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ENTREVISTA

“A arte é o que 
nos faz sentir vivos” 
Ana Pais 
Oliveira
 p23
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ASSEMBLEIA

Seis lotes do 
antigo estádio 
podem render 12 
milhões de euros
A sociedade Espinho XXI, 
detentora dos terrenos do antigo 
estádio e pavilhão do SC Espinho 
prepara-se para vender seis dos 
oito lotes e realizar um encaixe 
financeiro que permitirá liquidar 
dívidas com os credores. p7

TRANSPORTES

Destinadas 
26 linhas de 
autocarro para 
Espinho
Novas rotas estão previstas no 
âmbito do concurso público 
lançado em janeiro de 2020 pela 
Área Metropolitana do Porto. p8

REPORTAGEM

“O futebol é um amor 
para a vida toda”
Ricardo e Rodrigo Ferreira, 
futebolistas espinhenses a jogar 
nos EUA. p18 e 19

OPINIÃO

Testamento de Judas:
Tradicional artigo de 
Sancebas na Páscoa p27

“UmaVida” ampara os 
sem-abrigo e luta contra
o preconceito

Iniciativa do Centro Social de Paramos procura assegurar o 
acompanhamento e gestão de pessoas em situação de sem-abrigo no concelho 
de Espinho, apoiando na construção de um projeto de vida alternativo e 
combatendo a discriminação que afeta esta franja da população. p4, 5 e 6

Destaque 



feira 
semanal

visto daqui

1 – O Encontro do Plano Municipal de Saúde não se 
realizou apenas com o intuito de se assinalar o Dia 
Mundial da Saúde, a 7 de abril. Teve como objetivo 
construir as bases estruturantes do Plano Municipal de 
Saúde. Foram abordados temas desde as determinantes 
em saúde e a “carga de doença” atual no concelho e 
outras determinantes, desde as geográficas, climáticas 
e ambientais, às económicas, ao ordenamento do 
território, urbanismo e arquitetura, à inovação e 
desenvolvimento para estudo do bem-estar e qualidade 
de vida da população. Importa acrescentar que o Plano 
Municipal de Saúde está a ser elaborado em estreita 
articulação da autarquia com a unidade de saúde 
pública e com o Agrupamento dos Centros de Saúde 
(ACeS) de Gaia/Espinho, tendo sido já realizado um 
diagnóstico preliminar da situação atual no concelho. 
E quando há articulação e planeamento habilitado e 
consistente, as expectativas de sucesso são ampliadas. 
Segundo os seus projetistas e os dinamizadores que 
se perfilam, o Plano Municipal de Saúde constituirá 
uma importante ferramenta estratégica de gestão e 
desenvolvimento social de Espinho, visando maximizar e 
criar as linhas orientadoras e as estratégias. A expcetativa 
é assim redobrada no que concerne à elaboração, à 
praticabilidade e, essencialmente, do que resultará para 
benefício dos utentes dos serviços públicos de Saúde. Os 
munícipes aguardam por mais boas novas.

2 – A existência do património dos moinhos no concelho, 
alguns ainda sinalizados por vestígios e outros mais 
intactos. Trata-se de um espólio sociocultural que deve 
ser revelado às gerações mais novas. Trata-se de um valor 
convertido outrora num recurso de desenvolvimento 
económico e social. Os moinhos são (ainda) marcas 
que identificam a vida e cultura de um povo e que, por 
respeito ao passado e ao enquadramento do presente e no 
futuro, devem ser recuperados e preservados.

3 – A ressurreição de Jesus Cristo é celebrada pelos 
cristãos no domingo de Páscoa. De acordo com a Bíblia, 
Cristo ressuscitou no terceiro dia após a sua morte. É um 
período de festividade e reflexão, em homenagem à vida 
e morte de Cristo. Há quem entenda a oportunidade de 
agradecimento e glorificação do sofrimento de Jesus. E 
há quem apenas apregoe o bem no Natal e na Páscoa. 
Muitos fazem de conta que nada é com eles. E outros 
tantos batem com a mão no peito todos os dias e são 
raros os dias em que fazem jus aos valores cristãos. Mas 
é tempo de Páscoa, oportunidade de reunião da família, 
portanto de confraternização e de alegria, com pão-de-
ló, papos de anjo, folar, as amêndoas e outras doçarias. 
Iguarias que não estão ao alcance de todos, nem sequer 
a convivência familiar. Há quem se deite e acorde à 
aurora de outro dia para a realidade. E quem persista em 
continuar a bater com a mão no peito, porque os pecados 
e as injustiças valem o que valem, mas não abalam a 
consciência nesta vida terrena.

Páscoa adocicada de reflexão, mas 
não de atos de contrição

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 |  Centro Social de Paramos assegura apoio 
aos sem-abrigo através de projeto UmaVida
Iniciativa começou no ano passado. 

4500 ESPINHO 
7 | Assembleia Geral do SC Espinho: seis lotes dos terrenos 
do antigo estádio podem liquidar dívidas com credores
Contratos-promessa aguardam registo definitivo dos lotes e a 
resposta a algumas questões burocráticas.
8 | Espinho com 26 linhas de autocarro 
Concelho vai ser inteiramente coberto por uma Zona Andante
9 | Luís Montenegro candidata-se a presidente do PSD
Slogan da campanha é o mesmo que deu a vitória aos 
social-democratas nas autárquicas em 2009.
9 | Páscoa: paragem da cruz nos cinco percursos da 
visita Pascal.
10 | Plano Municipal de Saúde em elaboração e debate
“Representa uma oportunidade de em conjunto melhorarmos, 
não só ao nível dos cuidados de saúde e das determinantes 
concretas de saúde presentes no concelho”, dá nota Álvaro 
Monteiro, vice-presidente da Câmara.  

4500 FREGUESIAS
11 | Paramos: crianças encantadas no moinho do “João 
dos Bigodes”
Preservação do património sociocultural para que o passado 
não seja esquecido no presente e no futuro.

4500 REGIÃO
12 | Concurso da Amorim Cork Flooring para uma sala 
de aula com uma pegada de carbono negativa

DEFESA-ATAQUE
17 | Futsal: “sementinhas” dão fruto no masculino
A equipa masculina do Novasemente Grupo Desportivo está na 
luta pela subida de divisão. 
18 e 19 | Reportagem: “Partimos na mais incrível 
aventura que poderíamos ter imaginado. E agora aqui 
estamos nós”
Ricardo e Rodrigo Ferreira partiram para os EUA com o sonho 
na mala de vingar no mundo do futebol.
20 | Voleibol de praia: João Nuno Pedrosa e Hugo Campos 
no Brasil para o Challenge Beach Pro Tour de Itapema
20 | Futebol: segunda parte do SC Espinho-Valadares no 
sábado à tarde
Tigres conquistam três pontos ante o Alvarenga.

