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ENTREVISTA

“Ver as pessoas a 
atingirem resultados 

por causa do 
meu trabalho 

é gratificante”
Manuel Carvalho, 

instrutor de 
fitness p16  e 17
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#StandWithUkraine

POLÍTICA

Paulo Leite é o 
novo líder do 
PSD de Espinho
Nuno Almendra não concorreu, 
indignado com insultos nas redes 
sociais e garante que já entregou 
o assunto a quem de direito 
dentro dos órgãos do partido. p7

SERVIÇOS

Segurança Social 
e IEFP já estão 
no Mercado 
Municipal
Seis anos depois da assinatura 
do protocolo, os dois serviços 
mudaram-se para as novas 
instalações esta semana. p8

OBRAS

Esboça-se novo visual 
do espaço público do 
complexo habitacional 
da Quinta de Paramos
Reparação geral dos pavimentos 
(passeios, rampas e escadas), 
substituição de guias de separação 
de arruamento e estacionamento, 
criação de espaços ajardinados e 
plantação de árvores. p9

AUTARQUIAS

Vislumbra-se 
desagregação de 
Anta e Guetim 
Assembleia autárquica forma 
comissão de trabalho conjunta 
entre PS e PSD para tentar reverter 
agregação de 2013. p10

“Esfregávamos o olho 
porque, a qualquer momento, 
tínhamos de vir para o convés”
Muitos filhos de Espinho partiram, em tempos, para a faina do mar, a partir de 
Matosinhos. Era o tempo em que ser pescador trazia proveitos financeiros para as mais 
pobres famílias, mas era, também, o chamado “tempo da escravidão”. Alberto Marinhão 
e Firmino Barros são dois dos muitos exemplos do Bairro Piscatório que, enquanto 
crianças, foram trabalhar para as traineiras. p4, 5 e 6

Destaque 



feira 
semanal

visto daqui

1 – A agregação administrativa das freguesias de Anta e 
Guetim decretada em 2013 afigura-se agora reversível. 
A assembleia da denominada união das freguesias 
realizada no primeiro dia de abril de 2022 não resultou 
na aprovação da desagregação. A inversão da conjuntura 
admistrativa e, por conseguinte, autárquica, ainda não 
passa de uma pré-fase, sendo que, no entanto, já se 
vislumbra entendimento no que concerne à constituição 
de uma comissão de trabalho. E no pressuposto da 
definição de tranalho efetivo (e não virtual), expetativa-
se produtividade e, por isso, resultado. E o resultante 
disso sera determinado pelos representantes do PS e do 
PSD com assento na assembleia da união das freguesias. 
Por enquanto, apenas se vislimbra a desagregação de 
Anta e Guetim, freguesias distintas nos parâmetros 
identitários, geográficos, socias e culturais, mas 
territorialmente fronteiriços.      

2 – Diz o povo que o dia 1 de abril é das mentiras (ou 
dos enganos). Mas na verdade da primeira sexta-feira 
deste mês salda-se o entendimento do PS e do PSD na 
elaboração de um grupo de trabalho no processo da 
eventual desagregação autárquica de Anta e Guetim, 
apesar de não terem perdido territorialmente, em 2013, 
os respetivos estatutos de freguesias. Foi dada nota, em 
2022, que toda a documentação está a ser reunida para 
que a desagregação seja aprovada na assembleia da 
união das freguesias e em articulação com o município. 
E se, por um lado, ressaltam as diferenças de dois 
territórios e de duas comunidades, por outro, também 
ainda não se registam vínculos de serviços de diversa 
índole, inclusive  de rede de transportes entre os centros 
(cívicos e estruturais) das duas freguesias.

3 – Há quem avalie que  a ageragaão (ainda em curso) 
não tem advindo significativo  desenvolvimento do 
concelho no interior. E há até quem conclua que a 
imposição de 2013 tem-se evelado mais uma estratégia 
que contribuiu para o centralismo. Neste contexto, 
acresce a expetativa relativamente ao exercício de Pinto 
Moreira e Ricardo Sousa na Assembelia da República, 
enquanto espinhenses e representantes do PSD, e de 
Carlos Guimarães Pinto, eleito deputado pela Iniciativa 
Liberal e com ligações espinhenses. Os laços existem, 
mas os dados (lançados ou por lançar) podem divergir, 
consoante as estratégias coletivas e as vontades 
individuais. Talvez para precaver eventuais surpresas 
(ou opções equacionáveis e viáveis), o Presidente da 
República condicionou o reempossado Primeiro-
Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa deu nota a António 
Costa de que o novo mandato govaernamental é até 
2026, ou convoca eleições. Isto é, caso António Costa 
“reedite” a opção de Durão Barroso por convites além-
fronteiras, a maioria absoluta parlamentar não condiz 
com o que foi avaliado eleitoralmente…

Desagregação de Anta e Guetim 
ainda em esboço sem papel

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 |  Reportagem: “Aquilo que recebíamos era 
em função do que pescávamos”
A arte da pesca bateu-lhes à porta em crianças. A vida do mar 
trouxe amarguras para uma juventude dedicada ao trabalho no 
chamado "tempo da escravidão" nas traineiras em Matosinhos. 
Alberto Marinhão e Firmino Barros são dois testemunhos de 
pescadores que se lançaram à aventura, um aos 13 e o outro 
aos 16 anos, num mar repleto de perigos.

4500 ESPINHO
7 | Política: Paulo Leite eleito presidente da concelhia 
de Espinho do PSD
Nuno Almendra acha que “na vida e na política não vale 
tudo”. Indignado com insultos que lhe foram proferidos, o 
ex-candidato promete não deixar morrer o assunto e levá-lo 
até às últimas consequências.
8 | Celebração da Páscoa terá visita pascal apeada
Pandemia ainda afasta a visita da Cruz aos domicílios. 
Programa tem início este domingo de ramos.

4500 ESPINHO
8 | IEFP e Segurança Social já funcionam 
no Mercado Municipal
Serviços abriram as novas instalações a 4 de abril. 

4500 FREGUESIAS
9 | Paramos: requalificação do espaço público do 
Bairro da Quinta
10 | Anta e Guetim: assembleia da união de Freguesias 
forma grupo de trabalho para desagregar freguesias

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | A arte de dar nova vida a vestuário
Três costureiras com negócios abertos na cidade de Espinho 
falam sobre um ramo que foi muito afetado pela pandemia, 
mas que resiste porque os clientes se mantêm fiéis à qualidade 
do trabalho.

DEFESA-ATAQUE
15 | Andebol: “Joguei com jogadores que são uma 
referência para mim”
André Sousa, jogador do Águas Santas e da Seleção Nacional de 
Sub-20 que já foi chamado aos trabalhos dos “Heróis do Mar”.
16 e 17 | Entrevista: Manuel Carvalho instrutor de fitness
“É preciso saber o que o aluno sente e o que o faz vir para um 
ginásio. E ter muito cuidado com as palavras que se usam, 
porque há pessoas que têm mesmo grandes complexos”.
18 | Futebol popular: Juventude da Estrada é campeão 
da segunda a quatro jornadas do fim
19 | Na Onda: espinhenses nas grandes competições de surf
Beatriz Costa e Maria Silva, atletas da Academia do Mar, 
participaram na 1.ª etapa da Liga Meo Surf 2022. Beatriz 
cumpriu ainda um grande objetivo no World Qualifying Series.

OFF
23 | Entrevista: Sílvia Correia
“Olhar o pormenor” na perspetiva da artista plástica. 
 

Anta e Guetim
O processo de 
desagregação de Anta e 
Guetim dá indícios de 
desfecho favorável, mas 
ainda há muito papel para 
preencher, muita conversa 

para desenvolver e 
muito entendimento 
para acertar e reforçar. 

Depois da agregação 
administrativa em 2013 volta 
a abrir-se a possibilidade da 
independência autárquica 
das freguesias. Anta 
e Guetim aguardam 
pelo processamento 
documental e pela ação 
política.

Factos e figuras da semana
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Rodrigo Rodrigues
Sagrou-se campeão 
nacional de natação. 
O feito duplo (50 e 100 
metros costas) alcançado 
em Coimbra pelo juvenil 
Rodrigo Rodrigues é 
um marco histórico do 

Sporting Clube de 
Espinho. A proeza 
distingue, em primeira 
instância, Rodrigo 

Rodrigues, mas premeia 
a atividade da natação 
tigre. É um sucesso que 
motiva todos os jovens 
nadadores espinhenses 
e orgulha os dirigentes e 
técnicos, em particular, e os 
associados e corpos sociais 
da coletividade, em geral.

Covid-19
Alguns (ou talvez muitos) 
já se esqueceram que 
ainda há pandemia. É 
certo que as medidas 
restritivas foram 
reduzidas e as medidas 

preventivas vão-se 
dissipando, mas o vírus 
ainda anda por perto. 
Já não se fala, nem se 

escreve, tanto sobre os 
registos pandémicos, mas 
o perigo ainda espreita os 
mais incautos. Por isso, 
todo o cuidado ainda é 
pouco. E seja para quem 
for, em Espinho ou noutro 
lugar qualquer.  
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PESCADORES DE ESPINHO EM MATOSINHOS

REPORTAGEM 

Espinho foi, em tempos, terra 
de pescadores com grandes 
ligações a Matosinhos e à faina 
nas traineiras. 

Alberto Marinhão e Firmino 
Barros são dois dos muitos 
exemplos que marcaram 
gerações de espinhenses. Desde 
muito novos, o primeiro aos 13 
anos e o segundo aos 16, optaram 
pela vida difícil no mar, na arte 
da pesca em traineiras. “Vida 
de escravidão” que acabou por 
ser um pouco melhor, embora 
“dura e difícil”, a partir de 1970. 
As estórias e os exemplos de 
dois pescadores que, mais tarde, 
acabaram por escolher outro 
trabalho.

destaque

“Puxávamos as 
redes ‘à unha’ e 
éramos entre 40 
a 50 homens em 
cada traineira”

MANUEL PROENÇA 

Alberto Marinhão tem 69 anos e é natural do 
Bairro Piscatório, Silvalde. Começou na pesca 
nas traineiras, em Matosinhos, em 1965, com 
apenas 13 anos, até 1980. “Interrompi a vida no 
mar entre 1970 e 1975, altura em que estive na 
tropa, a cumprir o serviço militar obrigatório 
e fui para Moçambique”, contou-nos Alberto 
Marinhão, conhecido por ‘Beto’ que depois foi 
trabalhar para a indústria e, mais tarde, admi-
tido como funcionário da Câmara Municipal 
de Espinho, estando atualmente reformado.

“Tínhamos de ter a cédula e, como éramos 
muito novos, os pais tinham de nos autorizar 
a fazer esta vida”, explicou Beto contando que 
“era necessário fazer uma prova de natação, 
para a Polícia Marítima verificar se sabíamos 
nadar. Descíamos uma rampa, até não termos 
pé e tínhamos de dar um mergulho e nadar 
novamente até à rampa. Muitos enganavam 
os polícias e vinham a caminhar no fundo e a 
fazer de conta que estavam a nadar. Eu fiz esta 
prova em cuecas. Mas, mais tarde, quando já 
tinha a cédula, a Polícia levava-nos para o mar 
e lá atiravam-nos à água para terem a certeza 
de que sabíamos nadar”.

Beto Marinhão começou a vida do mar, na 
pesca em Matosinhos, com 13 anos. “Recor-
do-me muito bem desses primeiros tempos, 
pois era uma vida muito dura. Comecei nas 
traineiras, em Matosinhos, no chamado tempo 
da ‘escravidão’. Puxávamos as redes ‘à unha’ [à 
mão] e éramos entre 40 a 50 homens em cada 
traineira. Em cada ‘beliche’, que eram quatro 
tábuas, dormiam três a quatro pessoas, com a 

roupa de trabalho. Levávamos para o mar dois 
pares de calças, duas ou três camisolas grossas 
por causa do frio e vestíamos umas meias de 
lã até aos joelhos”, descreve aquele antigo pes-
cador admitindo que não conseguiam dormir 
nas traineiras. “Esfregávamos o olho porque, 
a qualquer momento, tínhamos de vir para o 
convés para trabalhar. Era um trabalho durís-
simo”, recorda Alberto Marinhão explicando 
que os pescadores passavam toda a semana 
em Matosinhos e que só vinham a casa, ao 
Bairro Piscatório, em Silvalde, aos sábados à 
noite, “quando isso era possível! Mas, ao do-
mingo à tarde já tínhamos de estar novamente 
em Matosinhos para a faina. Não nos dava 
para descansar. Apenas para tomar um banho 
e comer alguma coisa”.

Beto Marinhão era uma criança. O seu 
trabalho era “pegar na ‘chalandra’ [caíca, pe-
quena embarcação a remos] para vir à ‘lin-
gueta’ [rampa do cais] buscar os camaradas 
para os levar às traineiras e para os trazer 
das traineiras para a ‘lingueta’. Muitas das 
vezes fazia-o sozinho, porque era um ‘moço’ 
e esse era o trabalho que nos davam. Vinha à 
‘ginga’ [com apenas um remo, na ré], a gingar 
e, por vezes, apanhávamos muito vento e não 
conseguíamos fazer a embarcação andar! As 
traineiras tinham de estar fundeadas com as 
‘fateixas’ [âncoras], mais à frente, a cerca de 150 
metros, porque não existia um cais na doca 
de pesca. Normalmente, os moços, como era o 
meu caso, eram os primeiros a chegar ao barco. 
Por dia fazíamos três a quatro viagens para 
transportar os camaradas [pescadores] para a 
traineira. A praia onde estava a doca chama-

va-se a Praia da Lingueta”, recorda Alberto.
Aquele antigo pescador diz que o primeiro 

barco em que trabalhou, em 1966, “era o S. 
Miguel e o mestre era o Manuel Boto. Andá-
vamos durante o dia à procura do peixe, para 
lançarmos as redes. E aquilo que recebíamos 
era em função do que pescávamos! Muitas 
das vezes, durante 15 dias, não trazíamos um 
tostão [a moeda era o escudo] para casa porque 
não apanhávamos peixe! A vida do mar era 
mesmo assim! Só ganhávamos de acordo com 
o pescado. Nessa altura, se trouxéssemos um 
conto [cinco euros] já era muito dinheiro”.

Alberto Marinhão considera que, “a partir de 
1970 a vida do mar começou a melhorar porque 
começaram a equipar as traineiras com os ala-
dores [roldanas com motores] que puxavam 
as cordas das redes de pesca. Deixámos de as 
puxar ‘à unha’ [à mão]. Por outro lado, os barcos 
passaram a estar equipados com radares e 
quando fazíamos as viagens de Matosinhos 
para Aveiro detetavam qualquer obstáculo 
à proa. Antes, com a névoa, navegávamos às 
cegas, sobretudo durante a noite”, dá nota das 
dificuldades de então.

Para Beto Marinhão “foi a partir daí que aca-
baram com a ‘escravidão’. Atualmente a vida 
de um pescador ainda é muito dura, mas não 
o é como antigamente. Os barcos são mais pe-
quenos e têm, apenas, uns 10 a 12 camaradas 
em cada embarcação”.

No tempo em que se dedicou à pesca nas 
traineiras de Matosinhos, aquele antigo pes-
cador espinhense diz que apanhou alguns 
sustos, como qualquer pescador. “Caí à rede, no 
mar, pelo menos umas quatro vezes. Não tinha 
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prática e era moço. O mar, quando 
estava vento, tinha muita ‘marola’ 
[ondulação, agitação marítima]. 
Pegávamos na vara, que tinha 

seis metros, para desviar a ‘cha-
landra’ e quando dávamos conta 

já estávamos dentro da rede! Não 
tínhamos a manha e a experiência 

dos mais velhos”, recorda Alberto expli-
cando que não se afogou porque “ficava 

em cima do peixe e não ia ao fundo. Os co-
legas deitaram-me a mão e tiraram-me de lá, 
primeiro para a ‘chalandra’ e, depois, para o 
barco”.

Alberto Marinhão, numa das viagens que 
fazia para ir buscar e trazer os pescadores das 
traineiras acabou por ser arrastado para fora 
da barra. “Um dia, quando estava a ir buscar 
a companha, apanhei bastante vento e não 
conseguia que a ‘chalandra’ fosse avante. Por 
isso, deixei-me levar pelo vento até sair da 
barra e fui arribar [sair] à Praia Nova, a sul de 
Matosinhos”.

A navegação nas traineiras, naquele tempo, 
era feita através da bússola. “Quando saíamos 
da doca, o mestre dizia para andarmos a su-
doeste e fazíamos o controlo da navegação por 
tempo. Para cá tínhamos de fazer o inverso, 
observando, também, a profundidade. Al-
gumas vezes perdíamo-nos com o nevoeiro e 
tínhamos de estar atentos à buzina dos faróis. 

E quando o motor de avariava ou a rede ia à 
hélice, chamava-se o reboque de Matosinhos 
ou ia lá uma outra traineira puxar o barco”, 
conta aquele antigo pescador.

Na arte da pesca nas traineiras, Marinhão diz 
que pescavam, sobretudo, “sardinha e carapau, 
mas também, tudo aquilo que vinha à rede. Era 
visível o peixe na sonda. No entanto, os antigos 
largavam a rede ao som das gaivotas!”

Um dos melhores mares para a pesca era o 
de Vigo (Galiza, Espanha). “Atirávamos a rede e 
no ‘lanço’ vinha o carapau grande. Mas isto era 
no tempo em que havia muito carapau. À noite 
o mestre perguntava se estávamos prontos a 
largar a rede, acendíamos todas as luzes e lar-
gava-se a rede”. 

As famílias estavam habituadas e aceitavam 
esta vida que os pescadores tinham no mar, em 
Matosinhos. A partir de 1970, segundo Alberto 
Marinhão, “os pescadores já podiam vir todos 
os dias a casa, dependendo muito da hora de 
chegada ao porto de mar. Descansávamos duas 
ou três horas, jantávamos e, depois, seguíamos 
novamente para Matosinhos”.

A deslocação para a doca era feita, na 
maior parte das vezes, de comboio, mas ao 
fim de semana organizavam-se autocarros. 
“Eram dois a três autocarros para nos levar 
para a pesca. Era muita gente que saía de Es-
pinho para esta vida no mar”, recorda Alberto 
Marinhão.

“Mais tarde, depois de deixar a vida no mar, 
ainda fui à pesca nas caícas, aqui em Espinho, 
ao fim de semana. Era uma forma de passar o 
tempo. Mas depois de começar a trabalhar na 
Câmara Municipal deixei de o fazer”, concluiu.

Firmino Barros chegou a ver o paquete 
Santa Maria em direção à sua traineira

Firmino Barros tem 76 anos e nasceu na 
‘Mata’, na Rua 37 B, em Espinho. Teve uma pas-
sagem mais breve pelas traineiras e já depois 
de completar os 16 anos de idade.

“Comecei a trabalhar aos 10 anos, depois de 
ter terminado a quarta classe, na Fábrica Pe-
reira Alves, nas tapeçarias. Depois fui traba-
lhar para o Heliodoro Pereira da Silva, como 
moço, até aos 16, a troco de mais dois escudos 
por dia. Foi a partir daí que fui para o mar”, 
conta Firmino Barros, que atualmente está 
reformado e que assume não ter saudades da 
vida de pescador.

“Não tinha dinheiro para o fim de semana, 
para dar uma volta com os meus amigos. E 
nessa altura só a trabalhar no mar é que se 
conseguia ter algum tostão para dar umas 
voltas. Ganhava-se mais do que em terra. Por 
isso, fui trabalhar no mar, mesmo contra a von-
tade do meu pai que também era pescador em 
Matosinhos”, recordou Firmino.

“Foi uma vida que me valorizou, mas que não 
gostei. O meu pai era pescador e fui trabalhar 
com ele. Fui para as traineiras, em Matosinhos 
de 1962 a 1967, altura em que fui cumprir o ser-
viço militar. Quando de lá saí não quis voltar à 
vida de pescador”, assume. 

