Castro, com a 
presença de Paulo de Morais, 
Rui Brites, Cristina Fernandes, 
Luísa Ramos e o artista plástico 
Luís Zuluaga (autor da capa). ○

A CERIMÓNIA da entrega de 
prémios da edição de 2021 do 
Concurso de Poesia e Prosa 
Prof. Mário Clímaco realiza-se 
no dia 2 de abril de 2022, pelas 
15 horas, no salão da Junta de 
Freguesia de Silvalde. O con-
curso é organizado pela ALE-
PON – Academia de Letras, 
Ciências e Artes de Ponte Nova, 
representada no concelho de 
Espinho por Maria La-Salete 
Sá, Maria Fernanda Cabral e 
Eduardo Roseira. ○

ESTER DE SOUSA E SÁ tem 
duplo evento agendado para 5 
de abril, às 17h45, na Unicepe, 
no Porto, com exposição de 
aguarelas e apresentação 
de livro de poesia “Viagem 
Interior”.
O espaço da Praça Carlos 
Alberto é, assim, a nova re-
ferência da divulgação da 
atividade cultural de Ester de 
Sousa e Sá. ○

André Sarbib e Paulo Carvalho 
juntam-se no palco do Casino Espinho

Augusto Canetas edita n.º 21 
“(sem) Equívocos”

Silvalde acolhe 
premiados do 
Concurso Prof. 
Mário Clímaco

Ester de Sousa e 
Sá “apresenta-se” 
no Porto
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