OFF
23 | Entrevista: Ana Pais Oliveira
Em 2021 foi curadora das exposições paralelas à Bienal de 
Espinho. E em 2017 inaugurou a exposição individual “Ar livre”, 
nas Galerias Amadeo de Souza-Cardoso do FACE. 
25 | Menu Páscoa
O restaurante Aquário dá a sugestão de um menu para degustar 
na festividade que acontece já no próximo domingo.
27 | Testamento de Judas por Sancebas
 

Escuteiros com 
percurso quase 
centenário 
No passado dia 1 de 
abril o Agrupamento 
274 S. Jorge de Espinho 
assinalou o 97.º 

aniversário. Faltando 
apenas três anos 
para o centenário, 

o grupo espinhense 
já prepara a grande 
celebração e até tem 
lema: ‘Rumo aos 100 no 
Escutismo em Espinho’.

Factos e figuras da semana
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Regresso das 
tradições
Depois de uma paragem 
forçada de dois anos devido 
à pandemia, as tradições 
pascais estão de volta. 

Embora seja necessário 
continuar a manter os 
cuidados habituais, os 
espinhenses parecem 

agradados pelo regresso 
à normalidade e por 
poderem voltar a juntar 
a família no tradicional 
almoço de Páscoa. 

Interrupção na 
missa
Um jovem de 22 anos 
interrompeu a eucaristia 

de domingo. Por 
manter uma “postura 
impulsiva” causou 
apreensão junto da 

população que assistia à 
celebração religiosa, mas 
acabou por ser retirado 
da igreja por um agente 
policial. 
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SERVIÇO SOCIAL

REPORTAGEM 

Com o lema de que cada vida 
importa, o Centro Social de 
Paramos dinamiza, através 
do projeto UmaVida, um 
apoio especialmente dirigido 
à comunidade sem-abrigo de 
Espinho. Todas as semanas, 
trilha as ruas do concelho à 
procura das histórias mais 
escondidas, proporciona um 
pequeno lanche no final das 
tardes e representa, na voz dos 
seus utentes, a maior fonte de 
convívio. Momentos de alento 
que, de acordo com alguns 
dos sem-abrigo de Espinho, 
representam a ajuda essencial 
para encarar a dura realidade de 
uma forma mais fácil.

destaque

Dar apoio aos sem-abrigo é objetivo de 
UmaVida no Centro Social de Paramos 

LISANDRA VALQUARESMA  

“Vim do Porto para Espinho há pouco mais de 
um mês devido a uma proposta de trabalho. 
Prometeram-me um emprego, mas quando 
cá cheguei percebi que afinal não havia nada, 
disseram-me apenas que já tinham contra-
tado outra pessoa que lhes ficaria mais barata. 
Trouxe as minhas coisas, todas as minhas 
roupas e fui ficando numa pousada, mas 
tinha pouco dinheiro. Por isso, estou há um 
mês na rua, com a assistência das meninas”, 
revela Carlos (nome fictício), de 37 anos, algo 
envergonhado, ao mesmo tempo que cruza 
o olhar com as técnicas do projeto UmaVida 
do Centro Social de Paramos. É através deste 
serviço e do apoio prestado pelas técnicas Ale-
xandra Romão e Susana Monteiro que Carlos 
assume conseguir lidar de uma forma mais 
fácil com a sua condição de vida, que consi-
dera inesperada.

O apoio é prestado todas as semanas. Às se-
gundas e quartas-feiras, depois das 19 horas, 
a carrinha do Centro Social de Paramos es-
taciona perto do salão paroquial de Espinho, 
na Rua 29, e, aos poucos, várias pessoas vão 
chegando. Carlos é uma delas. Aproxima-se 
da carrinha e rapidamente se nota, pelo tom 
conversador, que ali se sente confortável. 

Para todos os que, em Espinho, vivem em 
situação de sem-abrigo e procuram apoio 
naquela carrinha, é-lhes oferecido um pe-
queno lanche. Uma chávena de café quente é 
acompanhada pelo pão que muitos recebem 

ansiosamente. Mas, para muitos, o café pouco 
importa. Preferem os minutos de conversa, a 
atenção dispensada ou o sentimento de preo-
cupação que lhe veem dedicado. Ali sentem-se 
amparados. “As meninas dão-me muita assis-
tência, telefonam-me todos os dias e ajudam 
sempre naquilo que podem. Tê-las é um apoio 
muito importante, quer para as pessoas que 
já estão nesta situação há muito tempo, quer 
para aquelas que, assim como eu, estão a viver 
esta realidade há poucos meses”, confidencia 
Carlos. 

Armando Pereira é outro dos vários cida-
dãos que todas as semanas procura o apoio 
do Centro Social de Paramos. Começou por 
fazê-lo há cerca de dois anos, no âmbito de 
outro projeto, mas confessa que continua 
apenas por um único motivo: o convívio. “O 
trabalho que estas meninas desenvolvem 
é muito importante e nem é pelo café, mas 
sim pelas palavras que nos dão. É um diálogo 
que cai sempre bem”, conta Armando. “Posso 
dizer que não venho pelo café porque podia 
tomá-lo em outro local e, para ser sincero, até 
nem aprecio este, mas gosto das conversas. 
Penso que a conversa é muito mais impor-
tante do que qualquer outra atitude”, afirma.

O projeto UmaVida, criado no ano passado 
no Centro Social de Paramos, através de fi-
nanciamento do Fundo Social Europeu no 
âmbito do programa Norte2020, procura as-
segurar o acompanhamento e gestão de pes-
soas em situação de sem-abrigo no concelho 
de Espinho, apoiando na construção de um 

projeto de vida alternativo e combatendo o 
estigma e a discriminação que incide sobre 
esta condição.