Segundo Firmino Barros, “em 1962, o barco já 
estava apetrechado com tudo aquilo que havia 
de mais moderno, na altura. A ‘retenida’ [corda] 
já era em plástico, e veio a substituir a de sisal 
que, com a água, ficava demasiado pesada. 
A rede de pesca já era em nylon enquanto as 
antigas eram feitas de algodão, sendo, por isso, 
muito mais pesadas”.

Tal como Alberto, Firmino Barros foi traba-
lhar na pesca como moço. “Ia buscar a com-
panha a terra e levá-la para o barco. Lavávamos 
os cabazes e o barco. Só vinha a casa, a Espinho, 
de 15 em 15 dias. A roupa que levava lavada 
de Espinho era a que trazia no corpo, 15 dias 
depois! Até apanhávamos piolhos na cabeça 
porque não tomávamos banho”, recorda. 

“Ainda cheguei a ver barcos equipados com 
sistemas utilizados nos anos 50 do século pas-
sado. As redes tinham de ser encascadas [tra-
tadas com um produto], pelo menos, uma vez 

O meu trabalho era 
pegar na ‘chalandra’ 

[caíca, pequena 
embarcação a remos] 

para vir à ‘lingueta’ 
[rampa do cais] buscar 
os camaradas para os 

levar às traineiras e para 
os trazer das traineiras 

para a ‘lingueta’. Muitas 
das vezes fazia-o sozinho, 

porque era um ‘moço’ e 
esse era o trabalho que 

nos davam. Vinha à 
‘ginga’ [com apenas um 
remo, na ré], a gingar e, 

por vezes, apanhávamos 
muito vento e não 

conseguíamos fazer a 
embarcação andar"

Alberto Marinhão

Caí à rede, no mar, pelo menos umas quatro vezes. 
Não tinha prática e era moço. O mar, quando estava 
vento, tinha muita ‘marola’ [ondulação, agitação 
marítima]" Alberto Marinhão

Beatriz dos Panos, com tanta variedade 
e ainda sobra pano para mangas!

Visite-nos!
Cortinados de alta 
qualidade confecionado à 
medida. Selecionamos um 
lote de tecidos a 5€/metro. 
Não perca esta oportunidade 
fantástica de adquirir um 
magnífico cortinado com 
80% de desconto!

Se tem um projeto têxtil, e o 
quer feito à medida, 
visite-nos e fale com os 
nossos profissionais!

Rua do Agueiro nº 105 em Paramos       
www.beatrizdospanos.ptMês de abril, mês das 

oportunidades na 
Beatriz dos panos!
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por ano. Eram transportadas em carros de bois 
ou em camionetas para serem esticadas a secar 
em enormes campos. Os homens vinham a 
casa depois de esticarem as redes e voltavam 
mais cedo para recolher as redes e levá-las para 
a doca. Isto foi o que fez o meu pai durante 
muitos anos”, conta aquele antigo pescador, 
acrescentando que “nos anos 60 havia um ou 
outro barco que ainda tinha os cabazes em 
vime e que ficavam muito pesados. Dois cama-
radas transportavam os cabazes. Mas no barco 
onde trabalhei os cabazes já eram em plástico 
e, por isso, muito mais leves. Cada cabaz levava, 
mais ou menos, 22 quilos de peixe”.

Dois anos depois de ter começado como 
moço, aos 18 anos, Firmino foi ‘promovido’ a 
camarada e foi para o alto mar. “Nos barcos em 
que trabalhei não havia radares, apenas dispu-
nham de sondas que localizavam o peixe desde 
o barco até ao fundo do mar. Essas sondas 
faziam a marcação em papel. Viam-se bem as 
variações de profundidade com as montanhas 
de pedras que há no fundo, mas distinguia-se 
bem do peixe”, dá conta Firmino, mas também 
das dificuldades que havia com a navegação. 
“Se o tempo estava bom e se havia boa visibili-
dade sabíamos bem para onde íamos. Mas era 
nas alturas de nevoeiro que havia mais perigo. 
Atualmente, com radares, ainda há embates. 
Imagine-se antigamente! Morreram muitos 
pescadores por falta da tecnologia que atual-
mente existe”.

“Apanhei alguns sustos, mas há dois que me 
recordo perfeitamente”, conta Firmino Barros 
sobre um incidente com o paquete Santa 
Maria que “vinha de Vigo e nós estávamos no 
mar de Viana do Castelo. Deveriam ser cerca 
das 17 horas quando a sonda marcou peixe. 
O mestre da embarcação pôs-se às voltas e 
no rumo do Santa Maria. O navio começou 
a tocar. Foi um milagre! De repente vi aquele 
barco enorme em cima da nossa traineira! 
Ainda fez um ligeiro desvio e acabou por não 
embater. Cheguei a ver palavra ‘Liberdade’ no 
paquete Santa Maria, que eram do tempo do 
famoso assalto àquele barco”.

Mas esta situação não foi única. “Numa 
outra acabámos por ter sorte. Estávamos no 
mar de Aveiro e o tempo até estava bom. De 
repente puxou temporal e todos os barcos que 
estavam a sul regressaram a Leixões. O nosso 
barco tinha um bom motor e até andava bem. 
Em vez de tomarmos um rumo direto ao porto, 
metemos para dentro. O ajudante de maqui-
nista tapou os alboios [tampas para o motor] 
e quase a chegar ao porto de Leixões o motor 
desligou-se. Foi o pandemónio e todos estavam 
aos gritos. O motorista, que estava a dormir, 
acordou e abriu os alboios para ver o que se 
passava. O motor voltou a arrancar e saímos 
das vagas. Foi a nossa salvação! O mestre já 

estava a pedir ajuda pelo rádio”, recorda.
Firmino Barros diz que, naquela altura, “pes-

cava-se sardinha ao ‘trambolhão’. Havia mais 
de 150 barcos (traineiras) à pesca e cada uma 
empregava entre 40 a 50 homens. Era uma azá-
fama tremenda, impressionante”.

Aquele antigo pescador considera que, 
embora não tenha sido muito do seu agrado, 
a vida da pesca o valorizou imenso. Mas “há 
coisas muito boas” e outras “nem tanto”, que 
recorda com alguma saudade. “Quando íamos 
para Finisterra, na Galiza, e não apanhávamos 
peixe, íamos a terra reabastecer-nos de alimen-
tação. Fizemo-lo em Vila Praia de Âncora e em 
Viana do Castelo. Aproveitávamos para ficar 
por aquela zona para tentarmos trazer o barco 
com peixe. Mas quando vínhamos para sul, às 
vezes ficávamos no mar ‘à rola’ [à mercê das 
ondas e das correntes], sem alimentação e água 
doce para beber”.

A comida era preparada no barco. “Fazíamos 
parcerias, ou seja, cada um comprava os ali-
mentos e juntávamos tudo para dividirmos. 
Não podia faltar vinho. Mas não tínhamos 
horas para comer. Primeiro pescávamos e 
depois é que fazíamos a refeição. E só nos aviá-
vamos [ir às compras] quando havia tempo 
para o fazer. Não tínhamos horários para nada 
e muito menos para a ceia [jantar]. Muitas 
vezes começávamos a ‘fazer o tacho’ [cozinhar] 
numa máquina a petróleo, mas se aparecesse 
peixe, tínhamos de largar tudo. Às vezes para 
cozer um bacalhau, ou batatas com couros, tí-
nhamos de ligar a máquina a petróleo várias 
vezes e jantávamos às três ou às quatro da 
manhã!”

Só o guincho puxava a retenida e as via-
gens demoravam imensas horas

Firmino Barros teve um percurso difícil no 
tempo em que esteve no mar. “O trabalho de 
recolha da rede era manual e só o guincho que 
puxava a retenida [corda] é que tinha motor. 
Trabalhávamos sem horários e era uma verda-
deira vida de escravidão”.

Segundo Firmino Barros, “uma viagem de-
morava imenso tempo. Por exemplo, para Fi-

nisterra, quando chegávamos 
ao Montador a norte de Viana, 
íamos fazer o por-do-sol e 
demorávamos umas quatro 
horas. Durante a noite andá-
vamos à procura de peixe com 
a sonda e isso levava imenso 
tempo. Outras vezes sabíamos que 
os espanhóis tinham apanhado bi-
queirão mais junto a Finisterra e des-
locávamo-nos para lá. No regresso, por 
vezes demorávamos nove horas até chegar a 
Matosinhos. Se fizéssemos o alvor, para sul, e 
se apanhássemos peixe, só chegávamos perto 
do meio dia. Tínhamos sempre muito tempo 
de viagem e os barcos, nessa altura, já tinham 
bons motores”.

Firmino Barros, tal como muitos dos pesca-
dores de Espinho, ia para Matosinhos de com-
boio. No entanto, segundo ele, “mais tarde, co-
meçaram a organizar autocarros que partiam 
da Fidalguinha. A viagem para Matosinhos 
passou a demorar 45 minutos. Chegámos a 
encher quatro autocarros e meio só com pesca-
dores de Espinho! Isto significa que trabalhava 
muita gente de Espinho em Matosinhos”.

Firmino Barros pensa que, naquela altura, 
trabalhavam na pesca das traineiras “mais de 
6000 pessoas e a vida em Matosinhos era um 
verdadeiro ‘formigueiro’. Era uma tremenda 
confusão na descarga do peixe dos barcos. O 
espaço às vezes era pouco para tantas ‘chalan-
dras’. A correria era enorme para levar os ca-
bazes com peixe. Havia muitas fábricas de con-
servas e muito do peixe era levado para lá em 
carroças ou em camionetas. Matosinhos tinha 
uma vida verdadeiramente incrível”.

“As coisas até pareciam desorganizadas no 
meio de uma organização. Não quero dizer 
que não houvesse desentendimentos, mas 
era raríssimo. Se houvesse algum problema a 
bordo de um barco, o mestre fazia queixa na 
capitania e até poderiam ficar presos”, refere 
Firmino Barros sublinhando que “não se podia 
desobedecer a uma ordem do mestre da em-
barcação. Havia disciplina e não se podia faltar 
ao trabalho. Mas havia, também, grande soli-
dariedade entre os pescadores, mesmo que ti-
vesse havido algum desentendimento anterior. 
Às vezes chegavam barcos sem peixe e pediam 
a outros que tinham bastante pescado e eles 
davam o peixe. Isto era extraordinário”, lembra 
Firmino.

Este antigo pescador reconhece que com 
a pesca ganhou “algum dinheirito, sobretudo 
em 1964. Trabalhávamos de 15 de abril a 15 de 
janeiro do ano seguinte e não podíamos pescar 
sardinha durante três meses. Ganhei cerca de 
15 contos [75 euros], bastante dinheiro para a 
altura e em 1966 antes de ir para a tropa ganhei 
21 contos”, revelou Firmino Barros.

O antigo pescador acabou por não querer 
voltar à vida no mar, após o serviço militar. 
“Voltei para as tapeçarias. Já tinha uma filha e 
fui trabalhar para a Corticeira Amorim em 1970 
até 2002, altura em que me reformei”.

Firmino Barros nasceu e viveu na Mata. 
Com 12 anos foi morar para o Bairro Piscatório 
porque o seu pai, como era pescador, já tinha 
pedido uma casa. “Quando regressei do Ul-
tramar, em 1969, fui morar, novamente, para a 
Mata, por detrás da bancada sul do antigo Es-
tádio Comendador Manuel de Oliveira Violas. 
Estive aí até 1995, altura em comprei uma casa 
no Bairro Piscatório”, onde reside atualmente. ○

Foi uma vida que me 
valorizou, mas que 
não gostei. O meu 
pai era pescador e fui 
trabalhar com ele. Fui 
para as traineiras, em 
Matosinhos de 1962 a 
1967, altura em que fui 
cumprir o serviço militar. 
Quando de lá saí não 
quis voltar à vida de 
pescador”

Fazíamos parcerias, 
ou seja, cada um 
comprava os alimentos 
e juntávamos tudo 
para dividirmos. Não 
podia faltar vinho. Mas 
não tínhamos horas 
para comer. Primeiro 
pescávamos e depois é 
que fazíamos a refeição"

Ainda cheguei a ver 
barcos equipados com 
sistemas utilizados 
nos anos 50 do século 
passado. As redes tinham 
de ser encascadas 
[tratadas com um 
produto], pelo menos, 
uma vez por ano"
Firmino Barros
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ENSINOPOLÍTICA

 Vem também sublinhar a 
importância de uma educação de 
forma igual e justa para todos os 
alunos”. Regina Coelho, 
coordenadora do projeto

MANUEL PROENÇA

PAULO LEITE é o novo presidente 
da Comissão Política Concelhia de 
Espinho do Partido Social Demo-
crata (PSD), eleito nas eleições reali-
zadas no passado sábado, 2 de abril. 
O cabeça-de-lista da única lista apre-
sentada ao ato eleitoral venceu com 
130 votos a favor, registando-se 46 
votos nulos e cinco votos em branco, 
num universo de 307 militantes ins-
critos na secção de Espinho.

José Manuel Campos (Lista A) con-
seguiu obter 126 votos a favor para a 
Mesa da Assembleia da Secção de 
Espinho, tendo-se registado 47 votos 
nulos e nove votos em branco.

Foram eleitos, também, os de-
legados de Espinho à Assembleia 
Distrital de Aveiro do PSD, com 130 
votos a favor, 45 nulos e seis votos 
em branco, cuja lista de efetivos 
(oito) é liderada pelo atual vereador 
eleito pelo PSD, João Passos.

“Estou muito satisfeito por ter 
sido eleito presidente da Comissão 
Política Concelhia de Espinho do 
PSD, numa manifestação clara da 
vontade dos militantes”, disse o 

novo presidente da Comissão Po-
lítica Concelhia social-democrata 
à Defesa de Espinho, sublinhando 
que a sua vitória “foi muito clara” 
e que “a afluência dos militantes 
foi muito superior aquilo que seria 
espectável, dadas as circunstâncias 
que rodearam este ato eleitoral”.

Paulo Leite prometeu que, daqui 
para a frente irá “olhar para o futuro 
e para todos os militantes de igual 
forma. O que se passou durante este 
período do ato eleitoral está ultra-
passado”, garantiu o novo líder dos 
social-democratas espinhenses.

“O PSD é um partido grande no 
concelho de Espinho e, por isso, 
iremos fazer aquilo que o partido 
sabe fazer que é contribuir positiva-
mente para o desenvolvimento da 
nossa cidade e do nosso concelho, 
olhando fundamentalmente para 
o interesse dos nossos cidadãos”, 
concluiu Paulo Leite escusando-se 
fazer qualquer tipo de comentários 
àquilo que o seu adversário, Nuno 
Almendra, havia dito antes.

Nestas eleições para os órgãos 
locais do PSD, contrariamente ao 
que havia sido anunciado semanas 
antes, apenas concorreu uma lista, 
encabeçada por Paulo Leite. No en-
tanto, este ato eleitoral foi envolto 
de grande controvérsia, com a desis-
tência da lista liderada por Nuno Al-
mendra que não apresentou a can-
didatura por, alegadamente, ter sido 
alvo de “insultos” por parte de um 
elemento “com ligações à Lista A”.

“No passado dia 28 de março en-
viámos uma carta à presidente da 
Mesa da Assembleia do PSD local, 
tendo em conta uma série de in-
sultos que me foram proferidos nas 
redes sociais por um militante”, ex-
plicou Nuno Almendra à Defesa de 

SERÃO PROMOVIDAS cerca de 40 ativi-
dades dinâmicas com as turmas do quinto ao 
nono ano de escolaridade, em que “cada um 
dos alunos será incluído e terá de participar”, 
explicou a coordenadora, Regina Coelho, 
acrescentando que o Mar Pedagógico “vem 
também sublinhar a importância de uma 
educação de forma igual e justa para todos 
os alunos”.

As atividades a desenvolver na Escola Sá 
Couto contam com as entidades parceiras 
neste projeto, que irão desenvolver-se ao 
longo deste ano letivo, onde se encontram, 
ente outros, o maestro Fausto Neves, que di-
rige o "Coro dos Amigos da Música" e que foi 
ouvido na abertura e apresentação oficial do 
projeto, a artista Ana Pais Oliveira, o maestro 
Hugo Marinheiro (ambos com residência ar-
tística no Museu Municipal de Espinho), a 
Promoção Cultural da Câmara Municipal de 
Espinho, a Academia de Música (ensino arti-
culado), a Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva, Nascente - Cooperativa de Ação Cul-
tural (Teatro Popular de Espinho, Animartes 
e Oficina Cerâmica), O Coro dos Amigos 
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de 
Espinho e a Banda da Cidade de Espinho - 
maestro, Hélder Tavares. Todos os alunos, 
por igual, terão a oportunidade de participar 
nestas e muitas outras mais atividades.

O desafio proposto às entidades passa pela 
“criação de respostas educativas e diversifi-
cadas que se adequam ao perfil de aprendi-
zagem de cada aluno, proporcionando a todo 
de forma igual um derradeiro sentimento de 
inclusão nesta comunidade”, sublinha Re-
gina Coelho, acrescentando, que, “para além 
disto, é também evidente que um dos obje-
tivos deste projeto é possibilitar o desenvol-
vimento de competências dos alunos que os 
ajudarão a escolher o seu melhor caminho 
no futuro após completarem a escolaridade 
obrigatória”. // BS

4500 Espinho

COMISSÃO POLÍTICA

Presidente
Paulo Leite
Vice-presidentes
Fernando Madureira
Pedro Sousa
Secretário
José Carlos Graça
Tesoureiro
Vitor Silva
Vogais
Carlos Loureiro
Matilde Rodrigues
Vânia Ferreira
Filipe Santos
Diogo Ferreira
Eduardo Almeida
Diogo Leal
Sónia Monteiro
Suplentes
Marlene Meneses
Filipa Santos
Ivo Campos
Maria da Luz 
Gonçalves

MESA DA 
ASSEMBLEIA 
DA SECÇÃO

Presidente
José Manuel Campos
Vice-presidente
Floriano Alves
Secretária
Margarida Ribeiro
Suplente
Sérgio Sá

DELEGADOS 
À ASSEMBLEIA 
DISTRITAL

Efetivos
João Passos
Fernando Madureira
António José Costa
Rui Duque de Paula
José Carlos Graça
Armando Mesquita
Matilde Rodrigues
Marlene Menezes
Suplentes
Rui Serrão 
Arsénio Barbosa

Vitória (reforçada) de Paulo Leite 
para a liderança do PSD local 

Mar Pedagógico 
- inclusão é a 
condição na escola 
Sá Couto

Paulo Leite foi eleito 
presidente da Comissão 
Política Concelhia 
de Espinho do PSD, 
substituindo, assim, 
Vicente Pinto que deixou 
o cargo em virtude de 
desempenhar funções na 
Área Metropolitana do 
Porto. Uma eleição que 
elegeu José Manuel Campos 
para presidente da Mesa, 
lugar que era ocupado por 
Alexandra Flor Bastos.

O projeto “Mar Pedagógico - 
inclusão é a condição”, na Escola 
Sá Couto, concretiza-se através 
de uma série de atividades em 
colaboração com diversas entidades 
culturais locais espinhenses, 
que têm como objetivo “dar 
aos alunos experiências ricas 
e interessantes, em espírito de 
partilha de aprendizagens novas e 
significativas”.

Espinho justificando, por isso, a sua 
não participação nestas eleições dos 
social-democratas de hoje. “Enten-
demos que não estavam reunidas 
as condições para a realização deste 
ato eleitoral e, por isso, solicitámos o 
adiamento das eleições por um pe-
ríodo de 60 dias, o que nos foi recu-
sado”, prosseguiu aquele militante 
do PSD que entendeu que “tendo 
em conta o teor desses insultos, 
não estavam reunidas as condições” 
para a sua participação nestas elei-
ções, conforme já o havia referido 
numa carta aberta publicada na 
nossa edição de 31 de março.

Entretanto, Nuno Almendra 
promete levar este assunto até às 
últimas consequências, até porque 
“há uma forte ligação entre a pessoa 
que me proferiu os insultos e a lista 
A que concorreu a estas eleições. Já 
enviámos este assunto para quem 
de direito dentro dos órgãos do 
partido, a nível distrital e nacional. 
Por isso, vamos aguardar o resul-
tado das diligências que daí advirão. 
Por outro lado, a título pessoal 
irei acionar o Ministério Público”, 
assegurou.

Para o ex-candidato à liderança 
do PSD de Espinho, “isto que acon-
teceu é demasiado grave. Acho 
que na vida e na política não vale 
tudo! Há limites que não podem ser 
ultrapassados”.

Por fim, Nuno Almendra asse-
gura que tinha a lista devidamente 
preparada para se apresentar ao ato 
eleitoral e para a entregar dentro 
do prazo regulamentar. “Tínhamos 
tudo preparado e contrariamente 
ao que se possa pensar tínhamos 
a lista completa, com os elementos 
necessários a preenchê-la”, concluiu 
o ex-candidato. ○ 
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O Núcleo da Liga dos Com-
batentes comemora o Dia do 
Combatente e o 104.º aniver-
sário da Batalha de La Lys 

com um programa a realizar 
no sábado de 9 de abril, ence-
tado com o hastear das ban-
deiras, às 9h30, junto ao FACE 
– Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho, onde está sediado.
A habitual eucaristia está 
marcada para a Igreja de Ma-
triz de Espinho, às 19 horas, 
antecedida da prestação de 
honras militares, por um pe-
lotão do Regimento de En-
genharia n.º 3 e deposição 
de flores no Monumento do 
Combatente, situado no largo 
em frente.  ○

A Casa do Futebol Clube do 
Porto de Espinho assinala o 
23.º aniversário na terça-feira 
de 12 de abril, pelas 21 horas, 
com singelo, mas efusivo 
programa de confraterni-
zação, incluindo a distinção 
de associados com 20 anos de 
filiação.

Inaugurada em 1999, com a 
presença de Pinto da Costa, 
presidente dos dragões, e Fer-
nando Santos, então técnico 
de futebol do clube e atual 
selecionador nacional, a Casa 
do Futebol Clube do Porto de 
Espinho é presidida por An-
tónio Coutinho. ○

LISANDRA VALQUARESMA

O INSTITUTO de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP) e a Se-
gurança Social mudaram de ins-
talações e estão agora a funcionar 
no piso superior do Mercado Mu-
nicipal de Espinho. A transferência 
para o novo local aconteceu na 
passada segunda-feira, 4 de abril, e 
logo nessa manhã vários cidadãos 
já faziam fila e aguardavam por 
atendimento.

Esta mudança, desejada por 
muitos, ficou decidida em no-
vembro de 2015, mas só agora acon-
teceu. Na época, foi assinado um 

protocolo de colaboração institu-
cional para que o IEFP e o serviço 
da Segurança Social se mudassem 
para o Mercado Municipal, um es-
paço cedido pela autarquia, não 
acarretando encargos para o erário 
público. Mas esta mudança, que iria 
complementar a atividade das duas 
instituições, pressupondo mais 
comodidade e acessibilidade aos 
utentes, proporcionando uma nova 
dinâmica ao Mercado, foi-se arras-
tando ao longo destes seis anos, 
gerando até uma onda de incom-
preensão por parte da população e 
do anterior executivo.

Tal como a Defesa de Espinho no-

ticiou na sua edição de 24 de junho 
de 2021, a Câmara Municipal de 
Espinho formalizou, em 2019, a en-
trega de parte das instalações para 
que as entidades publicas dessem 
início às obras de adaptação neces-
sárias ao atendimento público dos 
dois novos serviços. Contudo, a mu-
dança, prevista para pouco tempo 
depois, não se efetivou. 

Recorde-se que, em janeiro deste 
ano, a Defesa de Espinho noticiou 
que a mudança do IEFP para o Mer-
cado Municipal ia acontecer no dia 
28 desse mês, após própria confir-
mação do IEFP, mas acabou por ser 
adiada sem justificação. 

Apesar do atraso de seis anos, 
a mudança aconteceu e vários 
utentes destes serviços mos-
tram-se satisfeitos pela decisão. 
“Eu já sabia que este processo se 
andava a arrastar, mas confesso 
que nunca pensei que fosse assim 
tanto. Mas já que se resolveu, 
agora é aproveitar”, afirma Ma-
rília Sousa. Já Pedro Moreira, fre-
quentador do Mercado Municipal, 
desconhecia o processo, mas mos-
trou-se contente por poder aliar os 
dois serviços num único espaço. 
“Costumo fazer compras no Mer-
cado e já tinha ouvido dizer que o 
centro de emprego e a segurança 
social vinham para este espaço, 
mas nunca prestei muita atenção. 
Agora com este serviço aqui, acre-
dito que o Mercado vai sair valori-
zado, o que é bom”, diz. ○ 

A VISITA PASCAL, no Domingo de 
Páscoa, será a novidade deste ano 
das celebrações religiosas da Páscoa 
na Paróquia de Espinho, após dois 
anos de pandemia. Ainda sem a vi-
sita do compasso, a Cruz irá passar 
pelas ruas da cidade, a partir das 9 
horas de domingo, dia 17 de abril.

O programa religioso terá início 
este domingo, 10 de abril, com a 
Missa de Ramos, bênção e procissão, 
às 11 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho. 

No dia 14 de abril (Quinta-Feira 

Santa), haverá a Celebração da 
Ceia do Senhor, às 21h30 e no dia 
seguinte (Sexta-Feira Santa), a 
Oração de Laudes, às 9 horas e a Ce-
lebração da Paixão do Senhor, às 15 
horas, também na Igreja Matriz de 
Espinho.

No Sábado de Aleluia (16 de abril), 
realiza-se, na Igreja Matriz, às 9 
horas, a Oração de Laudes e Receção 
dos Santos Óleos e às 21h30 a Vigília 
Pascal.

Por fim, para o Domingo de 
Páscoa está reservada a Visita 
Pascal, apeada pelas ruas da cidade, 
com saída às 9 horas, da Igreja 
Matriz e às 11 horas terá início a 
Celebração Solene da Páscoa. A Eu-
caristia Solene da Páscoa será cele-
brada às 19 horas, também na Igreja 
Matriz de Espinho.

Entretanto, o programa profano, 
elaborado pelo Município de Es-
pinho, tem um conjunto de inicia-

tivas que terão como pontos mais 
altos dois concertos – o de Páscoa, 
agendado para 12 de abril, às 21 
horas, na Igreja Matriz de Espinho, 
com a Orquestra Clássica de Es-
pinho e o Coro Sinfónico Inês de 
Castro; e um Concerto Gospel, a 10 
de abril, às 16h30, no Parque João 
de Deus.

As comemorações organizadas 
pela Câmara Municipal terão início 
amanhã, com o Mercadinho da 
Páscoa até ao dia 17 de abril, com a 
abertura agendada para amanhã, 
às 16 horas, com um concerto da 
Escola Profissional da Academia de 
Música de Espinho no Parque João 
de Deus.

Finalmente, a Caça ao tesouro 
“Ovos da Páscoa” irá realizar-se a 
16 de abril, das 10 horas às 12h30 e 
das 14 horas às 17h30, no Largo da 
Câmara e com a entrega de prémios 
no Parque João de Deus. ○ MP 

DIRIGISMO

4500 Espinho

SERVIÇOS

IEFP e Segurança Social mudam-se para 
o Mercado Municipal seis anos depois 
de assinatura de protocolo 

Visita Pascal 
regressa no 
Domingo de 
Páscoa

O lado norte do piso superior do Mercado Municipal está 
protocolado com o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) e com a Segurança Social desde 23 de 
novembro de 2015, mas só agora se efetivou a mudança 
destes serviços. 

EVENTOS

EFEMÉRIDE

ASSOCIATIVISMO

O Núcleo 
da Liga dos 
Combatentes 
assinala 
Batalha 
de La Lys

Casa do FC Porto festeja 23 anos

Associação Comercial 
distingue Manuel 
Miranda Moreira
A ASSOCIAÇÃO Comercial 
de Espinho prestou uma ho-
menagem ao seu presidente 
da assembleia geral, Manuel 
Miranda Moreira, pelo “apoio 
incondicional” que tem pres-
tado durante décadas à cente-
nária instituição. 

“Foi com muito orgulho que 
entregamos um certificado 
que é demasiado pequeno 
para o nosso digníssimo pre-
sidente da Assembleia Geral, 
que consideramos ser um 
Homem com H grande”, deu 
nota José Aleixo, presidente 
da direção. “Homenageou-se 

assim também um antigo em-
presário da cidade. Parabéns 
igualmente ao associativismo 
que a Associação Comercial 
de Espinho representa e di-
namizada, através dos seus 
associados, corpos sociais e 
colaboradores”.

O tributo a Manuel Miranda 
Moreira ocorreu após uma 
Assembleia Geral realizada na 
última terça-feira de março, na 
sede da instituição, e em que 
foram aprovadas por unani-
midade as contas do exercício 
do ano de 2021 e o plano de ati-
vidades para 2022. ○ LA

©
 D

R

©
 D

R
8 • Defesa de Espinho • 7 de abril de 2022



PARAMOS

LÚCIO ALBERTO

A EMPREITADA integra tra-
balhos de construção civil, 
relacionados com a repa-
ração geral dos pavimentos 
em passeios, rampas, escadas 
e substituição de guias de se-
paração de arruamento, esta-
cionamento e passeios, bem 
como a plantação de árvores 
nas caldeiras existentes. E 
inclui ainda a alteração do 
espaço onde atualmente se 
encontra o anfiteatro e res-
petiva transformação num 
jardim vertical, tal como, 
a demolição parcial de um 
muro de contenção de terras 
existente (sem alterar a sua 
função) de forma a trazer 
mais luz e salubridade ao 
local.  

“Os espaços públicos do 
bairro devem estar em bom 
estado e com uma manu-
tenção adequada para que 
não se sinta que estamos 
num espaço maltratado e 
uma assimetria no cuidado 
e no tratamento de pessoas 

que vivem nos espaços so-
ciais relativamente ao resto 
da população”, afirma o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal à Defesa de Espinho, 
enquanto avaliava o esboço 
da obra em Paramos. “O que 
estamos aqui a fazer é uma 
intervenção planeada, hie-
rarquizada e de requalifi-
cação das habitações sociais, 
começando pelo espaço pú-
blico, porque há situações 
de degradação acentuada, 
nomeadamente em termos 
de pavimentos, dos espaços 
ajardinados e do auditório”.

Os objetivos específicos da 
empreitada determinam a 
requalificação do espaço pú-
blico envolvente ao conjunto 
habitacional, na perspetiva 
da melhoria das condições 
de segurança e conforto dos 
residentes e respetiva evo-
lução do ambiente urbano e, 
igualmente, a requalificação 
do espaço envolvente ao Con-
junto habitacional de forma 
a promover a identidade e o 
aumento do sentimento de 

pertença dos moradores. 
“Estamos a avançar com 

a nossa estratégia local de 
habitação”, assinala Miguel 
Reis, olhando atentamente 
para as irregularidades ex-
teriores do núcleo de habi-
tação social da Quinta de 
Paramos. “Tivemos de rever 
e aprofundar a estratégia de 
habitação social. De facto, 
encontramos um parque 
habitacional da responsabi-
lidade da Câmara altamente 
degradado, com condições 
muito más. Por isso, estamos 
a trabalhar no sentido de se 
resolver estes problemas em 
complexos habitacionais 
que estiveram abandonados 
durante muitos anos, salvo 
intervenções pontuais, mas 
os grandes problemas não 
foram resolvidos”, afirma. 

“Estamos aqui há 23 anos 
e não houve obras de fundo 
neste bairro”, constata o mo-

rador Américo Gonçalves. “O 
gás nunca foi revisto. Umas 
campainhas tocam e outras 
não tocam e até já aconteceu 
que se toca numa campainha 
e atende-se noutra casa. Se 
isto vai ficar melhor?! Queria 
ver! Resta esperar, mas queria 
ver se isto melhorava!”.

“De facto, queria ver se 
isto melhorava”, acrescenta 
Américo Gonçalves, que tem 
corporizado movimentos 
representativos e reivindi-
cativos dos residentes junto 
da autarquia municipal. “Por 
exemplo, os espaços verdes 
podiam ser mais aprovei-
tados e há que acabar com a 
pouca-vergonha ao fim-de-
-semana por causa dos cai-
xotes do lixo. É só lixo para 
o chão! E porquê? Porque a 
malta também vê que isto 
continua desprezado”.

Da formalização a 18 
março de 2022 do auto de 
consignação da empreitada 
de requalificação do espaço 
público do Bairro da Quinta 
de Paramos espera-se que 
resulte a valorização da 
imagem interna e externa 
do Conjunto Habitacional, 
de forma a minimizar o seu 
isolamento e integrar esta 

área no tecido urbano da 
freguesia. O projeto propõe 
ainda abrir o conjunto habi-
tacional ao tecido envolvente, 
de forma a desconcentrar e 
diluir os elementos caracte-
rizadores dos bairros sociais 
aí existentes e prevenir com-
portamentos ilícitos.

“Naturalmente que os 
arranjos exteriores são im-
portantes, porque se esti-
verem bem arranjados dá 
boa imagem a quem cá vem 
e qualidade de vida a quem 
cá habita”, considera Manuel 
Dias, presidente da Junta de 
Freguesia de Paramos. “Mas 
há falhas nas zonas exte-
riores e as pessoas até caem 
porque há colapsos na pavi-
mentação e há degraus que 
estão em situação perigosa”.

“Esta situação criava desâ-
nimo nas pessoas do bairro 
e também desinteresse”, ob-
serva o autarca paramense. 
“Se, por um lado, as pessoas 
têm de aprender a viver em 
bairros sociais, por outro, 
têm de ser apoiadas. As 
pessoas daqui não são ani-
mais. Todas pensam. E para 
lhes exigirmos responsabi-
lidade, temos de lhes dar o 
exemplo”. ○

4500 Freguesias

Bairro da Quinta em 
obras para melhorar 
o espaço público e 
motivar os moradores

Decorrem obras no Bairro da Quinta de 
Paramos visando reabilitar espaços e 
equipamentos exteriores para um melhor 
usufruto pela comunidade daquele complexo 
habitacional, conferindo uma imagem de 
asseio e segurança, face à degradação do 
espaço público que se tem acentuado. 

 

Estamos a trabalhar no 
sentido de se resolver 
estes problemas 
em complexos 
habitacionais que 
estiveram abandonados 
durante muitos anos, 
salvo intervenções 
pontuais, mas os 
grandes problemas não 
foram resolvidos”. 
Miguel Reis (presidente 
da Câmara Municipal de 
Espinho)

Estamos aqui há 23 anos 
e não houve obras de 
fundo neste bairro. Se 
isto vai ficar melhor?! 
Queria ver! Resta 
esperar, mas queria 
ver se isto melhorava!” 
Américo Gonçalves 
(morador)

Há falhas nas zonas 
exteriores e as 
pessoas até caem 
porque há colapsos 
na pavimentação e há 
degraus que estão em 
situação perigosa”. 
Manuel Dias (presidente 
da Junta de Freguesia 
de Paramos)

A REQUALIFICAÇÃO 
DO ESPAÇO PÚBLICO 
DO CONJUNTO 
HABITACIONAL DA 
QUINTA DE PARAMOS, 
com financiamento 
contratualizado a 85% ao 
abrigo do Programa NORTE 
2020, enquadra-se no âmbito 
do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano 
(PEDU), em concreto na 
componente do Plano 
de Ação Integrado 
das Comunidades 
Desfavorecidas (PAICD) 
e no objetivo temático 
(OT9) que visa promover a 
inclusão social, o combate à 
pobreza e qualquer tipo de 
discriminação.

A obra fora anunciada em 
fevereiro de 2021, com início 
em abril do mesmo ano e 
um prazo de execução de 
seis meses, implicando um 
investimento de 110 mil 
euros. 

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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LISANDRA VALQUARESMA 

Com o objetivo de perceber o 
posicionamento da Assembleia de 
Freguesia de Anta e Guetim sobre a 
desagregação das freguesias, o PSD 
pediu, a 8 de janeiro, a convocação de 
um debate que acabou por se realizar 
na passada sexta-feira, 1 de abril.

Desta sessão extraordinária, re-
sultou a formação de uma comissão 
de trabalho conjunta entre PS e PSD 
com o propósito de trabalhar na pro-
posta que deve ser feita para forma-

lizar o pedido de desagregação. Este 
grupo, constituído pelo presidente 
da assembleia de freguesia e o seu 
secretário, pelo presidente da Junta, 
e ainda por dois elementos do PS 
e dois do PSD, tem como próximo 
passo a realização de uma reunião 
onde deverá ser discutida a forma de 
avançar com o processo. 

No entanto, até se chegar a esta 
decisão foi preciso mais de uma hora 
de debate, marcado pela ausência de 
documentação e pautado por troca 
de acusações. 

Logo no início da sessão, Guilher-
mino Pereira, presidente da mesa da 
assembleia, questionou a bancada 
social democrata relativamente ao 
facto de não terem entregue docu-
mentação para a habitual aprovação. 
Em resposta, Humberto Granja, líder 
do PSD, explicou que só depois de se 
conhecer a posição da assembleia 
se pretendia dar início ao processo. 
Esta posição, criticada pela bancada 
socialista, acabou por desencadear 
o debate, por momentos aceso, rela-
tivamente à forma mais indicada de 

como avançar. “Estamos aqui porque 
compete a esta assembleia deliberar 
se aprova ou não a desagregação das 
freguesias. Se assim o fizer, iremos 
reunir e recolher todos os requi-
sitos legais, que a lei assim obriga, 
para que se possa avançar definiti-
vamente com o processo, mas este 
só se pode iniciar se a assembleia 
disser que sim. Foi-nos sempre ma-
nifestado, pelos guetinenses e pelos 
antenses, a vontade de querer voltar 
ao passado, a terem freguesias sepa-
radas e por isso é que estamos aqui”, 
afirmou Humberto Granja.

Em resposta, Manuel Novais, 
vogal socialista, acusou o PSD de 
querer “criar uma bandeira” e ter a 
atenção sobre si, depois de, numa 
alegada reunião de 19 de janeiro, 

que mantinha o intuito de formar 
uma equipa de trabalho, o PSD ter 
demonstrado uma vontade que “não 
foi muito entusiasmante” em rea-
lizar o processo de forma conjunta. 

Perante a ausência de documen-
tação para deliberar sobre o processo 
de desagregação, Nuno Almeida, 
presidente da União de Freguesias 
de Anta e Guetim, declarou que a lei 
foi mal interpretada. “O que a lei diz 
é que para aprovar a desagregação 
tem que ser com uma proposta 
fundamentada, com a verificação 
se realmente se cumpre com os re-
quisitos”. Contudo, segundo Nuno 
Almeida, a proposta do PSD “pede 
o fim e não o início do processo”, 
acusando Humberto Granja de não 
apresentar trabalho já desenvolvido 
neste âmbito. 

Fazendo alusão à criação da lei 
que em 2012/2013 agregou várias 
freguesias do país e ficou conhecida 
como a “lei Relvas”, Nuno Almeida 
fez questão de frisar que esta foi 
criada pelo PSD a nível nacional, 
mas confessou o seu sim à mudança. 
“Eu sou a favor da desagregação de 
freguesias, mas se há coisa que nós 
temos vindo a fazer é resolver as tra-
palhadas que o PSD tem feito”. “Com 
esta assembleia não estão a pedir 
para que o presidente da junta inicie 
o processo, mas sim a pedir para 
aprovar a desagregação, mas para 
isso é preciso ver se as freguesias 
cumprem os requisitos”.

Demonstrando abertura para 
trabalhar em conjunto neste tema 
da desagregação, Nuno Almeida 
chegou mesmo a declarar que “não 
há vantagem nenhuma na agre-
gação”, referindo que, devido à ane-
xação das duas terras, não é possível, 
por exemplo, dotar Guetim de al-
guns serviços como uma farmácia. 
“A agregação só foi penalizadora, 
quer para Guetim, quer para Anta”.

No desenrolar do debate, Hum-
berto Granja referiu que o PSD “está 
sempre aberto a sugestões”, mos-
trando-se favorável ao desenvolvi-
mento de um trabalho conjunto. “Se 
o PS achar bem criar uma comissão 
que ajude a preparar a documen-
tação necessária, nós também es-
tamos disponíveis”.