Apesar do Centro Social de Paramos já 
trabalhar com esta franja da população há 
bastante tempo, através do projeto SMACTE 
(Serviço Móvel de Apoio à Comunidade) que 
continua a funcionar todas as sextas-feiras, 
a instituição constatou a necessidade de re-
forçar o apoio prestado às pessoas que vivem 
na rua. Segundo Alexandra Romão, técnica 
do projeto UmaVida, “houve a necessidade de 
ter profissionais específicos que ajudassem as 
pessoas em situação de sem-abrigo. Há vários 
técnicos na comunidade, mas não havia 
nenhum em específico para este âmbito e 
a verdade é que estes utentes exigem muito 
tempo e muita dedicação. É preciso ser muito 
persistente e ir até eles, não esperando que 
venham até nós no atendimento. E é um bo-
cadinho isto que nós fazemos: vamos até eles”, 
afirma Alexandra Romão. 

Depois de adquirida a confiança, o trabalho 
torna-se mais próximo, não significando que 
se torne mais fácil e Susana Monteiro explica 
que o acompanhamento deve ser perma-
nente, mesmo para aquelas pessoas que con-
seguem deixar a vida nas ruas. “Atualmente 
estamos a acompanhar 25 pessoas, seis delas 
já não estão em situação de sem-abrigo e uma 
já conseguiu inserir-se no mercado de tra-
balho. É aos poucos que vamos trabalhando 
com eles este tipo de competências, como a 
reinserção no mercado de trabalho ou a ten-
tativa de arrendar quartos. Há também, por 
exemplo, o acompanhamento a consultas, 
pois é essencial ver o estado de saúde de cada 
um. Estes utentes, muitas vezes, não têm mo-
tivação para tal, desleixam-se e deixam de ir à 
médica de família durante anos”, revela a téc-
nica do Centro Social de Paramos.

Apesar de serem competências conside-
radas básicas para a maioria da população, 
Susana explica que as pessoas em situação 
de sem-abrigo precisam de um acompanha-
mento dedicado, algo que deve acontecer 
desde o início. “No nosso trabalho temos 
também a tarefa de os ajudar a resolver 
questões de ‘papelada’, ajudar a preparar en-
trevistas de emprego, a fazer currículos e até 
na procura de emprego. No fundo, atuamos 
em várias áreas e naquilo que, para nós é tão 
normal por ser o nosso dia a dia, mas estes 
utentes, estando nesta situação, têm outras 
preocupações e não se focam nisto. São coisas 
primordiais, que nós damos importância, mas 
que muitos deles já deixaram de lado porque 
há outras a ter em consideração no dia a dia”, 
explica Susana Monteiro.

Para Carlos, que anseia por uma oportu-
nidade de emprego, esta disponibilidade em 
ajudar a atingir o seu principal objetivo é uma 
das principais vantagens do serviço Uma-
Vida. “Acho que é um trabalho muito impor-
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tante e já lhes disse que este projeto se devia 
chamar ‘projeto arcanjo’ porque elas ajudam 
as pessoas de coração, fazem muito por este 
trabalho e, às vezes, estão aqui até tarde. São 
muito dedicadas. Sei que é um projeto piloto 
aqui na região, mas elas vêm de Paramos para 
cá, para suprir as necessidades da cidade e 
isso deve ser encarado como algo de muito 
importante e bonito. Neste momento, estou à 
procura de emprego e poder contar com a as-
sistência delas é muito importante para mim”, 
defende Carlos, contando que depois de se 
conseguir estabilizar profissionalmente pre-
tende integrar um projeto do género.

Situação económica atual preocupa

Alexandra Romão e Susana Monteiro sabem 
que a paragem da carrinha, todas as semanas, 
junto à paróquia de Espinho funciona como 
ponto de contacto informal. Segundo estas 
técnicas do Centro Social de Paramos, serve 
até para poder ver as pessoas que, por norma, 
não têm oportunidade de ir a um atendi-
mento. “Este é um bom meio de contacto, às 
vezes até nos falam de coisas que, se calhar, 
se fossem a um atendimento provavelmente 
não falariam. E aqui estão em contacto com 
outros utentes, acabando por falarem con-
nosco de realidades do seu quotidiano”, realça 
Susana.

Quando chegam pela primeira vez, a 
atenção tem que ser diferenciada. Segundo 
Susana Monteiro, inicialmente pode haver 
estranheza pela falta de confiança, mas, após 
uma breve explicação, isso é ultrapassado. 
“Quando as pessoas vêm à carrinha pela pri-
meira vez temos que explicar o que é que o 
projeto faz, a quem está dirigido e falar um 
bocadinho. Habitualmente quem vem são 
sempre as mesmas pessoas, mas ultimamente 
até temos tido algumas novas”, revela.

Durante a fase mais grave da pandemia, 
o parque de campismo da cidade funcionou 
como local de segurança para as pessoas que 
vivem em situação de sem-abrigo. Atual-
mente essa valência já não existe, mas Ale-
xandra Romão confidencia que o projeto 
surtiu efeitos positivos. “Esta comunidade 
sem-abrigo diminuiu porque houve a uni-
dade de emergência de acolhimento no 
parque de campismo e, a partir dali, conse-
guiu-se criar técnicas e arranjar formas de 
tirar muita gente da rua. Acredito que nesta 
fase tenhamos menos pessoas nesta condição 
do que aquelas que tínhamos antes da pan-

demia. Contudo, estamos perante uma fase de 
crescimento outra vez”, afirma a profissional 
do projeto UmaVida, explicando que esta rea-
lidade possa estar a ser potenciada “pelo o au-
mento do preço dos alimentos e pelo péssimo 
mercado de arrendamento em Espinho”. Da 
mesma forma, a profissional confidencia que 
“muitas pessoas vêm em busca de trabalhos 
que depois não existem”, alertando que esta 
situação tem sido percetível no concelho. 

Para ajudar a mudar um pouco esta si-
tuação, Alexandra Romão acredita que Es-
pinho deveria ter, à semelhança de outros 
municípios, o conceito de apartamento parti-
lhado. “Os problemas ou as dificuldades que 
existem não se ficam só por Espinho, estão 
presentes em todas as cidades do país, mas 
seria algo bom Espinho poder ter um apar-
tamento partilhado. Este projeto já existe 
em vários locais e Espinho ainda não tem. 
Trata-se de um espaço de tipologia T3 ou T4, 
conforme as possibilidades, em que se consiga 
instalar utentes para depois eles conseguirem 
dar o pulo e terem o próprio espaço deles”, ex-
plica Alexandra.