A reversão do processo adminis-
trativo que anexou as freguesias do 
país foi um dos temas centrais no 
congresso da Anafre (Associação 
Nacional de Freguesias), realizado 
em março. Depois de ter marcado 
presença no evento, Nuno Almeida 

aproveitou a assembleia para 
avançar que “em princípio sairá uma 
portaria que complementa esta lei” 
atual e que pode vir a simplificar o 
processo, chegando a apelar até a al-
guma “calma”, dizendo que “manda a 
prudência aguentar algum tempo”. 

Não querendo esperar mais 
tempo, o PSD chegou mesmo a fazer 
o pedido para a constituição dessa 
comissão e apelou ao presidente da 
mesa que o fizessem naquela noite, 
o que se veio a verificar.

Recorde-se que para a reversão 
desta reforma administrativa o 
processo tem que ser iniciado em 
assembleia de freguesia, depois pre-
cisa de ser aprovado pela assembleia 
municipal e pelo município e, mais 
tarde, passar ainda pela aprovação 
da Assembleia da República.  ○ 

4500 Freguesias

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

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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Formada comissão para 
tentar desagregação de 
Anta e Guetim 
Grupo formado por sete 
elementos foi escolhido 
em assembleia de 
freguesia extraordinária 
realizada a 1 de abril. 
Proposta de reversão da 
reforma administrativa 
foi levada à discussão 
pelo PSD, mas ausência de 
documentação mudou o 
rumo do debate. 

Clínica Dentária de Espinho
Prof. Doutor 

CASIMIRO DE ANDRADE
Rua 22 (Junto à Câmara Municipal) 

Tlf. 227 344 909 / 968 042 300 / 919 002 700
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BCLÍNICA MÉDICA 
DR. JOAQUIM MENDES & FILHA, LDA
CONTINUA EM ATIVIDADE NA RUA 14, Nº 448 
E EM EXPANSÃO DO SEU CORPO CLÍNICO 

FAZEM-SE DOMICÍLIOS   TLF. 227 341710 - TLM 939 449 380

Foi-nos sempre 
manifestado, pelos 
guetinenses e pelos 
antenses, a vontade de 
querer voltar ao passado”
Humberto Granja, PSD

A agregação só foi 
penalizadora, quer para 
Guetim, quer para Anta”
Nuno Almeida, presidente 
da Junta de Freguesia

ANO DA AGREGAÇÃO
DAS FREGUESIAS
QUE FICOU CONHECIDA 
COMO "LEI RELVAS" 

2012/13
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CAROLINA FIGUEIREDO 

FOI NA RUA 11, entre a Rua 22 e 
a Avenida 24, que Emília Moreira 
estabeleceu o seu Atelier de Costu-
ra, há já 18 anos, quase 19. A escolha 
de Espinho para instalar o seu ne-
gócio foi óbvia, já que “morava nos 
arredores”, e acabou por ser pionei-
ra na arte da confeção na cidade. 
“Quando abri a minha loja, não ha-
via nenhuma outra em Espinho a 
fazer confeção para fora. Depois é 
que começaram a abrir, mas só para 
arranjos”, explica Emília Moreira. 
Reconhece que muitos clientes a 
procuram para fazer pequenos ar-
ranjos, porque associam a expres-
são “Atelier de Costura” a isso mes-
mo, mas Emília responde sempre: 
“Fazemos arranjos, sim senhor, mas 
também fazemos peças novas”. “Te-
nho tecidos na montra, por isso, as 
pessoas já começam a perceber que 
confecionamos peças de raiz. Faze-
mos de um vestido de noiva a um 
vestido de boneca, se nos pedirem”, 
acrescenta.

Recorda que, no início do negó-
cio, como trabalhava em casa, “tinha 
mais tempo para fazer trabalhos 
em pele”, fossem casacos, corpetes 
ou saias, que depois “punha na loja 
a vender e as peças voavam”. “Com 
a porta aberta, não há tanto tempo, 
por isso acabei por não dar vazão ao 
trabalho que fazia, de confecionar 
as peças e vendê-las”, explica. “Agora 
as pessoas vêm, escolhem o modelo 
que querem, trazem os tecidos ou eu 
forneço os tecidos e é assim que fun-
ciona”, acrescenta.

Emília Moreira já fez “muitas 
peças”, principalmente vestidos de 
noite, mas a que recorda como mais 
caricata foi um disfarce de Eduardo 
Mãos de Tesoura. “Ficou muito boni-
to, muito real”.

Quando questionada se adota o 

termo de “modista” ou “costureira”, 
Emília Moreira diz não ser “pessoa 
de grandes títulos”. “O mais impor-
tante é as pessoas estarem satisfei-
tas com o meu trabalho”.

E parece que estão, porque o ne-
gócio “tem corrido bem”. “Temos sem-
pre muito trabalho, tivemos até aqui 
e continuamos a ter”. Acredita que “o 
motivo do sucesso é a mais-valia de 
trabalhar com todo o tipo de pele e 
de material, porque nem toda a gen-
te faz esse tipo de trabalhos”. 

Mas nem isso impediu que a 
pandemia deixasse marcas. “Éra-
mos três funcionárias, mas tive de 
mandar uma pessoa embora, com 
muita pena minha, porque o Estado 
diz que ajuda, mas não ajuda todos”. 
“Mas consegui dar a volta”, confessa, 
orgulhosa, recordando um episódio 
caricato na pandemia em que um 
agente de autoridade lhe bateu à 
porta do estabelecimento, porque “o 
fecho do blusão tinha-se estragado e 
ele não tinha quem lho arranjasse”. E 
Emília arranjou.

E é na Rua 20, entre a 21 e a 23 que 
se encontra outro estabelecimen-
to dedicado a dar uma nova vida às 
peças de roupa mais gastas ou que 
não assentam como era pretendido: 
o À’qui Arranjos.

Emília Barros e Filomena Gon-
çalves uniram forças e escolheram 
a cidade de Espinho há oito anos 
para dar início a uma parceria que se 
mantém até hoje.

O estabelecimento “faz maiorita-
riamente arranjos, mas não quer di-
zer que não se possa fazer uma peça 
ou outra nova”, conta Emília Barros, 
explicando que não fazem mais pe-
ças de raiz “por uma questão de tem-
po”. “Para estar a confecionar uma 
peça de raiz é preciso estar mais con-
centrada e focada no trabalho, o que 
não nos é possível devido aos vários 
arranjos que temos para fazer”, diz 

uma das costureiras.
As profissionais trabalham “de 

tudo um pouco” e muitas vezes o tra-
balho vem “das peças que as pessoas 
encomendam online e raramente 
conseguem acertar nos tamanhos 
para que assente bem”.

O que começou muito bem e com 
bastante sucesso, “foi muito abaixo 
com a pandemia”, conta Filomena 

Gonçalves, acrescentando “os par-
químetros” como outro entrave ao 
negócio. “Há pessoas que preferem 
ir para os centros comerciais do que 
para o comércio local, porque lá con-
seguem fazer tudo de uma vez e não 
têm de pagar estacionamentos”, con-
fessa, tendo a certeza de que “isso é 
uma das razões que enfraquece o co-
mércio local em Espinho”.

“Os próprios clientes reclamam e 
dizem que vão deixar de vir cá, por-
que fica impossível com o estaciona-
mento”, contam ainda. 

Apesar de todos os entraves, 
“muitos clientes voltam, porque sa-
bem que é um trabalho perfecionis-
ta e há sempre muita qualidade nos 
trabalhos entregues”, concluem as 
costureiras. ○

 

O motivo do 
sucesso é a 
mais-valia 
de trabalhar 
com todo o 
tipo de pele e 
de material, 
porque nem 
toda a gente 
faz esse tipo 
de trabalho”, 
Emília Moreira, 
Atelier de 
Costura Emília 
Moreira

 

Muitos clientes 
voltam, porque 
sabem que é 
um trabalho 
perfecionista 
e há sempre 
muita 
qualidade 
nos trabalhos 
entregues”, 
Emília Barros 
e Filomena 
Gonçalves, 
À’qui Arranjos

pessoas & negócios

Modistas, costureiras, os termos não 
importam quando se é apaixonado pelos 
tecidos e pela confeção, seja ela de uma peça 
original ou apenas de uma bainha ou de um 
remendo. Em Espinho há quem tenha essa 
paixão e dedique a vida à arte da costura. A 
Defesa falou com as responsáveis de dois dos 
vários estabelecimentos da área na cidade para 
perceber como seguem os negócios depois de 
dois anos afetados pela pandemia.

COSTUREIRAS

Costureiras: 
a arte de criar 
e remendar
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1. 
Tem hábitos de leitura 
e quais os géneros de 
livros lê?

2.
Acha que que é 
importante a leitura? No nosso dia-a-dia é comum confrontarmo-nos com muitos 

problemas – físicos, familiares, sociais, financeiros, no trabalho 
ou sem ele –, mas os problemas mentais que todos sofremos 
por não termos a vida que gostaríamos de ter, continuam a ser 
tabu, vergonha e desvalorizados pelas entidades de Saúde e 
pelo Estado.

No século passado, as crianças que nasciam com deficiências 
físicas e (ou) mentais eram escondidas no domicílio pelos fa-
miliares, porque tinham vergonha deles. Mais tarde, um grupo 
de pais organizou centros de atividades ocupacionais e reabi-
litadoras que são hoje designados por CERCIS e todos reco-
nhecem, agora, a sua importância, para estas pessoas e para 
a sociedade.

Seria bom, também, reconhecer o quanto todos sofremos, o 
quanto a nossa saúde mental é afetada porque somos seres 
humanos sensíveis ao nosso sofrimento e ao dos outros. Quem 
demonstra fraqueza, tristeza, depressão, demência e outras 
doenças não são uteis à sociedade. A sociedade valoriza os 
mais fortes e competitivos. Os mais sensíveis vão para casa 
com depressão e outras patologias. Automedicam-se com 
comprimidos, são doentes mentais.

A religião ajuda a sublimar os sofrimentos. Rezar é meditar, 
apaziguar os sentimentos e aliviar o sofrimento mental.

Há que prevenir a doença mental. Assim como se faz ginástica 
para o corpo, para o manter saudável, também se deve fazer 
ginástica para mente. Praticar meditação, aliviar o stress para 
melhor higiene mental, ou no caso de perdas de memória a 
estimulação cognitiva.

Centros de terapia ocupacional como no Ginásio da Mente 
em Espinho, onde as pessoas podem ser criativas, apoiadas 
e respeitadas, são uma forma de reabilitação e ou prevenção 
de outras doenças, sem efeitos colaterais. O vazio ocupacio-
nal, ausência de objetivos, o isolamento, só levam a piorar as 
situações.

“Façam o favor de serem felizes”! 

A problemática da 
Doença Mental 
em dois anos de 
pandemia e com uma 
guerra na Ucrânia

opinião 
Marília Capela
Enfermeira, Associação de Enfermagem o Toque

Ler é importante, seja livros, os jornais ou revistas. Os 
espinhenses reconhecem a importância da leitura e de a 
incutir, sobretudo, nas crianças. A leitura faz passar o 
tempo de uma forma saudável e constitui um significativo 
contributo para o vocabulário de cada um. E até é uma 
forma de capacitar para a comunicação das pessoas.

 VOX POP 

Hábitos de leitura 
estimulam a mente

Alfeu Valente,
Arcozelo

1 – Tenho hábitos de leitura e costu-
mo ler romances, livros históricos, 
jornais e revistas.
2 – Penso que é fundamental termos 
hábitos de leitura e quem não o faz 
perde imensos valores e, sobretudo, 
conhecimento. Por isso, é necessário 
criarem-se esses hábitos nas crian-
ças. Caso não se faça isso, dificilmen-
te as pessoas terão, em adultos, hábi-
tos de leitura. 

António Henriques,
Espinho

1 – Já tive hábitos de leitura mas, in-
felizmente, a vista já não me permite 
que passe grande parte do meu tem-
po a ler. Antigamente, até de noite, à 
luz da vela, lia. Fui professor de Por-
tuguês e tinha de o fazer. Quando era 
mais novo gosta de ler livros políticos. 
Li Karl Marx, por exemplo, quando 
tinha 16 anos. Posteriormente voltei-
-me para os romances e, mais tarde, 
sobre questões sociais e sobre o mun-
do em geral.
2 – Ter hábitos de leitura é muito im-
portante porque é uma oportunidade 
de ter um mundo novo e aberto, que 
está sempre à nossa disposição.  

Rita Pereira,
Vila Nova de Gaia

1 – Confesso que não tenho muitos 
hábitos de leitura e que só às vezes 
é que leio um livro. A verdade é que 
não leio os livros em versão física, em 
papel, mas muitas das vezes os que 
estão disponíveis online.
2 – A leitura é muito importante, so-
bretudo para a própria escrita, forne-
cendo uma bagagem muito rica em 
vocabulário. Consegue notar-se bem 
nas pessoas as que têm e as que não 
têm hábitos de leitura. 

Adriana Silva,
Nogueira Regedoura

1 – Leio de vez em quando. Não sem-
pre. Mas gosto imenso de ler livros 
sobre psicologia, espiritualidade, ro-
mance.
2 – Acho que a leitura é muito im-
portante por várias razões: faz com 
que nos comuniquemos melhor, fi-
camos com o nosso português mais 
rico e faz com que tenhamos muito 
mais conhecimento. Além de ser 
muito agradável, ter hábitos de lei-
tura traz-nos saber. 

É do nosso mar

Manuel Barbosa, 
Espinho

1 – Tenho hábitos de leitura e gosto 
de ler vários autores e não um espe-
cificamente. Um dos últimos livros 
que li é de um autor japonês e gos-
tei muito do livro. Penso que a tra-
dução era muito fraca. Mas mesmo 
assim acho que é um livro que vale a 
pena ler. Gosto de ler romances que 
tenham, na verdade, conteúdo literá-
rio. A obra tem, também, de me moti-
var à sua leitura e, ao mesmo tempo, 
tem de me ensinar alguma coisa e de 
me obrigar a investigar (sinónimos, 
ideias, comportamentos...). O livro 
que neste momento estou a ler é o 
Volume 7 da Guerra dos Tronos.
2 – A leitura é importantíssima, prin-
cipalmente para as pessoas que já 
têm alguma idade. O ler estimula a 
memória, faz-nos viajar na história 
do próprio livro. E se o livro for bom 
até nos conseguimos tornar numa 
sua personagem. A leitura faz-nos 
passar o tempo de uma forma sau-
dável, com o ócio ativo. Em vez de 
estarmos aborrecidos com a vida, ou 
simplesmente sentados a ver televi-
são, estamos a ler e a exercitar o nos-
so cérebro e o nosso pensamento. To-
dos deveriam ler com frequência. 
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BPROCURA PARA ARRENDAR
APARTAMENTO T1/T2 – 1.º ANDAR

Com varanda em Espinho.
Novo ou em muito bom estado.
Contactar: 961802914
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ção de decisões que garantam os seus direi-
tos e que, em muitas situações, alteram a vida 
das pessoas ou hipotecam a sustentabilidade 
económica das empresas. A justiça só é eficaz 
se for célere, rápida, transparente e atempada. 
Qualquer reforma da justiça, para além, obvia-
mente, de muitos outros aspectos( ), terá que 
colocar o enfoque na celeridade para que as 
decisões judiciais sejam proferidas de forma 
rápida e em tempo útil.

5 – Não é nossa pretensão apresentar aqui um 
plano de reforma da justiça, não temos essa 
ousadia e nem, aliás, o consentiria um texto 
jornalístico de opinião). Em qualquer caso, 
sempre deixaremos algumas sugestões sobre 
o tema: em primeiro lugar, aproximar os cida-
dãos da justiça reformando a actual organiza-
ção do sistema judiciário e fazendo regressar 
os tribunais às cidades de onde foram retira-
dos; em segundo lugar, a dotação, valorização 
e formação de recursos humanos e a criação 
de melhores condições de trabalho nos tribu-
nais; em terceiro, a introdução, nos tribunais 
de maior pendência, da figura do magistrado 

1 – É hoje unanimemente aceite que a justi-
ça está doente, que não cumpre eficazmente 
a sua função e que é urgente proceder à sua 
reforma. Aliás, já recentemente, em 2015 e 
com esse propósito, entrou em vigor um novo 
mapa judiciário que alterou o regime aplicável 
à organização e funcionamento dos tribunais.

Tinha como objectivos, entre outros como a 
gestão concentrada e ganhos de eficácia e 
eficiência, sobretudo o aumento da especia-
lização. Deve dizer-se que, salvo os aspectos 
da gestão( )a reforma redundou em fracasso e 
por duas razões fundamentais: afastou os ci-
dadãos da justiça em vez de os aproximar; a 
especialização é, por enquanto, um mito.

A divisão do país em 23 Comarcas localiza-
das em cada uma das capitais de distrito 
pulverizou os tribunais afastando-os das ci-
dades onde eles se situavam e estavam pró-
ximo das pessoas, dos cidadãos que são os 
destinatários/consumidores da justiça e que 
agora a sentem mais longe. A medida levou 
a situações verdadeiramente aberrantes com 
tribunais a funcionar em edifícios sem condi-
ções, mas tendo a pouca distância tribunais 
construídos para serem tribunais e que foram 
esvaziados das suas valências e se encontram 
subocupados (veja-se o caso de Espinho que, 
hoje, é um tribunal de competência genérica 
para julgamento de casos quando o valor da 
acção seja inferior a 50 mil euros, nos proces-
sos cíveis e para processos crime com penas 
inferiores a cinco anos, ou seja, o que na gíria 
se chama de “bagatelas penais”; a 15 quiló-
metros, em Santa Maria da Feira, um tribunal 
a “rebentar pelas costuras”, sobrelotado, com 
problemas de espaço, de carência de salas de 
audiência, em suma, de condições para admi-
nistração da justiça e pelo qual o Estado conti-
nua a pagar a renda mensal de 70.000,00 € !!!).

2 – A especialização é, por enquanto, uma 
quimera. Na verdade, o que existe são edi-
fícios “especializados” porque ostentam no 
frontispício as designações correspondentes: 
tribunal cível, tribunal criminal, tribunal de tra-
balho, etc. A especialização, absolutamente 
necessária pela vastidão das áreas do direito 
e pelo desafio do aparecimento de novos ra-
mos( ) deve começar pela preparação e for-
mação dos recursos humanos, funcionários e 
magistrados. Quanto a estes e, findo que seja 
o tronco comum de formação( ), seguir-se-ia 
a fase da especialização na escola de direito 

( ) através de módulos de formação específica 
para cada ramo de direito. Mas não foi isso 
que sucedeu: magistrados que sempre “traba-
lharam” nos tribunais criminais, colocados no 
tribunal cível ou do trabalho ou nos de comér-
cio e vice versa, o que conduziu a resultados 
contraproducentes. Em resumo: começou a 
construir-se o edifício judiciário pelo telhado!

3 – Os partidos políticos estão, de uma forma 
geral, de acordo com o diagnóstico da doen-
ça e da necessidade e da urgência da cura, o 
mesmo é dizer da reforma da justiça. Porém, 
os sinais que vão dando não são animadores. 
Veja-se, por exemplo, o que sucedeu nos re-
centes debates televisivos sobre o tema, na 
campanha para as eleições legislativas: no 
debate entre André Ventura e Rui Rio, este 
deixou-se enredar na teia tecida por aquele e 
passaram o tempo a falar de um não assunto: 
a prisão perpétua; mas também António Cos-
ta e Rio circunscreveram o tema à discussão 
sobre a composição do Conselho Superior do 
Ministério Público… Lamentável!

É certo, no entanto, que apesar de nos progra-
mas eleitorais dos partidos existirem pontos 
de vista diferentes e que reflectem, muitas ve-
zes, a sua visão ideológica da sociedade, con-
vergem na necessidade de reformar. Contudo, 
não apresentam um programa de reforma sé-
rio e estruturado, dizendo o que pretendem 
reformar e com que objectivos, limitando-se 
a narrativas de generalidades e colocando o 
enfoque em questões parcelares como o com-
bate à corrupção, a planos de contingência 
para recuperar pendências, à criminalização 
do enriquecimento sem causa, à valorização 
das carreiras dos profissionais da justiça, ao 
regime das custas judiciais, etc, etc.

4 – A justiça constitui um pilar basilar de um 
estado de direito democrático. O sistema de 
justiça deve assegurar os direitos, liberdades 
e garantias dos cidadãos, a justa composição 
dos litígios e contribuir para o desenvolvimen-
to económico e a competitividade. E é neste 
último vector que queremos, neste escrito, 
assinalar as consequências nefastas do mau 
funcionamento da justiça. Não é sustentável 
muito menos admissível que os cidadãos e as 
empresas aguardem anos e anos pela prola-

A reforma 
da justiça

opinião 
Rui Abrantes

Assinatura 2022 32,5€

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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 A justiça constitui um pilar basilar 
de um estado de direito democrático. 
O sistema de justiça deve assegurar 
os direitos, liberdades e garantias 
dos cidadãos, a justa composição 
dos litígios e contribuir para o 
desenvolvimento económico e a 
competitividade.

auxiliar ou auditor de justiça (a designação 
não é importante) com a função de proceder 
à tramitação processual reservando-se a fun-
ção de julgar ao magistrado titular; em quarto 
lugar, a reforma do Código de Processo Ci-
vil, sobretudo em duas fases: organização do 
saneamento do processo com especificação 
e questionário; simplificação das sentenças 
podendo ser orais e com remissão para os 
articulados e/ou especificação e questionário 
da matéria de facto provada.

As medidas apontadas envolvem, necessa-
riamente, aumento de custos, desde logo em 
recursos humanos; porém, o investimento se-
ria largamente compensado pela credibiliza-
ção da justiça, pela sua eficácia e eficiência 
e como factor de competitividade e de de-
senvolvimento económico. O governo, com 
maioria absoluta na assembleia da república, 
tomou posse no passado dia 30 de março. 
Esperemos que a tão necessária e urgente re-
forma da justiça avance finalmente… 
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FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do concelho de Espinho

 9 às 24 horas  Após as 24 horas 
o atendimento é efetuado, exclusivamente, 
através da LINHA 1400

quinta
7 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

sexta
8 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

sábado
9 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

domingo
10 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

segunda
11 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

terça
12 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

quarta
13 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

✝ Maria Regina Augusta Pereira Faria
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho (Rua 18, N.º 659)

Suas filhas, genro, netos, amigos 
e demais família vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente querido 
ou que de outro modo manifestaram 
pesar. Comunicam que a missa de 7.º 
dia será celebrada no dia 8, sexta-feira, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho, agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Virgínia Maria Faria de Sá 
Ana Paula Faria de Sá 
José Luís da Costa Pinto Brandão 
Luís Afonso e Tomás 
Maria Alice Ferreira da Silva

Espinho, 7 de abril de 2022

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

✝ Arminda da Silva Pereira
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho (Rua 16, N.º 524)

 
Suas filhas, genros, netos 
e bisneto vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo 
manifestaram pesar. Comunicam 
que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 12, terça-feira, 
pelas 18:30 horas, na Capela 
de Nossa Senhora da Ajuda, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.
 
Espinho, 7 de abril de 2022

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

✝ Marília da Costa Mendes Pereira
AGRADECIMENTO 

08 /07/ 1939 – 30/03/2022

Seus filhos, genros, nora, netos 
e bisnetos, vêm por este meio 
agradecer às pessoas que 
participaram no funeral do seu 
ente querido e na missa de 
7.º dia ou que de outro modo 
manifestam o seu pesar.

Filomena Maria Mendes Pereira
Fernanda Maria Mendes Pereira Neves
Rui Augusto Tavares Mendes Pereira
Carmen Maria Tavares Mendes Pereira
Genros, Nora, Netos e Bisnetos

Espinho, 7 de abril de 2022

✝ Álvaro da Rocha Martins
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua Pereiro / Anta - Espinho

Sua esposa, filhos, genro, nora, 
netos, bisnetos e demais família 
vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas, que tomaram 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que e outro modo se 
associaram à sua dor.  
A missa de 7.º dia será celebrada 
sexta-feira, dia 8 de Abril, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta. Desde já agradece a todos 
quantos dignem participar.

Anta, 7 de abril de 2022

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966 225 173
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DEFESA DE ESPINHO - 4692 - 7 ABRIL 2022

ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DE ESPINHO 
CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea a) do Artigo 15.º do capítulo 3.º dos Estatutos, 
convoco todos os sócios da Associação de Diabético de Espinho para uma 
Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 23 de abril de 2022, 
pelas 15H00. nas instalações sitas na rua 25, nº. 861, desta cidade de 
Espinho, com a seguinte ordem de trabalhos:
1•Leitura, discussão e aprovação da ata da última Assembleia;
2•Apresentação, discussão e votação do relatório e contas relativo a 2021;
3•Apresentação relatório atividades realizadas em 2021;
4•Apresentação, discussão e votação do orçamento e plano de atividades 
para 2022;
5•Meia hora para discussão de assuntos de interesse para a Associação.

Não estando presentes, à hora marcada, o número de sócios estatuta-
riamente exigido, a Assembleia  iniciar-se-á  meia  hora depois do horário 
previsto, com qualquer número de sócios, conforme contemplado na alínea 
1) do Artigo 18.º dos Estatutos.

Espinho, 23 de março de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
Maria de Fátima da Silva Moreira Cunha
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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

✝ Cecília da Conceição Rodrigues da Silva Alves
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho (Av. 24, N.º 325)

Agradece-se a todos quantos 
se dignaram a tomar parte 
no funeral ou que de outro 
modo manifestaram pesar e a 
participar na missa de 7.º dia 
que será celebrada no dia 8, 
sexta-feira, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho.

 
Espinho, 7 de abril de 2022

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

✝ ALPOIM PEREIRA AZEVEDO
 48.° ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO 

Sua nora, filhos, genro, netos e demais família 
recordam esta data dia 7 de abril, quinta-feira, 
dia em que o seu ente querido faz 48 anos 
de falecimento, com muita saudade. Será 
celebrada missa, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta.

✝ Dr.ª Violinda Melo de Oliveira Morais
MISSA DE 7.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

(Viúva de Dr. Amadeu Morais)
 
A família vem comunicar às 
pessoas de suas relações e 
amizade que será celebrada 
missa por alma do seu ente 
querido dia 13, quarta-feira, 
pelas 18:30 horas, na Capela de 
Nossa Senhora da Ajuda.
Desde já agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 7 de abril de 2022

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

✝ ROGÉRIO SOITO FERREIRA NETO
MISSA DO 11.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e 
restante família, informam que  será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 13, 
quarta-feira, pelas 18:30 horas, na Capela 
Nossa Senhora da Ajuda. Desde já agradecem 
a todos quantos participem na eucaristia.

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

✝ Fernando Gomes da Rocha “Cadinha”
MISSA DO 18.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa, filhos e nora vêm 
por este meio, participar que 
será celebrada missa por alma 
do seu ente querido, dia 12, 
terça-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Paroquial de Anta. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem na Santa Eucaristia.

Anta, 7 de abril de 2022

✝ PAULA SUSANA CARVALHO DOS REIS
MISSA DO 5.º ANIVERSÁRIO

A família vem comunicar às pessoas de suas relações e amizade que 
será celebrada missa por alma do seu ente querido dia 9, sábado, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde já agradece a 
todos quantos participem na Eucaristia.

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

ESTUDANTE NO 2.º ANO da Li-
cenciatura de Engenharia e Gestão 
Industrial na Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do Porto 
(FEUP), André Sousa veste, atual-
mente, a camisola do Águas Santas, 
clube que ocupa o quarto lugar no 
Campeonato Nacional Andebol 
1 e terá a oportunidade de jogar o 
Campeonato Europeu de Sub-20 
com a camisola da seleção nacional 
que irá disputar-se em Portugal, 
em julho próximo.

"Comecei a jogar andebol com 
nove anos no clube da cidade onde 
vivo, o SC Espinho. O meu primo 
jogava lá e eu não praticava ne-
nhuma modalidade, apenas ia ver 
os jogos. Mas sempre gostei muito 
de desporto e decidi experimentar 
o andebol”, recordou André Sousa o 
seu início no andebol, no escalão de 
infantis, em 2011/2012.

Mais tarde, nos iniciados, André 
transferiu-se para o Colégio dos 
Carvalhos, onde esteve durante 
uma época e conquistou o título 
de campeão nacional. Na época 
seguinte foi para o FC Porto, onde 
esteve durante três temporadas, jo-
gando nas equipas júnior e sénior 
B. Depois, foi emprestado, “para 
ganhar experiência e ter rotativi-
dade na 1.ª Divisão”, ao FC Gaia, ao 
Artística de Avanca e, atualmente, 
ao Águas Santas.

“À partida, para um jovem como 
eu, jogar numa equipa sénior po-
deria ser um choque muito grande. 
No entanto, o projeto do FC Porto 
é muito interessante, pois lança 
os jovens jogadores nos escalões 
dos mais velhos, dando-lhes mais 

experiência e competitividade”, 
explicou André Sousa esta sua ex-
periência, em tão tenra idade, nos 
seniores. “Foi isso que aconteceu 
comigo, o que, certamente, terá 
contribuído para que não sentisse 
muito o impacto de jogar na prin-
cipal divisão portuguesa com 17 
anos. Com 16 anos, na equipa B do 
FC Porto, na 2.ª Divisão nacional, 
tive a oportunidade de jogar com 
jogadores mais velhos e mais expe-
rientes, o que me preparou para a 
realidade da 1.ª Divisão. Por isso, o 
ter a oportunidade de jogar na 2.ª 
Divisão pelo FC Porto B foi essen-
cial para poder crescer”, considera 
aquele jovem jogador internacional 
português.

“Integrar o Águas Santas foi, para 
mim, dar um passo em frente”, disse 
André Sousa porque esta equipa 
“luta por objetivos muito claros na 
Andebol 1” e que passam, nomeada-
mente, por “ganhar todos os jogos 
em que participa. É evidente que 
os ‘três grandes’ têm outro nível e 
outra experiência internacional, 
mas o Águas Santas pretende ser, 
também, uma das equipas que 
anda sempre a lutar pelo topo da 
classificação”, diz o jovem jogador 
espinhense admitindo que, mesmo 
assim, “tem sido uma boa expe-
riência, sobretudo porque tive a 
oportunidade de jogar as elimina-
tórias da Liga Europa”.

Este ano, o selecionador nacional, 
Paulo Jorge Pereira chamou André 
Sousa aos trabalhos da Seleção 
Nacional A. “Foi uma experiência 
muito interessante mas, acima de 
tudo, constituiu um fator de moti-
vação para continuar a trabalhar”, 
explicou, considerando que “estar 

nesta seleção é o objetivo principal 
de qualquer jogador. Tive a opor-
tunidade de fazer alguns jogos e 
de somar as minhas primeiras in-
ternacionalizações. Por outro lado, 
joguei com jogadores que são uma 
referência para mim desde que co-
mecei a praticar esta modalidade. 
É realmente encorajador para con-
tinuar a trabalhar para voltar a ter 
uma oportunidade de representar 
a nossa principal seleção”.

O próximo passo internacional 
de André Sousa será a partici-
pação no Campeonato Europeu 
M20 EHF Euro que irá decorrer 
em Gondomar, Vila Nova de Gaia e 

Matosinhos, entre os dias 7 e 17 de 
julho de 2022, numa seleção orien-
tada por Carlos Martingo. “Será, 
certamente, único para nós porque 
teremos a oportunidade de jogar 
em casa, próximo dos nossos fa-
miliares, dos amigos e dos adeptos 
amantes desta modalidade”, disse 
o jovem jogador, acrescentando 
que “temos uma boa seleção, uma 
geração jovem que já joga junta há 
muitos anos e, principalmente, joga 
a um bom nível porque todos os jo-
gadores representam ou já jogaram 
em clubes da 1.ª Divisão. Por isso, 
os nossos objetivos são grandes e 
queremos vencer todos os jogos 
que fizermos”, afirmou admitindo, 
porém, que a equipa “está cons-
ciente de que iremos disputar um 
Campeonato Europeu onde estão 
as melhores da Europa”.

André Sousa é, além de jogador, 
um aluno brilhante e frequenta 
a licenciatura em Engenharia e 
Gestão Industrial na FEUP. “Na 
minha vida de estudante, a parte 
mais difícil de conciliar com os es-
tudos é aquela em que estamos na 
Seleção Nacional porque isso obri-
ga-nos a estarmos fora de casa e, 
algumas vezes, fora do país, levan-
do-nos a perder algumas aulas na 
Faculdade. No entanto, com esforço 
é possível repor essas aulas e se ti-
vermos uma boa organização do 
nosso tempo isso ainda será bem 
mais fácil e conciliável”, conclui. 
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ANDRÉ SOUSA

CLUBES
Sporting Clube de Espinho 
(2011-2016)

Colégio Internato dos 
Carvalhos (2016-2017)

Futebol Clube do Porto 
(2017-2019)

Futebol Clube de Gaia 
(2019-2020)

Associação Artística de 
Avanca (2020-2021)

Associação Atlética Águas 
Santas (2021-2022)

Com apenas 20 anos, o jovem jogador de 
andebol espinhense André Sousa já é uma 
certeza no andebol nacional. Começou a 
jogar no SC Espinho e passou pelo FC Porto, 
estando, na presente temporada ao serviço 
do Águas Santas, equipa que ocupa o quarto 
lugar do Campeonato Andebol 1. Nas seleções 
nacionais, o central tem marcado presença 
desde muito novo e até já esteve na Seleção 
Nacional A onde cumpriu as suas três primeiras 
internacionalizações durante esta temporada.

“Estar na Seleção principal foi uma 
experiência muito interessante e foi um fator 
de motivação para continuar a trabalhar”

  
            
Integrar o Águas 
Santas foi, para 
mim, dar um 
passo em frente. 
Esta equipa luta 
por objetivos 
muito claros 
na Andebol 1 
e que passam, 
nomeadamente, 
por ganhar todos 
os jogos em que 
participa”
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CAROLINA FIGUEIREDO

O que o levou a iniciar a prática 
desportiva?
Foram duas as razões. A paixão que 
me foi incutida pelo meu pai, que 
jogou futebol no Rio Largo e nas Ve-
lhas Guardas do SC Espinho. Ele in-
cutiu-me esse gosto pelo desporto, 
fazíamos cross training e corridas. 
A outra razão foi o aspeto físico. 
Eu era muito magro, não chegava 
a pesar 50 quilos, e tive a iniciativa 
de começar a treinar. Na altura era 
muito complicado, porque o ginásio 
não era um espaço tão social como 
agora, era intimidante. O ginásio do 
SCE era por baixo da bancada do 
pavilhão, ainda. Mas foi um passo 

importante para o resto da minha 
vida.
Esse seguir das pisadas do pai foi 
sempre por influência?
Sim, sempre por influência e paixão. 
Lembro-me que comecei a fazer os 
crosses com ele, a fazer as corridas, 
gostei, soube que ele tinha jogado 
futebol amador e isso motivou-me 
um pouco. Comecei a ganhar gosto 
por aquilo. Na altura, a nível de gi-
násios não havia muita oferta, só o 
Gimnopraia, mas já quando eu era 
adolescente. Mas tinha uns halteres 
em casa, que tinha comprado no 
único shopping da altura que era 
o Gaia shopping, e uma máquina 
daquelas que dava para fazer remo. 
Por isso, antes de entrar para o gi-
násio, já exercitava em casa e gos-
tava. Depois foi aquele efeito bola 
de neve. Comecei a experimentar, 
a gostar, a ter mais interesse. Na 
altura, o mais difícil era ter infor-
mação sobre o que se estava a fazer, 
tanto que a primeira formação que 
fiz foi para uso próprio, para saber o 
que eu estava a fazer.
Quando é que percebeu que a sua 
vida profissional seria ligada ao 
desporto?
Quando comecei a treinar no SCE 
e tive a sorte de as pessoas se tra-
tarem como família. Era o Renny 
Bragança, que é instrutor agora, o 
Vítor Sá que ainda hoje é boxer, o Fi-
lipe que hoje é também professor de 
boxe, e estávamos todos a começar, 
o Renny um bocadinho mais à 
frente. Então gostei principalmente 
da disciplina que havia e depois 
comecei a ver resultados, a sentir 
o corpo mudar, a ter mais energia 
no dia a dia. Só que eu queria mais, 
tinha sede de conhecimento. Lem-
bro-me de uma revista que existia 
na altura que era a Muscle Man e 

era em inglês, mas os treinos que 
vinham lá eram para os campeões 
do mundo, um bocado diferente da 
nossa realidade. E era um bocado 
difícil saber se estava a fazer bem 
ou mal e, por isso, é que tive sorte 
de ter estado com as pessoas com 
quem estive no Espinho e que me 
aumentavam a motivação.
Chegou a praticar algum desporto 
fora do ginásio?
Nunca pratiquei nenhum desporto, 
porque eu gostava de fazer exercício 
por iniciativa própria. Fui sempre 
um miúdo muito introvertido, hoje 
sou completamente o oposto e acho 
que foi por causa do desporto. Fazia 
o meu treino e as minhas corridas 
sozinho, cronometrava os meus 
tempos, via quantas repetições 
conseguia fazer, mas era um tra-
balho muito isolado. Sem dúvida 
que quando comecei a treinar no 
Espinho melhorei muito a nível de 
comunicação. Mas se me dissessem, 
na altura, que eu ia ser instrutor de 
ginásio eu ia dizer que era impos-
sível, porque abordar alguém para 
mim era muito difícil. 
E como é que iniciou a sua carreira 
como instrutor?
Eu não imaginava de todo que ia 
ser instrutor. Treinei no Espinho 
de 1993 a 1998 e depois tirei a minha 
primeira formação no CEFAD e as 
outras todas foi na MANZ, que é 
a escola de fitness de que eu mais 
gosto. Quando tirei a minha pri-
meira formação para uso próprio, 
percebi que fazia muita coisa errada 
e comecei a corrigir os meus erros.
Depois disso, lembro-me que o Gi-
násio Ativa não tinha instrutor e 

o Leonardo, o dono do espaço, não 
tinha disponibilidade para estar 
sempre presente a 100% e eu ia aju-
dando as pessoas, mesmo sendo só 
cliente. Até que um dia o Leonardo 
me fez a proposta de eu ser ins-
trutor, porque sabia que eu tinha 
uma formação. Na altura, eu traba-
lhava no Casino Espinho a efetivo, 
mas a paixão pelo desporto era 
tanta e eu queria passar essa paixão 
aos outros que não pensei duas 
vezes e rescindi o contrato para vir 
para o Ativa ver no que dava e estou 
cá até hoje.
Arrepende-se dessa decisão?
Nem um segundo. Gosto de passar a 
informação aos outros. E nós somos 
obrigados a fazer formação con-
tínua, de cinco em cinco anos, mas 
eu faço em menos tempo, porque 
gosto sempre de saber mais e passar 
isso para os outros. E ver as pessoas 
a atingirem resultados por causa do 
meu trabalho é gratificante.

Essa formação constante também 
tem de ser feita porque estamos 
numa altura de constante evolução 
dos conhecimentos e o seu trabalho 
tem de se ajustar também a esses 
conhecimentos nas diversas áreas 
que engloba?
É uma excelente pergunta, porque 
isso é muito verdade. Eu comecei 
a trabalhar no Ativa em 2001 e tive 
a primeira internet em 1999, então 
apanhei aquele boom. As coisas co-
meçaram a mudar mesmo rápido e 
se não nos atualizamos no conheci-
mento e nas metodologias de treino, 
ficamos para trás. Quando eu co-
mecei a treinar, as coisas andavam 
a cem à hora e agora andam a mil. E 
tens mesmo de estar sempre a atua-
lizar-te, a tirar novas formações, 
a apanhar a carruagem da frente, 
porque é impensável ter alunos que 
já têm conhecimentos de novas me-
todologias e dizeres que não sabes o 
que aquilo é. 
Com a pandemia e a necessidade de 
treinar em casa, surgiram muitos 
criadores de conteúdo e muitas pá-
ginas com publicações ligadas ao 
desporto. Sentiu que surgiu muita 
desinformação que descredibilizou 
o papel dos instrutores?
Nem foi preciso vir a pandemia, 
porque sempre houve muita de-
sinformação. Agora é mais visível 
com as redes socias. Mas também 
há uma coisa muito importante de 
referir: a área do fitness é muito 
ambígua e, por isso, eu posso dizer 
que para o teu objetivo o teu plano 
deve ser o A e tu ires a outro ginásio 
e o outro professor dizer que é o B 
e ambos estarmos certos. Acho que 
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MANUEL JOSÉ CARVALHO

ENTREVISTA.