Giro pela cidade à procura dos mais 
escondidos

A afluência junto à carrinha do Centro Social 
de Paramos é notória. De pouco em pouco 
tempo, os utentes vão chegando. Recebem 
o lanche, conversam um pouco e seguem 
viagem. De acordo com Alexandra Romão e 
Susana Monteiro, é desta forma que a maior 
parte usufrui deste serviço, até porque, mais 
tarde, a maioria desta população acaba por es-
perar pela hora do jantar e participar também 
no apoio prestado pela paróquia de Espinho 
que oferece uma refeição diariamente. 

No entanto, nem todos se deslocam à car-
rinha estacionada e, para contornar essas 
ausências, a equipa realiza outra estratégia. 
“Apesar de estarmos constantemente na rua, 
acabamos por fazer giros (termo utilizado pela 
equipa) depois de sairmos deste local”, explica 
Alexandra. “Fazemos este apoio até às 20h30 
e seguimos para uma volta pela cidade, pas-
sando por locais que nós sabemos que, à par-
tida, vão estar alguns desses utentes. Nós sa-
bemos onde é que os nossos utentes dormem 
e, por isso, passamos sempre por esses locais 
para perguntar se necessitam de alguma 
coisa”, revela a técnica, confidenciando que a 
oferta de cobertores é comum, especialmente 
quando se apercebem de novas pessoas a vi-

veram sem teto.
Apesar de realizarem esta volta pela cidade, 

a equipa desloca-se também às freguesias 
do concelho. No entanto, são poucos os cida-
dãos que preferem estes locais. “As pessoas 
em situação de sem-abrigo acabam por ficar 
mais no centro da cidade porque conseguem 
aceder a tudo com mais facilidade. Neste 
momento, temos apenas três pessoas nas 
freguesias porque gostam mais de estar em 
sossego, querem tranquilidade porque aquilo 
que dizem é que quando estão a dormir na 
cidade são incomodados. Por isso, acabam por 
procurar nas freguesias um ambiente mais 
tranquilo”, diz Alexandra Romão, alertando 
para um dos estigmas frequentes em relação 
a esta população. 

Combater o preconceito que envolve as 

Há vários técnicos na 
comunidade, mas não 
havia nenhum em 
específico para este 
âmbito e a verdade é 
que estes utentes exigem 
muito tempo e muita 
dedicação”
Alexandra Romão, 
técnica projeto 
UmaVida

Susana Monteiro (à esquerda)
e Alexandra Romão são as técnicas 
responsáveis pelo giro semanal 
aos sem-abrigo

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!

P
U

B
©

 SA
R

A
 FE

R
R

E
IR

A
©

 SA
R

A
 FE

R
R

E
IR

A
14 de abril de 2022 • Defesa de Espinho • 5



pessoas em situação de sem-abrigo é um dos 
objetivos do projeto UmaVida. De acordo 
com Susana Monteiro, o apoio psicossocial 
é outras das valências praticadas junto de 
todos os utentes, principalmente por se tratar 
de uma realidade bem presente no dia a dia 
de cada um. “Sabemos que todos os dias 
estas pessoas são vítimas de preconceito, nós 
acompanhamos os utentes aos serviços e 
vemos como eles são tratados, pois não é da 
mesma forma como nós somos. E isto, apesar 
de não parecer, porque as pessoas fazem-se 
de fortes, acaba sempre por afetar e é muito 
importante nós estarmos aqui para os apoiar, 
para tentar aumentar a autoestima e para 
eles perceberem que são mais do que aquilo 
que a sociedade acha que são”, assegura Ale-
xandra Romão. 

Apesar de este ser um trabalho promovido 
pela equipa do projeto UmaVida, a técnica do 
Centro Social de Paramos explica que combater 
o preconceito tem que partir de toda a comuni-
dade. “Abordar este tema é sempre importante. 
O trabalho não somos só nós que o fazemos e 
precisamos da ajuda da comunidade porque 
nem sempre detetamos as pessoas. Se nós con-
seguirmos criar empatia e se conseguirmos 
quebrar o preconceito nas pessoas, depois elas 
podem-nos ajudar no nosso trabalho e isso é 
muito importante”, garante. “Nós já tivemos 
três pessoas que vieram ter connosco desde 
o início do projeto, mas há outras formas das 
pessoas chegarem até nós. Isso pode acontecer 
através de pessoas da comunidade e nós gos-
távamos que isso se revelasse mais vezes. Nós, 
enquanto equipa, gostávamos que as pessoas 
soubessem o que fazer quando vissem uma 
situação de sem-abrigo, gostávamos que nos 
sinalizassem essas pessoas, que entrassem 

em contacto com o Centro Social de Paramos 
porque há quem chegue dessa forma. Há pes-
soas que nos chegam depois de serem sinali-
zadas por colegas da área social ou através da 
Câmara Municipal”, explica Alexandra Romão.

Apesar de este ser um projeto com data final 
já estipulada, Susana Monteiro defende que a 
intervenção devia continuar no futuro, princi-
palmente pelos “resultados positivos” que está 
a desenvolver junto da população. E para dar 
ainda mais força a esta causa, a equipa tem 
realizado uma campanha de sensibilização 
com o lançamento de alguns vídeos. “Quem 
vê uma cara, não vê uma vida” é um dos lemas 
transmitidos e para continuar a mostrar a rea-
lidade das pessoas em situação de sem-abrigo, 
a equipa prepara-se para divulgar mais um tra-
balho, esta quinta-feira, associando-se à figura 
de Ricardo Guedes, tal como aconteceu no pas-
sado com o jogador espinhense Miguel Maia e 
ainda Pedro Lamares. ○

Comportamento gera 
comportamento

O António está em situação de 
sem-abrigo há 8 anos. Todos os 
dias é vítima de inúmeros precon-
ceitos, mas estes rótulos não o de-
finem como pessoa.

O António é só um exemplo das 
várias pessoas que nos retratam 
diariamente esta realidade. Olha-
res reprovadores, críticas, insultos 
e a atribuição de determinados ró-
tulos e julgamentos sobre as vidas 
das pessoas em situação de sem-
-abrigo são ainda habituais.

Assim, para além de todas as 
dificuldades inerentes à situação 
de sem-abrigo, têm de aprender 
a lidar e a conviver com estes co-
mentários e olhares. E comporta-
mento gera comportamento.

Quando falamos em pessoas 
em situação de sem-abrigo, fala-
mos em vidas fragilizadas, seja 
pela falta de oportunidades, de su-
porte familiar, dificuldades finan-
ceiras e/ou pobreza extrema ou 
até tudo em simultâneo. Quantos 
de nós se consegue imaginar nes-
ta situação? Como reagiríamos? O 
que faríamos?

Comumente acredita-se que 
as pessoas estão nesta situação 
porque querem. Mas quando es-
cutamos as diversas histórias, 
percebemos que há acontecimen-
tos que mudaram o rumo da vida. 
O contexto e a história do outro, 
que normalmente são mais duras 
do que o esperado, faz-nos com-
preender e criar empatia. E com-
portamento gera comportamento.

Por isso mesmo, deixamos um 
convite a gerarmos comporta-
mentos mais empáticos e solidá-
rios. Um dos primeiros “rótulos” 
que convidamos a alterar é o ter-
mo “sem-abrigo”. Esta é a palavra 
mais usada quando nos queremos 
referir às pessoas em situação de 
sem-abrigo, limitando por si só 
a esta condição. A pessoa não “É 

um sem-abrigo”, está em situação 
de sem-abrigo, porque trata-se de 
uma fase de vida e não de uma ca-
racterística da pessoa. 

“Não querem é trabalhar”, “dro-
gado”, “parasita” são alguns dos 
comentários que ouvem cons-
tantemente. Convidamos a que 
se imagine nesta situação. Estes 
comentários magoam quem os 
ouve e influencia de tal forma a 
sua vida que as pessoas come-
çam a duvidar de si e das suas 
capacidades. A certa altura, pro-
curam múltiplos refúgios para se 
esconderem desta dura realidade, 
sendo as dependências, os com-
portamentos desadequados e/ou 
as escolhas menos acertadas um 
sintoma da situação e não a sua 
origem. São pessoas cheias de so-
nhos, objetivos e vontades, muitas 
vezes não concretizadas pelo im-
pacto destes rótulos.

Comportamento gera compor-
tamento e por isso mesmo, nor-
malmente as pessoas em situa-
ção de sem-abrigo já estão mais 
familiarizadas com a ausência de 
resposta, insultos e críticas do que 
com elogios. E isto torna-se num 
grande entrave para quem luta 
por mais. Para nós técnicas/os é 
uma batalha constante conse-
guirmos que as pessoas se sintam 
integradas e acreditem em si. E 
quando isto não acontece, dificil-
mente são abertas outras portas. 

Porque acreditamos que cada 
vida é UmaVida, apelamos que 
estejam atentos/as à comunidade 
onde vivemos e ao que nos rodeia 
e, principalmente, que não deixe-
mos que os nossos preconceitos 
coloquem inseguranças na vida 
de alguém. Hoje é o António, ama-
nhã podemos ser nós.

A Equipa UmaVida do Centro 
Social de Paramos

Atualmente estamos a 
acompanhar 25 pessoas, 
seis delas já não estão em 
situação de sem-abrigo 
e uma já conseguiu 
inserir-se no mercado de 
trabalho”
Susana Monteiro, 
técnica projeto 
UmaVida
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 227 340 320

encomendas.higiene@gmail.com

#higiene365
RUA 19 395, 
4500-256 ESPINHO

Boa Páscoa

FABRICO TRADICIONAL DE 4 GERAÇÕES (1911 - 2022)

Depois do apoio junto 
ao Salão Paroquial a 
carrinha do Centro 
Social de Paramos 
percorre várias ruas 
da cidade
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descontos e perdão de juros, para 
que toda esta operação imobiliária 
e financeira possa ser viável”.

Uma operação financeira que 
estará dependente apenas de duas 
circunstâncias, nomeadamente do 
registo definitivo dos lotes e de al-
gumas questões burocráticas, tais 
como os pedidos de informação 
vinculativa à Autoridade Tributária 
que já foram enviados pela adminis-
tração da Espinho XXI, com carácter 
de urgência e que terão como prazos 
os 60 a 75 dias.

Segundo Bruno Santos, o valor so-
brante desta operação (que poderá 
resultar da venda dos dois últimos 
lotes) se vier a concretizar-se, “após 
pagamento das dívidas a credores, 
impostos e outros gastos, reverterá 
por inteiro para o SC Espinho” e 
deverá, “no entender da direção do 
clube, ser investido unicamente em 
património imobiliário como, por 
exemplo, na construção de um pa-
vilhão próprio para as modalidades”.

A Espinho XXI – Sociedade de 
Investimentos Imobiliários, SA foi 
constituída a 15 de dezembro de 2017, 
no âmbito do Plano de Insolvência 
do SC Espinho, nos termos apro-
vados pelo Tribunal de Comércio de 
Vila Nova de Gaia.

Para a Espinho XXI foi transfe-
rido o património imobiliário do SC 
Espinho, assim como as dívidas dos 
credores, com vista a salvaguardar o 
clube de qualquer liquidação.

Desde 2018, a administração da 
sociedade desenvolveu várias ações 
para permitir a rentabilização dos 
ativos imobiliários, nomeadamente 
a correção material do Plano de Por-
menor aprovado pela Câmara Muni-
cipal de Espinho para a zona, publi-
cado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 94, de 16 de maio de 2019; a elabo-
ração do projeto de execução das in-
fraestruturas; e a celebração com a 
Câmara Municipal de Espinho de um 
Contrato de Urbanização, em 2021

De acordo com Bruno Santos, sem 
estas ações atrás descritas “não seria 
possível alcançar a fase atual, de re-
gisto dos lotes e a comercialização 
dos mesmos”. ○ 

TERRENOS SC ESPINHO

MANUEL PROENÇA

O SC ESPINHO deverá ter apre-
sentado ontem, já depois do fecho 
da edição, todos os esclarecimentos 
sobre a sociedade Espinho XXI 
num ponto único de uma assem-
bleia geral extraordinária, no au-
ditório da Junta de Freguesia de 
Espinho.

A Espinho XXI, gerida pelo clube, 
é a entidade responsável pela ad-
ministração dos terrenos do antigo 
estádio e pavilhão do SC Espinho, 
cujo Plano de Pormenor/Operação 
de Loteamento prevê a construção 
de cerca de 30 mil metros qua-
drados acima do solo na chamada 
‘unidade de execução A’.