Manuel José Carvalho, 
mais conhecido por 
Zé, é instrutor de 
fitness no Ginásio 
Ativa, e uma das 
personalidades mais 
conhecidas dentro 
da cidade pela sua 
ligação ao desporto. 
Em conversa com a 
Defesa de Espinho, o 
personal trainer relembrou 
a importância do pai 
na sua caminhada e a 
necessidade constante de 
formação numa área do 
desporto muito ligada à 
saúde e bem-estar. Houve 
ainda tempo para falar 
sobre uma paixão até 
então desconhecida por 
muitos: o jornalismo.
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fitness, mas 
o jornalismo 
vai estar 
sempre no 
meu coração”

É preciso saber o 
que o aluno sente e 
o que o faz vir para 
um ginásio. E ter 
muito cuidado com 
as palavras que se 
usam, porque há 
pessoas que têm 
mesmo grandes 
complexos”
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um professor que diga que é só 
como ele diz, faz e pensa, é perigoso, 
por causa dessa ambiguidade. Mas 
claro que há muita desinformação. 
Eu e os meus colegas vimos imensos 
vídeos errados na internet e muito 
perigosos, por isso é que lançámos 
as nossas aulas, para os nossos 
clientes não se magoarem.
Essa desinformação pode ser peri-
gosa também a nível físico?
Sim, sem dúvida. A minha área fa-
vorita no ginásio é o que se chama 
de Populações Especiais, ou seja, 
pessoas com patologias como hi-
pertensão, diabetes, problemas 
cardíacos ou de coluna, e tem de se 
fazer um treino bastante adequado. 
E aquela informação na internet 
estava aberta de uma maneira que 
parecia que qualquer pessoa podia 
fazer os exercícios propostos. Uma 
pessoa com alguma patologia fazer 
aquele treino sem se informar pre-
viamente se o pode fazer, está su-
jeita a colocar a saúde em risco. 
É por isso que há também neces-
sidade dos instrutores de fitness 
terem conhecimentos e formação 
na área da saúde?
Exato. Por acaso, é a área de que eu 
mais gosto. Quanto mais preparado 
estiver, na eventualidade de um 
dia menos bom, melhor. E é muito 
importante chegar alguém à ava-
liação física e dizer que tem uma 
patologia e o instrutor conhecer 
essa patologia e ter experiência em 
lidar com isso, o que faz com que a 
pessoa tenha logo mais confiança 
no trabalho. Depois os resultados 
falam por si. Mas vão surgir sempre 
dúvidas e é preciso humildade para 
as reconhecer e estudar para as re-
solver. Eu nunca vou dar treino a 
uma pessoa se tiver dúvidas em al-
guma situação. 
O treino adaptado pode servir 
como cura ou como amenizador de 
certas patologias?
Sim. Ameniza a patologia e, em 
certos casos, pode até curar comple-
tamente. Mesmo assim não somos 
médicos e, por isso, peço conselhos a 
um amigo meu que é fisioterapeuta 
ou mesmo a colegas de equipa. De 
vez em quando reunimo-nos e deba-
temos um caso específico para per-
ceber qual a melhor metodologia. É 
importante estudar, mas também 
ouvir outras opiniões. E quem tem a 
ganhar é o cliente, porque tem uma 
equipa a trabalhar para ele.
Mas o treino não faz bem só à parte 
física. A saúde mental é também um 
dos grandes motivos que leva as 
pessoas aos ginásios?
Sem dúvida, até para mim mesmo. 
E os clientes também aproveitam 
e desabafam connosco. Para mim 
é um escape, é o tempo que tenho 
para mim. Há muita gente que 
trabalha muito e vive sob stress 
constante, acabando por encarar o 
ginásio como um escape e usa o es-
forço físico como uma forma de re-

laxamento. E depois há toda a parte 
de socialização que frequentar um 
ginásio traz. O ambiente aqui no 
Ativa é muito familiar, por isso as 
pessoas conversam e há muita so-
cialização e há também o cumprir 
de objetivos individuais, o que é 
muito bom para a saúde mental, 
sem dúvida.
Um bom instrutor, para além do 
conhecimento técnico, deve ser 
também bom a comunicar?
Sim. E ser muito sensível nas abor-
dagens, porque há muita gente que 
vem para o ginásio por carolice, mas 
também há quem tenha problemas 
sérios que precisam de comunicar 
e têm dificuldade em transmitir. 
Na avaliação física, é muito impor-
tante ganhar empatia com o cliente, 
eu gosto de chamar aluno, para a 
pessoa se abrir e dizer qual é a dor. 
Esta palavra é muito importante: a 
dor. É preciso saber o que o aluno 
sente e o que o faz vir para um gi-
násio. E ter muito cuidado com as 
palavras que se usam, porque há 
pessoas que têm mesmo grandes 
complexos. Mas nós estamos aqui 
para ajudar e a comunicação é uma 
boa ferramenta. Nós aprendemos 
isso nas formações. É preciso usar 
palavras-chave, ter uma abordagem 
sensível e adequar o tom de voz 
ao da pessoa com quem estamos a 
falar para tentar colocar a pessoa 
numa área de conforto. As pessoas 
não notam isso, porque é um tra-
balho de bastidores, mas passa-se 
muito isso. E é gratificante quando 
ajudamos também as pessoas a me-
lhorarem na parte comunicativa.
O que gosta mais no seu trabalho?
Adoro dar treino personalizado, é 
totalmente diferente do treino ge-
neralista, porque estás só presente 
para aquela pessoa e há uma in-
teração muito grande. Além disso, 
gosto muito da área das Populações 
Especiais e de ver as pessoas a ga-
nhar qualidade de vida. Há pes-
soas que me abraçam, porque vão 
ao médico fazer exames e voltam 
com melhores resultados. É muito 
gratificante. 
Houve algum episódio que o tenha 
marcado em especial?
Sim. Foi com uma professora de 
dança que teve uma patologia 
muito grave na coluna e acabou por 
ficar com alguma curvatura. Mos-
trava-me fotos de quando era nova 
e via-se que lhe custava ver como 
era e como estava por causa da 
doença. Teve osteopenia e passou 
para osteoporose, ou seja, não tinha 
densidade óssea. Foi há quase 20 
anos, havia pouca informação, e eu 
também estava a começar, então 
foi um desafio para mim. A pessoa 
fez um exame para ver a densi-
dade óssea e, pela primeira vez em 
alguns anos, teve um aumento de 
massa óssea e voltou a passar para 
osteopenia. A senhora desceu as es-
cadas e abraçou-me a chorar com os 

exames na mão. É incrível alguém te 
agradecer por melhorias de saúde.
Sendo de Espinho, é importante 
também trabalhar na cidade?
É. Quando eu desço a Rua 19 toda 
a gente me conhece e eu conheço 
toda a gente, porque trabalho há 
mais de 20 anos aqui no ginásio e 
já tinha trabalhado outros quatro 
no Casino. E há aquelas situações 
engraçadas que é treinar já as filhas 
das minhas primeiras alunas. Já 
estou na segunda geração.
Para além do desporto, há uma 
paixão pelo jornalismo…
Há uma paixão fortíssima. É o meu 
amor número um e pouca gente 
sabe isso. Eu fui aluno do professor 
António Santos no Liceu e colega de 
trabalho do João Pedro Silva que 
agora está na RTP e da Helena que 
julgo que está na TSF. Mas, infeliz-
mente, as condições financeiras não 
me permitiram ir para a Escola Su-
perior de Jornalismo do Porto. Foi 
um golpe bastante duro, porque 
adorava o jornalismo e cheguei a ser 
subdiretor do Pirata da Imprensa. 
Estava na Nascente até à meia noite, 
uma da manhã, a fazer a paginação 
e a angariar publicidade para se 
poder fazer o jornal. Fui fundador 
da Rádio Júnior, no Liceu, e fizemos 
dois bailes de finalistas para juntar 
500 contos para fazer a rádio. Tudo 
o que envolvia jornalismo, eu ado-
rava. Foi duro saber que não podia 
continuar essa paixão, mas são fases 
da vida e na minha profissão a área 
da comunicação é sempre muito 
importante. Adoro o fitness e vou 
sempre adorar, mas o jornalismo vai 
estar sempre no meu coração.
Que conselho pode dar aos jovens 
que pretender seguir a área do 
fitness?
Têm de sentir o chamamento, sentir 

que é nato e que a paixão nasce 
com eles. Acho que quando temos 
contacto com a nossa paixão, ela 
se revela. Eu tive contacto com o 
fitness e senti que era aquilo, e 
quando contactei com o jornalismo 
foi igual. Acho que aquela frase 
“quem corre por gosto não cansa” é 
verdade, porque se estás numa área 
que gostas, a fazer o que gostas, o 

teu dia passa melhor e dá-te prazer.
Eu não consegui seguir a paixão do 
jornalismo, mas tive oportunidade 
de ter uma segunda paixão. E sou 
muito grato por isso. Gosto muito 
de agradecer. Até parece que foi 
uma recompensa por não ter po-
dido seguir jornalismo. Estou muito 
grato por ter seguido o caminho do 
desporto. ○

A senhora desceu as 
escadas e abraçou-
me a chorar com 
os exames na mão. 
É incrível alguém 
te agradecer por 
melhorias de saúde”
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Foi um golpe bastante 
duro não poder ter 
seguido essa área, 
porque adorava o 
jornalismo e cheguei a 
ser subdiretor do Pirata 
da Imprensa”
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FUTSAL HÓQUEI EM PATINSFUTEBOL DISTRITAL

FUTEBOL POPULAR CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE E)

defesa-ataque

A VITÓRIA ANTE a AD 
Guetim, por 4-1, garantiu a 
conquista do título à equipa 
da Juventude da Estrada. A 
festa, no final, foi de arromba, 
já que na semana anterior o 
conjunto paramense já havia 
garantido a ascensão ao prin-
cipal escalão do futebol po-
pular espinhense. Um “feito 
histórico” e verdadeiramente 
memorável para o plantel, di-
rigentes e adeptos.

“Este é o clube da minha 
rua e, por isso, decidi apoiá-lo”, 
disse o treinador da Juven-
tude da Estrada, João Mendes, 
à Defesa de Espinho, expli-
cando que tudo terá come-
çado “por causa do Renato, 
atleta que teve um problema 
oncológico muito grave”.

“Todos gostamos muito 
dele e, por isso, prometi vir 

para este clube se ele re-
tomasse a sua atividade 
normal, o que acabou por, fe-
lizmente acontecer”, afirmou 
o técnico apontando a dedi-
catória desta grande vitória 
para o jogador da equipa 
paramense. “A nossa maior 
vitória é sermos campeões 
com o Renato cá dentro e, 
por isso, dedicamos-lhe este 
feito”, sublinhou o técnico 
campeão.

João Mendes envolveu-se 
no projeto da Juventude da 
Estrada antes da pandemia. 
“Tínhamos como objetivo 
a subida de divisão e esta 
equipa já trabalhava junta há 
algum tempo com a rapaziada 
desta zona”, começou por ex-
plicar João Mendes. “Fizemos 
algumas alterações e reali-
zámos mais treinos. Após a 

paragem devido à pandemia 
as coisas começaram a correr 
muito melhor e ganhámos 
jogo atrás de jogo, com al-
guma sorte à mistura, o que 
também faz parte do des-
porto”, prosseguiu o técnico 
do conjunto de Paramos.

Por fim, João Mendes não 
quer particularizar este re-
sultado final, afirmando que 
é, sobretudo, “fruto do tra-
balho de muita gente e que 
ficará marcado no historial do 
clube”.

O presidente da Direção da 
Juventude da Estrada, Ma-
nuel Ferreira, não escondeu o 
seu orgulho e satisfação com 
o feito histórico. “Foi mais um 
sonho concretizado porque 
além da subida de divisão, 
que era o nosso objetivo, 
conseguimos o título ainda 

sem que a época tenha termi-
nado. Ter 14 jogos e 14 vitórias 
é, de facto, um feito inédito 
no nosso clube”, sublinhou 
aquele dirigente dizendo que 
“é fruto do trabalho de várias 
pessoas, mas acima de tudo 
dos jogadores e da equipa 
técnica que vão ficar na his-
tória do clube e da Freguesia 
de Paramos”. 

Sem fórmulas mágicas e 
sem segredos, Manuel Fer-
reira garante que “foi a hu-
mildade e muito trabalho de 
todos” que levaram a equipa 
a este sucesso. “O plantel 
conseguiu unir-se na altura 
certa e ultrapassou as di-
ficuldades que foram sur-
gindo jogo a jogo e tivemos 
sempre uma equipa com-
petitiva, capaz de vencer os 
jogos”, concluiu.  MP

O SC ESPINHO recebe este domingo, às 16 
horas, no Estádio Marques da Silva, em Ovar, o 
Alvarenga, último classificado da Série E da fase 
de manutenção/descida do Campeonato de 
Portugal. Os tigres, no histórico de confrontos 
com este seu adversário, registam uma van-
tagem, não perdendo qualquer jogo até agora 
disputado, apenas um empate em 2016, em 
terreno do seu adversário. A última vitória dos 
espinhenses foi em março passado, por 0-1, em 
Alvarenga, com o golo apontado por Chidera.

Em Gondomar, na jornada do passado do-
mingo, a equipa liderada por Pedro Barroso ar-
rancou um empate, a um golo, a um minuto do 
final do tempo regulamentar, por Dani.

Uma partida em que os alvinegros pratica-
mente entraram a perder, ao sofrerem um golo 
aos 12 minutos.

Depois de uma robusta vitória diante este 
seu adversário, na primeira fase, a equipa do 
SC Espinho acabou por se ver confrontada com 
alguns contratempos. Os tigres desperdiçaram 
um penalti logo após o intervalo e jogaram pra-
ticamente durante toda a segunda parte com 
menos um elemento, devido à expulsão do 
avançado brasileiro, Paulinho. E depois disso, 
viram os seus avançados a rematar ao poste, 
conseguindo o golo do empate aos 89 minutos.

O SC Espinho irá jogar a 16 de abril com o 
Valadares Gaia, os 45 minutos que faltam do 
jogo que foi interrompido ao intervalo, na pri-
meira jornada desta fase, a 20 de março pas-
sado. O resultado estava em 0-1, a favor dos 
visitantes.  MP

A EQUIPA de futsal feminino 
do Novasemente GD venceu, 
por 4-1, a Quinta dos Lobos, 
no passado sábado, em jogo 
que marcou o regresso do 
Campeonato Nacional da 1.ª 
Divisão após uma pausa.
Os golos das antenses foram 
marcados por Vanessa Lima 
(15’), Suka (23’), Margarida Car-
valho (36’) e Cátia Balona (37’).
Com esta vitória, as semen-
tinhas cimentaram a quarta 
posição e no domingo têm 
uma deslocação difícil ao ter-
reno do líder, o SL Benfica. O 
duelo da 21.ª jornada está mar-
cado para as 15 horas. 

A ACADÉMICA de Espinho 
perdeu na deslocação ao pavi-
lhão do Infante de Sagres, na 
tarde do passado sábado.
Os mochos foram derrotados 
por 6-2 no encontro da 21.ª 
jornada do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão – Zona 
Norte, com os golos espi-
nhenses a serrem apontados 
por David Castaño e Zé Braga.
Na próxima jornada (23 de 
abril), os academistas, que 
ocupam o nono lugar na ta-
bela, recebem a Juventude Pa-
cense, quarta classificada. 

O GD RONDA goleou o 
Centro Cultural Recreativo 
São Martinho por 0-5, na 
jornada 21 da 2.ª Divisão 
do Campeonato Distrital – 
Zona Norte, que se realizou 
no passado fim de semana, 
no novo relvado do clube 
de Castelo de Paiva.
Os golos dos guetinenses 
foram da autoria de Luís 
Pereira (18’), João Ramos 
(27’), Paulo Leite (61’) e 
Rúben Gomes (72’e 90’), na-
quela que é considerada a 
melhor exibição da equipa 
nesta temporada e que 
trouxe uma vitória impor-

tante na luta pelo objetivo 
dos espinhenses.
Com a folga da Sanjoa-
nense B e o empate ca-
seiro do Rocas Vouga 
frente ao Tarei, a formação 
guetinense continua na 
discussão pela subida e 
ocupa o quarto lugar, com 
20 pontos. Os espinhenses 
já preparam o encontro 
da próxima jornada, que 
será a receção ao Santiais, 
último classificado da 2.ª 
Divisão do Campeonato 
Distrital. 

A Juventude da Estrada 
conquistou, no domingo, 
o título de campeão 
da 2.ª Divisão da Liga 
RStar organizada pela 
Associação de Futebol 
Popular do Concelho de 
Espinho. Os paramenses 
receberam, assim, as 
faixas, a quatro jornada 
do final, invictos, 
somando 14 vitórias. Um 
feito histórico para o 
clube que, esta semana, 
assinala o seu 42.º 
aniversário.

Juventude da Estrada dedica título 
“ao Renato” e aos 42 anos do clube

Empate é o mal menor

Sementinhas 
vencem no regresso 
do campeonato

Derrota dos 
mochos frente 
ao Infante

GD Ronda goleia 
S. Martinho

GONDOMAR SC SC ESPINHO

1  1
JORNADA 2.  03/04/2022. Estádio São Miguel, em Gondomar.

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Ricardo Neves Diogo Silva

Kakuba João Ricardo © 63

90 Igor Duarte Soares 90+5

Bastian Lima Pereira
86 25 Pedro Rosas Edu Silva

16 Tiago Gomes Guilherme Campos    55 11

© Fabinho Ministro
79        André Silva Rúben Saldanha    13

Adilson Paulinho 28
45+1 68                           Daffé Chidera 90 49

79   Baba Kenedy Có   63

Domingos Barros T Pedro Barroso
Ricardo Benjamim Nuno Pereira

Willian Lucas Camelo              63

Colubali Sandro Fonseca         63

André Ribeiro Dani                          13 82

82 79              Bruno Simões Francisco Caetano
68                               Sala Jhon Mosquera  55

79        Bruno Fernandes Renteria
1-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Tiago Gomes (12); 1-1, por Dani (89)

ÁRBITRO: Nélson Cunha (AF Viana do Castelo)
ÁRBITROS AUXILIARES: Anthony Capeio e Gonçalo Rodrigues

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Valadares Gaia 1 1 0 0 1-0 3
2 Gondomar SC 2 0 2 0 3-3 2
3 SC Espinho 1 0 1 0 1-1 1
4 Alvarenga 2 0 1 1 2-3 1

RESULTADOS
Alvarenga 0-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 1-1 SC Espinho

PRÓXIMA JORNADA (10 ABRIL)
SC Espinho 16h00 Alvarenga

Valadares Gaia 16h00 Gondomar SC
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DANÇA

VOLEIBOL

BADMÍNTON 

NATAÇÃO

A MTV Dance Academy, es-
cola pertencente ao SC Es-
pinho, arrecadou 29 troféus e 
também o prémio de melhor 
bailarina na categoria Pré-
-jovem, no All Dance Portugal, 
que decorreu entre os dias 1 a 
4 de abril, no Europarque, em 
Santa Maria da Feira.
No concurso onde se define 
o apuramento para o Cam-
peonato do Mundo, nos EUA, 
e da Europa, em Roma, a es-
cola espinhense participou 
com 71 bailarinas, entre os 
cinco e os 19 anos, e arre-
cadou 29 troféus nas 33 co-
reografias que levou a con-
curso, nas modalidades de 
Danças Urbanas (Hip Hop, 
Dancehall, Afrohouse, Com-
mercial Dance, Urban Show), 
Teatro Musical e Dança 
Contemporânea.
Destaque ainda para a bai-
larina Martina Calado, de 
apenas 13 anos, que arre-

cadou o prémio de Melhor 
Bailarina na categoria Pré-
-Jovem, bem como sete pó-
dios na competição. 
A MTV Dance Academy ter-
minou a presença no maior 
evento de dança realizado 
em Portugal com 13 pri-
meiros lugares, 11 distinções 
de prata e 5 lugares que le-
varam ao bronze.
Também a Escola de Ballet 
Isabel Lourenço conquistou 
12 pódios, ficando assim 
qualificada para as competi-
ções em Itália e nos Estados 
Unidos. 
A escola espinhense levou 
a competição 27 alunos dos 
7 aos 23 anos nas modali-
dades de Ballet Repertório, 
Neoclássico, Ballet Criação 
Inédita, Teatro Musical, 
Dança Comercial e Contem-
porâneo, tendo alcançado 
seis primeiros lugares, cinco 
segundos e um terceiro. 