Segundo o presidente do Con-
selho de Administração daquela 
sociedade, Bruno Santos, “a Es-
pinho XXI assegurou já o interesse 

4500 Espinho

Venda de seis dos oito lotes poderá 
render 12 milhões de euros
A sociedade Espinho XXI, 
detentora dos terrenos 
do antigo estádio e 
pavilhão do Sporting 
Clube de Espinho, deverá 
encaixar, em breve, o valor 
correspondente à venda de 
seis dos oito lotes daquele 
terreno, correspondente 
a cerca de 12 milhões de 
euros. Para já, os contratos 
de promessa de compra e 
venda celebrados a 16 de 
março passado visam a 
venda de cinco lotes. Mas 
há um lote adicional que 
pode estar fechado em 
breve. O valor da operação 
deverá liquidar as dívidas 
com os credores.

de alguns investidores na aqui-
sição de lotes (de um total de oito 
lotes disponíveis para venda), entre 
os quais os cinco já contratuali-
zados”, estando a negociar com 
outro investidor a venda de um 
sexto lote, que “poderá ser finali-
zada a qualquer momento”. O valor 
total da operação deverá atingir 
os 12 milhões de euros, segundo o 
responsável.

De acordo com Bruno Santos, 
“a venda dos lotes a estes investi-
dores, nas condições acordadas, 
permitirá liquidar as dívidas reco-
nhecidas no plano de insolvência”.

Segundo o administrador, que 
também é vice-presidente do clube, 
os valores dos lotes já negociados 
“correspondem a cerca de 60% dos 
créditos reconhecidos”, incluindo 
“as condições de liquidação dos 
seus créditos, designadamente com 

©
 B

R
U

N
O

 C
A

P
R

IC
H

O
SO

, Praia de Paramos, 94,
4500–510 Paramos – Espinho 

Desejo de uma Páscoa 
feliz a todos os clientes 
e amigos

Casamentos, 
Comunhões
Baptizados, 
Convívios
Eventos

c 22 734 4001
m casaraoemigrante@gmail.com 
G /Restaurante Casarão do Emigrante

A venda dos lotes a 
estes investidores, nas 
condições acordadas, 
permitirá liquidar 
as dívidas a credores 
reconhecidas no plano 
de insolvência”

“Após pagamento das 
dívidas a credores, 
impostos e outros 
gastos, o excedente 
reverterá por inteiro 
para o SC Espinho, 
que deverá ser 
investido unicamente 
em património 
imobiliário”
Bruno Santos
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 30000 m2 construção 
 8 lotes disponíveis 
 6 lotes por 12 milhões de euros 
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DANIELA PINHO

ESPINHO vai passar a ter 26 linhas 
de autocarro, 16 delas com cober-
tura direta para o Porto, Vila Nova 
de Gaia, Santa Maria da Feira, Ovar, 
e Castelo de Paiva, sem necessidade 
de transbordo. Destas ligações, pre-
vistas no concurso público para a 
concessão de transporte rodoviário 
de passageiros da Área Metropoli-
tana do Porto (AMP), seis vão fazer 
ligação com todas freguesias do 
concelho, Anta, Guetim, Silvalde e 
Paramos e as restantes quatro vão 
cobrir a zona urbana da cidade, tal 
como é ilustrado no mapa. 
O serviço desta nova rede de trans-
porte vai ser coberto pelo Andante, 
em termos de tarifário e os muní-
cipes de Espinho vão poder utilizar, 
dentro dos serviços da Rede de 
Transportes da Área Metropolita 
do Porto (AMP), “qualquer serviço 
de um operador da rede indepen-
dentemente do modo, rodoviário, 
ferroviário e metro, qualquer que 
seja o ponto de início da sua viagem 
dentro destes serviços, permitindo 
efetuar transbordo entre qualquer 
serviço.” Deste modo, vai haver liga-

ções de serviço para os “Comboios 
Urbanos da C.P., o Futuro Interface 
dos Carvalhos, e o Metro do Porto.”, 
explica a AMP.
O plano de paragens estabelecido 
até ao momento é constituído por 
172 paragens sendo 115 novas loca-
lizações propostas. Algumas destas 
novas localizações propostas já 
estão em uso por outros serviços, 
mas não estão materializadas por 
nenhum equipamento, na qual, a 
partir de agora vão passar a estar 
devidamente sinalizadas, classifi-
cadas e georreferenciadas.
Juliana, costuma frequentar diaria-
mente os autocarros, cerca de uma 
vez por dia durante a semana. Os 
autocarros que costuma utilizar são 
os da Auto Viação Feirense e quei-
xa-se que há “ muito pouca varie-
dade de horários”, e concorda que 
deveria de haver mais autocarros 
por dia. “Quando frequentava a fa-
culdade, era difícil conciliar os ho-
rários dos autocarros com os dos 
comboios.”, refere Juliana. 
Eva Martins utiliza cerca de quatro 
autocarros por semana para se 
deslocar de Espinho para Guetim 
e vice-versa. É obrigada a apanhar 
os autocarros com destino a Grijó 
para se poder deslocar e queixa-se 
que “não há muitos autocarros com 
esse destino e os que há são muito 
poucos por dia”. Com o apareci-
mento da pandemia, “passou ainda 
a haver menos autocarros e isso só 
veio piorar a situação”, afirma Eva.
Maria Conceição é uma cliente 
diária, que utiliza os autocarros 
para se deslocar de Paramos para 
Espinho. Depois da morte do ma-
rido, passou a utilizar os autocarros 
diariamente para ir trabalhar. Anti-
gamente Maria consultava os horá-

rios dos autocarros na garagem da 
Rua 15. Atualmente só estão dispo-
níveis na internet e para isso precisa 
da ajuda da filha. 

Autocarros com imagem 
comum em toda a AMP

Espinho vai ser inteiramente co-
berto por uma Zona Andante, a 
ESP1, já existente pelos serviços 
dos Comboios Urbanos da CP. De 
acordo com a AMP, “o serviço de 
Espinho está integrado numa rede, 
Unidade Territorial UT4, que foi 
pensada conexamente não só nas 
ligações diretas, mas também nas 
suas conexões a serviços de grande 
frequência”.
As operadoras Bus On Tour e Auto 
Viação Feirense poderão ser encar-
regues por estas novas linhas, mas 
a atribuição a estas empresas ainda 
não está confirmada, uma vez que 
o processo ainda se encontra em 
desenvolvimento. 
Tal como explicado na Edição de 
10 de fevereiro e de acordo com os 
documentos do concurso público, 
estas paragens de autocarro de-
verão ter “o mapa da rede e a ficha 
de horários das linhas que passam 
nessas paragens, de acordo com 
o modelo a fornecer”, disponibili-
zando aos seus utilizadores “um sis-
tema de informação em tempo real”.
Segundo os documentos do con-
curso consultados pela Lusa, deverá 
haver um “painel para informação 
ao público, visível do exterior, com 
indicação do código da linha que 
o veículo serve (à frente e atrás do 
veículo) e do destino da linha em 
operação (à frente do veículo) ”, “ar 
condicionado” e “um sistema de 
geolocalização por GPS (…) ou sis-

tema de posicionamento global e o 
sistema de transmissão de dados”. 
Assim, todos os autocarros terão 
“uma imagem comum” e são obri-
gados a respeitar critérios especí-
ficos relativamente ao ambiente, 
divulga a Lusa.
De acordo com a Área Metropoli-
tana do Porto, “a organização da 
operação estará a cargo dos ope-
radores selecionados através de 
concurso público internacional.” E 
prevê a necessidade de mais novos 
postos de trabalho, com o aumento 
do imposto na extensão da rede e na 
qualidade do serviço. ○ 

4500 Espinho

 

O serviço de Espinho 
está integrado numa 
rede, Unidade Territorial 
UT4, que foi pensada 
conexamente não só 
nas ligações diretas, 
mas também nas suas 
conexões a serviços de 
grande frequência” 

Área Metropolitana 
do Porto

TRANSPORTES

Área Metropolitana atribui 26 
linhas de autocarro a Espinho
Espinho vai receber 26 
linhas de autocarro, no 
âmbito do concurso público 
lançado em janeiro de 2020 
pela Área Metropolitana do 
Porto. Dez percursos serão 
municipais, dos quais quatro 
vão cobrir a zona urbana 
da cidade, num serviço que 
será integrado no tarifário 
Andante, permitindo que 
seja usado em articulação 
com comboio e metro. 
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Pão Quente - Pastelaria - Salão de Chá
FABRICO PRÓPRIO

Rua 26, n.º 428 - Espinho Tlf. 227 310 232

Páscoa FelizDesejo aos meus clientes e amigos FELIZ PÁSCOA
Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho

Telef. 220 193 486 • Tlm. 916 921 089

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante - Marisqueira

ESPINHO

SILVALDE

PARAMOS

UNIÃO DE FREG. 
ANTA E GUETIM

ÁREA METROPOLITANA 
DO PORTO 
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INCIDENTE

APOIO SOCIAL 

POLÍTICA 1946-2022 CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS

MANUEL PROENÇA

O PROJETO de Luís Mon-
tenegro para o PSD conta, 
desde logo, com o economista 
Joaquim Sarmento, que irá 
coordenar a moção de Mon-
tenegro e com o ex-eurodepu-
tado, Carlos Coelho, que será o 
diretor de campanha.

A apresentação da candi-
datura de Montenegro rea-
lizou-se na sede do PSD, em 
Lisboa e estiveram presentes 
nomes como Conceição Mon-
teiro, Assunção Esteves, Pedro 
Duarte, Pedro Alves, Hugo 
Soares, Margarida Balseiro 
Lopes, entre outros.

Montenegro prometeu na 
sucessão a Rui Rio, um “novo 
ciclo feito de abertura, am-
bição e esperança”, afirmando, 
ainda que, “o país vive há de-
masiado tempo amarrado ao 
socialismo”. Socialismo que, 
em seu entender “em Portugal, 
esteve sempre amarrado ao 
amiguismo, ao facilitismo, 
ao imobilismo, à burocracia, 

à subsidiodependência e à 
vertigem estatizante”.

Na declaração que fez 
aos militantes social-demo-
cratas, o espinhense pro-
meteu fazer uma oposição 
“firme, séria e vigilante” e de 
afirmar o PSD como “uma 
alternativa política credível, 
coesa e mobilizadora dos 
portugueses”. “Só assim, 
poderemos reclamar nova-
mente a responsabilidade de 
governar Portugal”, afirmou. 

Luís Montenegro recusa 
“perder tempo a ajustar 
contas com o passado”, afir-
mando que “este não é tempo 
para queixumes, nem para 
tibiezas ou subtilezas. O que 
importa agora é que sejamos 
capazes de nos reorganizar e 
focar no futuro”, sustenta o 
candidato à liderança laranja.

Para Luís Montenegro, “res-
ponder às pessoas e pensar 
sempre na condição de cada 
ser humano é o único de-
sígnio que nos motiva”. Neste 
sentido, o candidato avisa que 
“não o conseguiremos cum-
prir com o partido dividido, 

enredado em lutas internas 
permanentes, muitas vezes 
carregadas de intolerâncias, 
de intrigas e de mesquinhez”. 

Por isso, Montenegro 
mostra-se “totalmente em-
penhado em unir e reunir o 
PSD em volta de um projeto 
humanista e transformador. 
Um projeto aberto à socie-
dade, agregador, edificado de 
baixo para cima, a partir de 
cada militante, de cada simpa-
tizante, de cada autarca e de 
cada estrutura”.

“Temos de estar à altura 
do que foi e é o nosso PSD: 
os seus ideais, a sua História 
e os seus militantes”, alerta 
o candidato a presidente do 
PSD, acrescentando que “a 
nossa inspiração social-de-
mocrata, a nossa vocação 
reformista, universalista e 
personalista, são insubsti-
tuíveis na ligação que nos 
une a cada ser humano”.

“Acredito muito em Por-
tugal e acredito muito no 
PSD. Conto com todos para 
fazer Portugal Acreditar”, 
conclui. ○

ANTHERO MONTEIRO, professor e poeta 
bastante acarinhado pelos espinhenses, 
morreu na passada terça-feira, 5 de abril, um 
dia depois de ter completado 76 anos.

Autor de diversas obras, era um apaixonado 
por poesia, criando a tertúlia “Onda Poética” 
que acabou por marcar várias gerações de 
espinhenses. Nos últimos meses coordenava 
este encontro “de amantes da poesia”, como 
gostava de afirmar, na Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, mas já tinha passado por 
vários locais como a biblioteca Gulbenkian, no 
piso superior do antigo “O Nosso Café” ou até 
na Junta de Freguesia de Espinho. 

Anthero Monteiro deu aulas de Português du-
rante vários anos e trabalhou na Escola Sá Couto.