O jogador de voleibol Caio 
da Silva terminou a ligação 
com a Académica de Espinho 
ainda antes do final da época, 
devido a “motivos familiares”. 
Os mochos ficam, assim, sem 
o brasileiro que foi o melhor 
pontuador da primeira fase 
da Liga Una Seguros e o me-
lhor na ação de serviço.
Ainda com Caio da Silva em 
jogo, a Académica e o SC Es-
pinho seguiram em frente 
na Taça Federação. Os aca-
demistas venceram, na sex-

ta-feira, a AA S. Mamede por 
3-0 (25-21, 25-20, 25-13) e carim-
baram passagem ao próximo 
playoff daquela competição, 
que será contra o Castêlo da 
Maia, também à melhor de 
três jogos. Deste confronto 
sairá o adversário do duelo 
entre SC Espinho e Leixões. Os 
tigres também passaram ao 
próximo playoff, ao vencerem 
o Vitória SC, no domingo, por 
3-0 (27-25, 25-20, 25-21), depois 
da derrota de sábado por 1-3 
(26-24, 18-25, 23-25, 20-25). 

Ana Francisca Costa, Tomás 
Dias Rodrigues e Victória 
Oliveira Ferreira, atletas 
Sub-15, subiram ao pódio na 
participação da secção de 
badmínton da Académica de 
Espinho na 2.ª Jornada Na-
cional Não Sénior, prova rea-
lizada nas Caldas da Rainha, 
no passado sábado.
Ana Francisca Costa con-
seguiu o terceiro lugar na 

competição de singulares 
senhoras, tal como Victória 
Oliveira Ferreira. Ana Fran-
cisca Oliveira conseguiu a 
terceira posição na com-
petição de pares mistos, 
onde jogou com o colega de 
equipa, Tomás Dias Rodri-
gues, que também alcançou 
o terceiro posto na categoria 
de singulares homens e na 
de pares homens. 

Rodrigo Rodrigues sagrou-se cam-
peão nacional de 50 e 100 metros 
Costas, bem como vice-campeão 
nos 200 metros da mesma cate-
goria. O jovem nadador do SC 
Espinho conseguiu, ainda, obter 

a sua melhor marca em todas as 
provas e estabelecer seis novos 
recordes do clube, nos passados 
dias 31 de março, 1, 2 e 3 de abril, 
nos Campeonatos Nacionais de 
Inverno de Juvenis, Juniores e Ab-
solutos de Piscina Longa.
A prova realizada nas Piscinas do 
Complexo Olímpico de Coimbra e 
organizada pela - Federação Por-
tuguesa de Natação (FPN) contou 
com a participação de Mafalda 
Cardoso que alcançou o quarto 
lugar nos 100 metros Bruços, e 
Rodrigo Rocha que foi ao Top 8, 
também nos 100 metros Bruços.
No final da competição, os nada-
dores do SC Espinho bateram seis 
recordes pessoais e sete recordes 
do clube. 

Escolas espinhenses brilham 
no All Dance Portugal

Caio da Silva deixa os mochos 
antes do final da época

Três academistas no pódio

Rodrigo 
Rodrigues 
sagra-se 
campeão 
nacional

SURF

na onda

14 anos, e, apesar de não ter passa-
do na primeira bateria, destacou “a 
experiência positiva” e “a oportuni-
dade de competir com algumas das 
melhores atletas nacionais”. 

No final da prova, Beatriz Costa 
conseguiu o 13.º posto e Maria Silva 
o 25.º lugar.

Em declarações à Defesa de Espi-
nho, Beatriz Costa fez “um balanço 
bastante positivo” da prestação na 1.ª 
etapa da Liga Meo Surf 2022, “numa 
competição que já conhecia”, sendo 
a terceira vez que surfava as ondas 
da Figueira da Foz. “Apesar de não 
ter passado o segundo round, al-
cancei bons scores e consegui fazer 
bom surf”, afirma a atleta, sobre 
uma prova onde “encontrar ondas 
para pontuar e sem sítios certos para 
as apanhar” foi a maior dificuldade, 
mas garante que os treinos que fez 
em Espinho para estas ocasiões, per-
mitem-lhe “partir em vantagem para 
provas com este tipo de mar”.

A próxima etapa desta compe-
tição disputa-se nos dias 22, 23 e 24 
de abril, na praia de Matosinhos. 
Beatriz não consegue fazer muitas 

previsões de resultados, porque “o 
surf tem muitas nuances e depen-
de sempre de como está o mar” e se 
consegue adaptar o seu surf às con-
dições do dia. No entanto, a surfista 
espinhense garante estar “confiante 
e ter um resultado melhor do que 
nesta última etapa”.

Beatriz Costa disputa várias com-
petições em simultâneo e na passa-
da terça-feira surfou nas ondas da 
Costa da Caparica, na sua estreia no 
World Qualifying Series. Nesta pro-
va de qualificação, o objetivo seria 
passar um heat (uma eliminatória, 
uma etapa) e foi cumprido no final 
da manhã. “Vou continuar a dar o 
meu melhor, mas qualquer resulta-
do que venha agora é por acréscimo, 
porque já consegui passar uma ba-
teria e acho que fiz um bom surf”, 
comenta a espinhense.

Os objetivos de Beatriz Costa 
não acabam por aqui e a atleta 
pretende ficar no Top5 da Liga 
Meo Surf, mas, principalmente, 
“não descer de ranking e manter o 
Top10”, já que terminou em oitavo 
no ano de 2021.  CF

BEATRIZ COSTA E MARIA 
SILVA SÃO DUAS SURFISTAS 
ESPINHENSES QUE 
MARCARAM PRESENÇA NAS 
GRANDES COMPETIÇÕES 
DA MODALIDADE. As atletas 
estiveram na 1.ª etapa da Liga Meo 
Surf 2022 e Beatriz Costa também 
aproveitou para se estrear no 
World Qualifying Series.

BEATRIZ COSTA e Maria Silva es-
tiveram presentes na 1.ª etapa da 
Liga Meo Surf 2022, principal pro-
va do surf nacional. A competição 
arrancou no passado fim de sema-
na, nas ondas da Figueira da Foz e 
trouxe boas prestações das surfis-
tas espinhenses.

Beatriz Costa, aproveitou da 
melhor forma a primeira bateria e 
passou em primeiro lugar com um 
score de 8,25. Na segunda bateria 
já não foi tão feliz e terminou na 
quarta posição.

Já Maria Silva competiu pela se-
gunda vez na prova. Com apenas 

Beatriz Costa 
e Maria Silva 
nas grandes 
competições 
de surf
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA 

  

 
AGORA QUE A POLÉMICA em volta da 
cerimónia dos Óscares deste ano já passou, 
chega a altura de assistir a alguns dos filmes 
premiados. Se ainda não o fez, reserve o serão 
desta sexta-feira para se atualizar. “Encanto” 
foi distinguido como o melhor filme de ani-
mação. Caso esteja acompanhado por crian-
ças, esta pode ser uma boa aposta para iniciar 
o fim de semana da melhor forma. 
Caso prefira algo direcionado mais para a ida-
de adulta, pode optar por “Coda”. O trabalho 
que recebeu o galardão de melhor filme, retra-
ta a história de Ruby, uma adolescente, filha 
de pais surdos, que descobre a sua paixão pela 
música e se vê obrigada a escolher entre a fa-
mília e o seu sonho.

 
DEPOIS DE UM PEQUENO almoço reforça-
do, vista-se de forma confortável e dê início ao 
seu sábado com uma viagem até Albergaria a 
Velha. A viagem de Espinho até lá dura cerca 
de 40 minutos e o pretexto são os moinhos de 
água, que predominam nesta zona e se for-
mam como elementos importantes da paisa-
gem rural do concelho aveirense. 
Os moinhos eram um dos lugares centrais 
na vida das comunidades rurais no passado 
e como proliferam por Albergaria a Velha, a 
Câmara Municipal criou a Rota dos Moinhos, 
procurando resgatar a tradição, tornando-a 
num produto turístico. A Rota dos Moinhos 
é constituída atualmente por 11 núcleos num 
total de 14 moinhos com 19 casais de mós, dis-
tribuídos por diferentes freguesias do conce-
lho. 
Como estão espalhados por diferentes zonas 
de Albergaria cada pessoa pode construir o 
seu percurso ideal. Contudo, a Câmara Muni-

cipal também organiza, com marcação prévia, 
uma visita guiada, oferecendo a possibilidade 
de fazer este passeio em conjunto e escolhen-
do quais os moinhos que quer conhecer ou se 
quer aliar outras atividades a esta experiência 
tal como uma caminhada, um picnic ou até 
realizar um workshop do pão. Todas as inscri-
ções devem ser feitas com a antecedência de 
cinco dias úteis no portal do município.
Caso prefira conhecer apenas alguns destes 
moinhos, sugerimos que comece pelos Moi-
nhos da Freirôa, situados na Branca, junto ao 
Rio Caima. Devido ao caudal deste rio, este lo-
cal foi escolhido, há muitos anos, como ideal 
para a fixação destas estruturas onde se ob-
tinha a farinha de milho. Trata-se, por isso, de 
um núcleo de moinhos de grande dimensão e 
é um dos mais antigos. 
Perca-se pela descoberta deste património e 
avance, de seguida, para Sobreiro, a cerca de 
13 minutos do local anterior, e conheça a Ata-
fona de um antigo moinho naquela zona. Terá 
deixado de ser utilizada no início dos anos 50, 
mas encontra-se em bom estado de conserva-
ção sendo, assim, apelidada de instrumento 
de raridade. 
Um pouco mais à frente, a três minutos de 
carro, ou a cerca de 20 a pé, vai encontrar o 
Moinho de São Marcos de Baixo, exatamente 
na terra que lhe dá nome. Remonta ao século 
XIX e era uma das 11 unidades molinológicas 
que existiam ao longo de cinco quilómetros 
do Ribeiro de São Marcos. Está inativo desde 
os anos 70, mas continua a ser forte atração 
desta freguesia. 
Em Angeja, encontra-se o Moinho da Cova do 
Fontão, cuja construção remonta ao século 
XIX. Partindo do Moinho de São Marcos de 
Baixo, vai precisar apenas de cinco minutos 
de carro para lá chegar. Este trata-se de um 
moinho de rodízio e tem, na sua origem, qua-
tro casais de mós, mas apenas três funcionam.
Depois de visitar este local, conduza cerca de 
20 minutos e descubra um do mesmo género: 

o Moinho do Ti Miguel. É bastante conhecido 
na região e tem três casais de mós acionados 
pelas águas da Ribeira do Fontão. 
Para além destes, há ainda muitos mais para 
visitar. Talvez não o consiga fazer no mesmo 
dia, por isso sugerimos que reserve outro fim 
de semana e volte mais tarde, para se deixar 
encantar por estes percursos.    

SE É DAQUELAS PESSOAS que gosta de ati-
vidades ao ar livre, propomos uma visita a Sal-
reu para terminar da melhor forma o seu fim de 
semana. Devido à proximidade com a ria, esta 
freguesia de Estarreja atrai todos os dias vários 
curiosos que gostam de estar em contacto com 
a natureza. 
Para este passeio, pode deixar o carro de lado e 
optar pelo comboio. Para isso, basta apenas apa-
nhar o comboio na estação de Espinho e seguir 
viagem com destino a Aveiro. Bom passeio!  ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

“Do Grão à Mó: 
Moinhos do concelho 
de Espinho”
Patente na Biblioteca 
José Marmelo e Silva, 
esta exposição retrata 
alguns dos moinhos 
existentes nas nossas 
freguesias 

Moinhos da 
Quinta da Ribeira
Situa-se na Ribeira 
de Fráguas e a sua 
construção remonta 
ao século XIX. Inserido 
na natureza, este local 
revela-se um bom 
ponto de partida para 
um passeio na natureza

Gondomar também 
tem percurso para 
visitar moinhos
Trata-se de uma 
Pequena Rota chamada 
"PR1 GDM - Linha de 
Midões e Moinhos 
de Jancido" e tem 
5,4 quilómetros de 
extensão com núcleo 
molinológico. O 
percurso inclui campos 
de cultivo, serras, linhas 
de água, represas 
e moinhos. É de 
caminhada fácil e, por 
isso, uma boa sugestão 
para um passeio em 
família.
 


À descoberta 
dos moinhos de 
Albergaria a Velha 

Aqui ao lado, em 
Albergaria a Velha, há 
uma rota de moinhos por 
descobrir. Este é um dos 
concelhos com o maior 
número de moinhos de 
água inventariados e, por 
isso, deve ser ponto de 
visita obrigatório. Para 
celebrar o Dia Nacional 
dos Moinhos, celebrado 
a 7 de abril, propomos 
uma visita a esta região 
particularmente rica.
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Casino Espinho, com os meus 
pais e irmão no meio da sala 
cheia… Nunca se esquece!
Porque é que veio cedo do 
Porto para Espinho? Espinho 
mudou-lhe a vida? Influen-
ciou o seu presente e futuro?
Com 4 anos, saí do Porto para 
vir morar para Espinho por 
questões profissionais dos 
meus pais. Assim começou 
o meu percurso escolar, fre-
quentei um excelente infantá-
rio, com professores e colegas 
ótimos. Desde o 1.º Ciclo até 
ao Liceu, foi uma vida cheia. 
Cheia de amigos, cheia de feli-
cidade, amizade, amor e cum-
plicidade. Tudo o que uma 
jovem quer e deseja na vida. 
Estes 20 e poucos anos de vida 
em Espinho, com excelentes 
amigos e a melhor família do 
mundo, foram as bases mais 
sólidas e as melhores para eu 
ser hoje a pessoa que sou.
As suas exposições predomi-
nam no Estoril e em Sintra 
por alguma razão especial?

Quando saí de Espinho em 
2005, fui para Lisboa dar aulas. 
Entretanto, mudei-me para o 
Estoril há cerca de 15 anos. Es-
toril é uma cidade linda, conse-
gue-se ter uma vida muito boa, 
com mar, bom tempo e oferta 
cultural muito grande, um lu-
gar excelente para viver.
Sintra é dos locais mais ro-
mânticos, misteriosos e inspi-
radores que temos em Portu-
gal. As exposições foram feitas 
nestes locais, por serem as mi-
nhas segundas casas das quais 
gosto muito, e me acolheram 
muito bem.
O Centro Multimeios propor-
cionou-lhe a oportunidade de 
expor na “sua” cidade de Espi-
nho. Não foi por acaso?!
Tinha um desejo enorme de 
poder expor na minha cidade. 
Ao surgir essa oportunidade, 
não poderia deixar passar. Foi 
um sonho realizado. E agra-
deço à Câmara Municipal de 
Espinho por esta oportunida-
de. Não imaginam a felicida-

de que foi encontrar colegas e 
amigos que já não via há anos. 
Poder mostrar os meus qua-
dros a todos eles. Foi tão bom!
Porque é que ainda não tinha 
patenteado a(s) sua(s) arte(s) 
em Espinho?
Por vários motivos, um dos 
quais me absorveu mais tem-
po: os meus três filhos. Desde 
que eles nasceram, dediquei-
-me a cem por cento e deixei a 
arte um pouco de lado. Agora, 
mais crescidos, não precisam 
de tanta atenção, ou seja, preci-
sam de outro tipo de atenção. 
Fiquei assim com mais tempo 
para voltar a dedicar-me a arte, 
e ter tempo para fazer exposi-
ções maiores, como esta que 
requer mais obras.
Quais são os projetos que 
se seguem?
Tenho mais exposições agen-
dadas. E estou com vários 
desenhos de rótulos de vinho 
em mãos. Mas sempre aberta 
a mais propostas e desafios, 
claro! •

“Quem fala das praias 
de Espinho, lembra-
se logo das barracas. 
Os momentos que 
se passavam junto 
das barracas, para 
nos abrigarmos da 
nortada, os jogos de 
cartas e o jogo do 
prego”.

“Gosto muito de 
Amadeu de Sousa 
Cardosa e Armanda 
Passos. Ambos os 
artistas mostram 
muita cor, luz e alegria. 
Gosto disso.
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“Pintar e desenhar 
ajuda-me a relaxar, 
viajar e a ser mais feliz”

LÚCIO ALBERTO

Olhar o pormenor é uma ca-
racterística da artista plás-
tica ou é um hábito pessoal?
Eu penso que todo o artista 
tem uma maneira diferente 
de ver as coisas. Eu gosto mui-
to de ver o pormenor, quan-
do olho para uma paisagem, 
quando olho para alguém, 
com quem converso, para 
uma imagem. E é esse porme-
nor que fica marcado na mi-
nha memória. Por isso posso 
dizer, que é mais um defeito, 
de ser artista plástica e não 
um hábito pessoal.
Porquê aguarelas?
Eu gosto muito de trabalhar 
com todos os materiais, mas 
a aguarela é uma técnica de 
pintura utilizada por muitos 
artistas em todo mundo. Ape-
sar de ainda ser reconhecida 
como uma das ferramentas 
de manifestação artística 
mais fáceis de manipular, é 
preciso entender o potencial 
das suas tintas e as suas téc-
nicas de manuseamento. A 
aguarela dá-nos um resulta-
do mais rápido, porque não 
necessita de tantas camadas 
como, por exemplo, o óleo. E 
como os pigmentos são adi-
cionados só com água, mais 
fácil ainda se torna.
As artes estão nos seus laços 
familiares…
Desde criança que via o meu 
pai a trabalhar num estirador. 
Ele fazia os selos de correio, o 
modelo era desenhado e pinta-
do à mão. A minha avó era uma 
das grandes modistas do Porto 
e tinha “uma mão”, para cortar, 
modelar e bordar… eu adorava 
esse ambiente. Lembro-me de 
criar vestidos nos manequins 
que ela tinha no seu atelier.
Pintar e desenhar é um modo 

“Olhar o pormenor” intitulou a exposição de aguarelas de Sílvia 
Correia, que esteve patente na galeria do centro Multimeios, 
entre 26 de fevereiro e 3 de abril. Nascida no Porto, em 1976, cedo 
veio viver para Espinho, tendo rumado para a periferia da capital 
no exercício docente. A arte de pintar e desenhar foi uma paixão 
que logo despontou, 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. “Muita coisa me inspirou 
em Espinho: as alegrias que vivi, as amizades e a praia. Fiz dois 
quadros das barracas da praia”. 

de vida, ou é uma razão exis-
tencial e de motivação?
Pintar e desenhar ajuda-me 
a relaxar, ajuda-me a viajar e 
ajuda-me a ser mais feliz. A 
pintura serve de terapia. Au-
menta a autoestima, quando 
se faz uma exposição, e a apre-

ciação é muito positiva.
Os seus trabalhos abrangem 
outras artes? Por exemplo, a 
decoração…
Eu faço o que me propuse-
rem a nível artístico. E tenho 
um enorme prazer, sendo que 
quanto maior o desafio, me-
lhor! Já decorei montras de lo-
jas, de amigos, para concursos, 
que ganharam o primeiro pré-
mio. Fiz muitos artigos de de-
coração em que fui vendendo 
em feiras de decoração. O últi-
mo desafio foi a execução de 
rótulos de garrafas de vinho, 
para produtores portugueses, 
do qual estou a adorar.
O Cinanima é mais do que um 
festival de animação para si? 
Foi o ponto de partida para 
a sua carreira? Tinha 8 anos 
quando foi premiada…
Sim, penso que sim. Com os 
meus 8 anos, as escolas eram 
convidadas para irem ver as 
pequenas metragens do Cina-
nima. A minha turma foi con-
vidada a criar uma banda de-
senhada sobre um filme que 
tivéssemos gostado. E assim 
foi. Criei a banda desenhada, 
e fui premiada com o segun-
do lugar. Lembro-me de subir 
ao palco da sala de cinema do 
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agenda
7 ABR
ENCONTRO COM 
GUSTAVO CARONA 
Biblioteca Municipal
Horário: 21 horas
Dia Mundial da Saúde | 
Dia Mundial da Saúde 
assinalado com a presença 
do médico anestesista e 
intensivista do Porto, que se tem 
dedicado desde 2009 a missões 
humanitárias. Já representou 
os Médicos Sem Fronteiras, o 
Comité Internacional da Cruz 
Vermelha e os Médicos do 
Mundo, em zonas de carência 
humanitária extrema.

7 a 23 ABR
SEDUÇÃO DO CORPO 
COM AS COISAS
ArtLab24
Horário: das 16 às 19 horas de 
5.ª, 6.ª e sábado
Inaugurada a 12 de março, 
a exposição de desenho e 
escultura de Inês Leal está 
patente ao público na galeria da 
Avenida 24.

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

9 ABR
CONTOS E CANTOS 
PARA INFANTES
Biblioteca Municipal
Horário: 11 horas
Iniciativa promovida por 
Rui Ramos, de “O Baú do 
contador”. Inscrições prévias, 
destinadas a crianças com idades 
compreendidas entre os 2 e 5 
anos.

9 ABR
ANDRÉ SARBIB 
E PAULO CARVALHO
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21 horas
O quarteto do pianista e 
cantor André Sarbib convida 
o cantor Paulo Carvalho para 
um concerto imperdível com 
a execução dos clássicos mais 
marcantes da música norte-

14,15 e 
16 ABR

ENCANTO
Cinema Infantil do Multimeios
Horário: 10h30 e 15 horas de 5.ª 
e feriado e 16 horas de sábado
Bilhete: 3,5€
Versão portuguesa do vencedor 
do oscar para melhor filme de 
animação, com realização de Jared 
Bush, Byron Howard e Charise 
Castro Smith
Duração 99 minutos. Classificação: 
maiores de 6 anos. Os Madrigais 
são uma família extraordinária, 
que vivem escondidos numa 
casa mágica nas montanhas da 
Colômbia, numa cidade vibrante 
chamada Encanto, um lugar 
maravilhoso e encantador. A magia 
de Encanto abençoou todas as 
crianças da família com um dom 
único, desde uma super força 
até ao poder de curar – todas as 
crianças exceto uma, Mirabel. 
Mas, quando descobre que a 
magia de Encanto está em perigo, 
Mirabel decide que ela, a única 
Madrigal comum, pode ser a 
última esperança da sua família 
excecional.

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.

9, 10, 14 e 15 ABR
VIAGEM PELOS PLANETAS
Sessão ao vivo. Duração: 40 
minutos. Classificação: 
maiores de 4 anos. 
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30 de sábado, 
domingo e feriado e 11 horas de 
5.ª feira 
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita

9 e 14 ABR 
A TERRA NO ESPAÇO
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30 de sábado e 
15h30 de 5.ª feira
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+);

10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

10 e 15 ABR
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES
Projeção imersiva a 360º. 
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Duração: 45 minutos. 
Classificação: maiores de 6 
anos. Uma enorme diversidade 
de mundos está lá em cima, à 
espera de ser descoberta!

12 ABR
TRICOTAR HISTÓRIAS
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
Espaço de encontro de pessoas 
que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho 
com agulhas, conciliando com 

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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partilha de saberes, leituras 
e memórias. Público-alvo: 
população adulta/sénior (com 
inscrições gratuitas).

16 ABR
CANDE BUASSO 
E PAULO CARRIZO
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 10€ 
(cartão amigo 6,5€)
Constituído pela cantora e 
contrabaixista Cande Buasso 
e pelo teclista Paulo Carrizo, o 
duo argentino irá transportar o 
público numa viagem intimista 
por canções que, nas suas mãos 
e cordas vocais, ganham uma 
nova vida. Intimismo, surpresa 
e uma simplicidade que requer 
muita sofisticação naquela que 
será a estreia em Portugal de 
quem lançou, em 2021, o seu 
primeiro disco, atravessando 
reconstruções bem criativas de 
clássicos do jazz e do pop-rock.
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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

MEDIA 
PARTNER

O regresso do Cineclube não é novidade para ninguém. 
No entanto, começam agora a serem desvendados alguns 
dos pormenores para a programação deste mês de abril. 
De acordo com o FEST, o Cineclube regressa “com nova 
pujança e a promessa de um programa de cinema como 
Espinho nunca viu”. A dias da estreia de “Milagre de 
Milão”, é tempo de conhecer “Drive my car”.

“Drive my car” 
chega logo depois de 
“Milagre de Milão” 

Fest 
Cineclube 
Espinho

Este sábado, 9 de abril, 
exibe-se o filme “Milagre 
de Milão”, no auditório do 
Casino Espinho. Este drama, 
que conta com a presença de 
alguns convidados especiais 
como Armando Bouçon e 
Eugénio Morais, marca o 
regresso do Cineclube de 
Espinho, organizado pelo 
FEST, mas é apenas o início 
de uma programação diver-
sificada e que se estende até 
ao final do mês.
Logo na quarta-feira, dia 13 
de abril, também no auditó-
rio do Casino Espinho, chega 
a vez de “Drive my car”. Este 
drama, trazido pelas mãos 
de Ryusuke Hamaguchi, 
retrata a realidade de Yu-
suke Kafuku. “No carro em 
que se desloca, conduzido 
pela discreta jovem Misaki, 
Kafuku confronta-se com o 
passado e o mistério sobre a 
sua mulher, Oto, que morre-
ra subitamente levando um 
segredo com ela”, refere o 
FEST, levantando a ponta do 
véu. A exibição está marcada 
para as 21h30 e tem entrada 
gratuita. 
Este filme, vencedor de três 
prémios em Cannes e do 
Globo de Ouro para melhor 
filme estrangeiro, acaba por 

ser o ponto mais alto da obra 
de Ryusuke Hamaguchi, 
considerado como um dos 
mais celebrados autores 
do cinema nipónico. No 
ano anterior, Hamaguchi já 
tinha vencido o prémio Urso 
de Prata em Berlim com o 
trabalho “Roda da fortuna 
e da fantasia”.

Sessão Infantil Especial 
Como forma de celebrar a 
Páscoa, o Cineclube do FEST 
traz, na tarde de sábado de 
16 de abril, uma surpresa 
para os mais novos. Às 16h30 
está agendada uma sessão 
infantil especial para o au-
ditório do Casino Espinho e 
a entrada é gratuita. 
○ LISANDRA VALQUARESMA

DRIVE MY CAR

Data: 13 de abril 
Local: Auditório Casino 
Espinho – 21H30 
Género: Drama
Realizador: 
Ryusuke Hamaguchi
Elenco:
Hidetoshi Nishijima, 
Perry Dizon, Tôko 
Miura, Reika Kirishima

13 ABRIL
21:30
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HÁ ROBALO GRELHADO e 
dourada grelhada, sardinha 
assada na brasa e muitas ou-
tras especialidades no restau-
rante “O Pescador”. “Temos 
também arroz de feijão com 
petinga ou jaquinzinhos. E 
ainda arroz de marisco e sopa 
de peixe. A cataplana de peixe 
e marisco é talvez o principal 
dos principais pratos da casa”.
A oferta é diversificada no 
restaurante “O Pescador” e 
uma panóplia de sabores 
identitário da gastronomia 
espinhense. “Há muito por 
onde escolher”, reforça Odete 
Neto. “É só os clientes esco-
lherem, saborearem e ficarem 
satisfeitos. Eu quero que os 
clientes entrem no restauran-
te ou se sentem na esplanada 
e voltem sempre”.

O segredo da cataplana de 
peixe e marisco de “O Pesca-
dor” está nos condimentos. “E, 
como diz o povo, o segredo é a 
alma do negócio”. Não se des-
venda o segredo, mas pode-se 
aguçar a curiosidade, porque 
o apetite já está aguçado. “Ai, 

“O Pescador” 
serve cataplana 
especial de 
peixe e marisco

“Há vários pratos 
principais da casa”, 
faz questão de 
destacar Odete Neto, 
orgulhosa do serviço 
de restauração que 
presta a poucos 
passos da Capela 
de São Pedro e 
também da antiga 
fábrica de conservas 
transformada em 
Museu Municipal 
– Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho 
(FACE).

“Vem gente de todas 
as idades, de todas as 
profissões, desde médicos 
a simples trabalhadores 
e reformados. É uma 
clientela diversificada 
e boa gente de Espinho, 
de Oliveira de Azeméis, 
Santa Maria da Feira, 
Paços de Ferreira, Viana 
do Castelo e de toda a 
parte do país. E até do 
Oliveira do Douro e da 
Afurada, em Gaia”.
Odete Neto

Uma dose de cataplana 
especial de peixe e marisco 
no restaurante “O Pescador” é 
para duas pessoas e custa 30 
euros. “E é muito bem servida”, 
assegura Odete Neto.

Restaurante 
«O Pescador»

, Rua 41, n.º 141.
O  +351 224 080 450
J Cozinha Tradicional 

Portuguesa, Marisco, 
Mediterrâneo

PRATO 
DA
CASA

que não posso dizer nada so-
bre o segredo! Mas, pronto, 
dá para revelar alguma coisa, 
como cebola às rodelas, toma-
te e leva outros ingredientes. E, 
claro, peixe, sendo que a raia é 
essencial. Acrescenta-se lagos-
tim e também não pode faltar 
batata”. Acresce a curiosidade: 
raia e que mais? “Outros pei-
xes, como tintureira, perca e 
pode levar salmão. Depende 
da época do ano. De verão há 
mais variedade de peixes e no 
inverno há menos quantidade 
de espécies de peixes”.

O misto de carnes também 
sobressai no menu e no estô-
mago de quem o degusta e, 
entretanto, sobeja apetite ado-
cicado para outras iguarias, 
seja leite-creme, doce de bola-
cha ou, sempre que é possível, 
pão-de-ló de Ovar.

Odete Neto foi cabeleireira e 
teve uma peixaria em Vouzela. 
“O passado é passado. Agora 
sou cozinheira e com muito 
gosto! Eu cozinho desde novi-
nha. Assim era de geração em 
geração na minha família. A 
minha avó materna cozinhava 
muito bem”.

“As mulheres da minha 
família têm muito jeito para 
cozinhar, mas eu fui para a 
cozinha por arrasto” dá nota 
a dinamizadora de “O Pesca-
dor”, outrora petisqueira (ade-
ga) “São Pedro” e, em tempos 
mais idos, habitação dos pais 
de Odete. “Trabalho desde os 14 
anos e vou fazer 66 em junho, 
precisamente no dia em que 
acaba a primavera e começa o 
verão. Nasci nesta casa perto 
do mar. O meu pai era alfaia-
te e a minha mãe costureira. 
Fiz os acertos com os meus 
irmãos e fiquei com o prédio”.

E de volta aos tachos e pa-
nelas, eis a razão da incursão 

por arrasto para o fogão. “O 
meu marido abriu um tasco 
neste espaço e a cozinheira 
faltava algumas vezes e então 
pedia-me ajuda”. Entretanto, 
os clientes de Lino Pedrosa, 
antigo futebolista que agora 
acumula a função técnica de 
futebol com a restauração, fo-
ram sugerindo uma churras-
queira em detrimento de uma 
petisqueira. “Eu servia melão 
com presunto pata negra e 
fazia raia frita com cebolada e 
bacalhau à liberdade. Era tudo 
na sertã” recorda Odete Neto. 
“Passei a fazer bacalhau à Go-
mes de Sá e à Brás. Isso era 
feito no tacho, mas faltava a 
churrasqueira e os grelhados. 
Fiz então uma cozinha toda 
nova”.

E assim, entre outras espe-
cialidades, “O Pescador” pro-
porciona cataplana de peixe e 
marisco, durante o ano e até 
na festa de S. Pedro que é ali 
à porta. “Aproveito para dizer 
que se trate de arranjar uma 
comissão para a festa deste 
ano, pois não se tem feito nada 
por causa da pandemia”, acres-
centa quem ali tem pautado a 
sua vida desde o berço. “Espe-
ro que a façam, pois se não há 
homens para isso, há mulhe-
res. É uma tradição e é uma 
coisa bonita!”. ○
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PERFIL

Sporting de 
Espinho campeão 
nacional de volei

A conquista do título nacional de 
voleibol, chegava após oito anos 
“de jejum”. Para este jogo, frente 
ao Castêlo de Maia, apostou-se 
no “tudo ou nada” e conseguiu-
se a vitória, mesmo faltando 
duas jornadas para o fim do 
campeonato.

foto com memória 6 de abril de 1995

última

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 7 16°
10°

SEX • 8 15°
12°

SÁB • 9 17°
12°

DOM • 10 19°
12°

SEG • 11 18°
12°

TER • 12
16°
11°

QUA • 13 16°
11°

QUI • 14  16°
11°

Fonte: www.ipma.pt

RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 

Assinatura anual do jornal Defesa de Espinho, por €32,5
Envie os seus dados pessoais para: 
comercial@defesadeespinho.pt ou ligue 227 341 525 / 967 368 404 

LÚCIO ALBERTO    

PALMIRA FONTES nasceu a 3 de 
março de 1937, em Mozelos. “Tinha 
13 anos quando vim para Espinho, 
com os meus pais e os meus irmãos. 
E viemos todos para trabalhar, por-
que a vida nessa altura não era nada 
fácil e sem o esforço de todos não 
dava para sobreviver. Mais tarde 
tivemos um restaurante na Rua 23, 
onde também se processava serviço 
de refeições para escolas e outras 
instituições”. 

“Ainda tinha 5 anos e já os meus 
pais vendiam fruta junto às fábri-
cas, em Mozelos. Andei na escola, 
mas não fiz o exame da 4.ª classe”. 
Uma vida árdua de trabalho, de 
invernos rigorosos e verões escal-
dantes. As primaveras da vida não 
eram tempos para sonhos e quase 
também não havia tempo para con-
templar os coloridos outonais. “E 
já tenho 85 anos! Vou tendo saúde, 
graças a Deus!”.

Todavia, as agruras da vida fazem 
mossa, não obstante a boa-disposição 
que a ativa anciã patenteia e o alento 
que transmite a quem diariamente a 
rodeia. “Já fui operada aos olhos no 
Hospital Santos Silva, em Gaia, por 
causa das cataratas. E agora ouço 

mal. Devo ser operada em breve. Ain-
da não sei se hei-de ir ou não ao hos-
pital para ser operada. Mas a minha 
filha quer que eu vá. Diz que eu as-
sim não estou bem. As máscaras que 
agora se usam devido à covid é que 
vieram estragar tudo, pois abafam de 
certa forma o som quando as pessoas 
falam comigo. E assim ainda é pior 
para eu ouvir”, conta. 

Dona Palmira tem uma filha, um 
neto e é viúva. “O meu marido era 

muito católico e eu também sou. Eu 
sempre assisti à missa na Igreja de 
Espinho e um dia o senhor padre 
Manuel, que Deus o tenha em eter-
no descanso, sugeriu que eu tomasse 
conta da cafetaria do salão paroquial. 
Então vim para aqui e aqui fiquei até 
hoje. E já lá vão muitos anos. De facto, 
24 anos é muito tempo!”.

O pequeno espaço atrás do balcão 
da cave do salão paroquial de Espi-
nho é o seu mundo de terça a sába-

“A minha vida de 85 anos tem 
sido sempre a trabalhar”
Palmira Resende de Fontes já conta 85 anos de uma vida intensa de trabalho e 
praticamente um quarto de século de atividade no espaço de serviço de lanches na 
cave do salão paroquial de Espinho. “Estou aqui há 24 anos”, regista com orgulho, 
soltando o olhar doce, o sorriso bondoso e a voz meiga que têm cativado gerações de 
crianças frequentadoras da catequese e, inclusive, dos pais igualmente rendidos à 
doçaria e aos apetitosos lanches mistos da Dona Palmira.
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do, entre as 14h30 e as 19 horas. “Só 
não venho ao domingo, porque está 
toda a gente na igreja para as missas 
e à segunda-feira porque é quando 
o salão paroquial está encerrado. De 
resto, estou sempre de serviço, des-
de o início até ao fim da tarde”.

Ocupa as manhãs com prepara-
tivos para o serviço de lanche no 
salão paroquial. E faz questão de 
preencher os tempos livres de do-
mingo e de segunda-feira. “Há sem-
pre alguma coisa para fazer. E se 
não há, arranjo! Não consigo estar 
muito tempo sem fazer nada. Nem 
quero ver televisão, pois é só para 
chorar, com tanta guerra e maldade 
que anda por aí! Choro por causa 
das notícias. Tenho muita pena da-
quilo que se está a passar”.

Buliçosa e transbordando simpa-
tia, tem deixado o seu cunho pes-
soal no quotidiano paroquial. “Fui 
melhorando uma coisa ou outra 
nos primeiros tempos e tentei que 
a cafetaria se adaptasse aos novos 
tempos e às exigências das sucessi-
vas gerações frequentadoras da ca-
tequese e dos restantes serviços da 
paróquia”, refere. 

“Há uma ou outra coisa mais 
nova, mas há peças e máquinas que 
estão aqui há muitos anos”, dá nota, 
olhando de relance o equipamento 
da valência que conforta os estôma-
gos cristãos e arregala os olhos da 
pequenada e da gente crescida. “Al-
gumas peças são antigas, mas têm 
uso e, por isso, algum valor pela sua 
utilidade. Tenho aqui uma ou outra 
coisa que é mesmo muito velhinha, 
que ainda vai servindo para alguma 
coisa, como eu! Sirvo tostas mistas, 
bolo de chocolate. Também faço bo-
linhos para fora. Os bolos são todos 
feitos em minha casa”, confessa. 

“Cafetaria ou salão de lanche?! 
Isto é aquilo que se quiser chamar, 

mas não é para ganhar dinheiro!” 
É indubitavelmente um serviço de 
apoio ao salão paroquial. Um ser-
viço afetuosamente prestado com 
a experiência de uma vida longa. E 
durante 24 anos em prol da ativida-
de paroquial, encetada com o páro-
co Manuel Henriques, prosseguida 
com o sacerdócio de José Pedro e, 
curso com o padre Artur Pinto. “To-
dos eles foram e são uns santos para 
mim. Rezo sempre por eles. Gostava 
muito do saudoso padre Manuel e 
também já tenho saudades do pa-
dre José Pedro, mas também me 
sinto muito bem com o padre Artur. 
Isso conforta-me e ajuda-me a ter 
vontade e força para continuar a fa-
zer aquilo que faço e por amor aos 
outros e a quem mais precisa”.

Palmira Fontes é testemunha 
octogenária do desenvolvimento 
da “sua” cidade à beira-mar com 
“uma igreja lindíssima” e tão per-
to de onde é natural. “Mas, since-
ramente, sou espinhense e com 
muito orgulho. Espinho está mais 
bonito. Já conheci muita gente no 
salão paroquial. Conheci muitas 
crianças que frequentaram a cate-
quese e agora são gente crescida. 
As pessoas consideram-me boa 
pessoa e eu faço para que assim 
seja, mas principalmente faço por 
ser uma pessoa simples, porque é 
assim que sempre fui e assim que-
ro continuar”.

“A minha vida de 85 anos tem 
sido sempre a trabalhar”, reforça 
Palmira Fontes. “O meu mal é que 
gosto de trabalhar e talvez por isso 
não vá a lado nenhum, a não ser 
que seja mesmo preciso. Estou 
sempre a trabalhar. Mesmo em 
casa não paro. Arranjo sempre al-
guma coisa para fazer. Não consi-
go estar quieta e então o trabalho 
é a melhor solução. ○
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