O funeral realizou-se a 6 de abril pelas 16h30, 
na Igreja de S. Paio de Oleiros. ○

O REGRESSO da visita pascal, no 
Domingo de Páscoa, será a grande 
novidade deste ano das celebrações 
religiosas da Páscoa na Paróquia de 
Espinho, após dois anos de pandemia. 
Ainda sem a visita do compasso, a 
Cruz irá passar pelas ruas da cidade, a 
partir das 9 horas de domingo, dia 17 
de abril, com cinco percursos.
Os pontos de paragem da cruz estão 
previstos para os seguintes percursos:
Percurso da procissão da capela de S. 
Pedro – Largo da capela; ruas 35 com 
a 2; ruas 35 com a 14; ruas 41 com a 18; 
ruas35 com a 20; e ruas 33 com a 16.
Percurso da procissão da capela de 
Santa Maria Maior – Largo da ca-
pela; ruas 23 com a 4; ruas 29 com a 
4; ruas 33 com a 8; ruas 31 com a 14; e 
ruas 31 com a 20.
Percurso da procissão da praceta do 
Rio Largo – Praceta do Rio Largo; ruas 
18 com a 7; ruas 18 com a 15; ruas 19 com 
a 14; ruas 23 com a 14; e ruas 27 com a 14.
Percurso da procissão da rotunda da 
Avenida 32/19 – Rotunda 32/19; ruas 28 
com a 15; ruas 26 com a 9; ruas 22 com 
a 15; ruas 20 com a 19; e ruas 25 com 18.
Percurso da procissão da rotunda 
Rua 33/32 – Rotunda da 33/32; ruas 35 
com a 28; ruas 31 com a 28; ruas 28 com 
a 23; ruas 27 com a 26; e ruas 33 com a 
Avenida 24. ○

NO ÂMBITO do Plano de Recuperação 
e Resiliência, o programa de ajuda às 
comunidades desfavorecidas da Área 
Metropolitana do Porto, foi agendada 
para as 11 horas desta quinta-feira de 14 
de abril, na Câmara de Espinho, a for-
malização de apoio de 20,2 milhões de 
euros a Vila Nova de Gaia e Espinho.
O apoio centra-se nas áreas da habi-
tação, exclusão social, emprego, pesca 
ou ensino. ○

UM JOVEM de 22 anos que interrompeu a ce-
lebração religiosa na Igreja Matriz de Espinho, 
no passado domingo de manhã, foi identifi-
cado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), 
por suspeita da prática do crime de impedi-
mento, perturbação ou ultraje a ato de culto. 

O cidadão, residente no concelho de Cascais, 
entrou na igreja e, segundo a PSP, “proferiu 
expressões que, juntamente com a sua pos-
tura impulsiva, provocaram receio em todos os 
presentes”.

Apesar do inesperado, a situação foi rapida-
mente resolvida, uma vez que um agente da Es-
quadra de Investigação Criminal de Espinho, 
que se encontrava a assistir à celebração, ma-
nietou o suspeito e retirou-o da igreja.

A PSP realizou uma revista ao jovem, mas 
nada de ilícito foi encontrado. Depois de efe-
tuadas diligências de investigação, o suspeito 
foi libertado, tendo sido constituído arguido, 
ficando com a medida de coação de Termo de 
Identidade e Residência. ○

Luís Montenegro candidata-se a líder 
do PSD com o ‘slogan’ “Acreditar”

Morreu Anthero 
Monteiro, dinamizador 
da “Onda Poética”

Cinco percursos 
na visita Pascal

Jovem que interrompeu 
missa foi libertado com 
Termo de Identidade e 
Residência

AMP distribui
 20,2 milhões de euros 
por Espinho e Gaia 

O espinhense Luís 
Montenegro assumiu, 
publicamente, no 
passado dia 6 de abril, 
a sua candidatura a 
presidente do Partido 
Social Democrata 
(PSD). O ‘slogan’ da 
sua candidatura 
será “Acreditar”, o 
mesmo que os social-
democratas usaram na 
candidatura autárquica 
de 2009 em Espinho 
e que deu a vitória a 
Pinto Moreira contra o 
socialista José Mota.
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LÚCIO ALBERTO 

“É já nesta segunda fase que nos 
encontramos”, sublinha o vice-pre-
sidente da Câmara, Álvaro Mon-
teiro, no rescaldo do Encontro do 
Plano Municipal de Saúde. “A fase 
seguinte, a terceira etapa contem-
plará as medidas concretas a incluir 
no Plano Municipal”.

Entretanto, do que até agora já 
foi gizado e realizado, nomeada-
mente o evento de 7 de abril, no 
FACE – Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho, sob o testemunho do pre-
sidente Miguel Reis e a participação 
de diversos conferencistas, entre os 
quias o ex-vereador Nuno Lacerda, 
sobejam sinais prometedores. “O 
que necessariamente resultará, 
estamos convencidos, será uma 
melhoria dos níveis de efetividade, 
da acessibilidade e proximidade, 
da equidade, da qualidade e segu-
rança dos cuidados”. Perspetiva-se 
então a intervenção na diminuição 
da “carga de doença atual e futura”, 
através das determinantes ana-
lisadas e presentes. “Iniciaremos 
uma abordagem aos temas da 

saúde que não se esgota apenas em 
intervenções farmacológicas”. De-
verá, no entendimento e segundo 
a experiência clínica do vereador, 
contemplar outros programas e ati-
vidades transversais a várias deter-
minantes que promovem a saúde, 
o bem-estar e a qualidade de vida. 
“Para tal é necessário um plano que, 
em função do que já medimos em 
termos de carga de doença, permita 
priorizar estratégias e medidas. E é 
necessário o envolvimento de todos 
os parceiros na comunidade. É aqui 
que nos encontramos”.

O plano consubstanciará as prio-
ridades encontradas e as ações em 
concreto. “Citando Seneca, nunca 
há ventos favoráveis para os mari-
nheiros que não sabem para onde 
ir”, acrescenta um dos principais 
rostos do Plano Municipal de Saúde 
de Espinho.

A colaboração de um conjunto 
de peritos com trabalho reconhe-
cido em diferentes áreas do co-
nhecimento, como das áreas do 
ambiente, geografia e alterações cli-
máticas, bem-estar e qualidade de 
vida, economia, arquitetura, urba-
nismo e ordenamento do território 
e soluções futuras de inovação e de-
senvolvimento, conferiu dimensão 
e qualidade ao primeiro encontro 
e ao projeto em curso. “Assim, desta 
forma iniciamos em Espinho uma 
nova abordagem no estudo e na 
definição de políticas municipais. 
“Como médico sinto-me profunda-
mente satisfeito por, a par da cara-
terização demográfica do concelho, 

termos conseguido, pela primeira 
vez e de forma consistente, a iden-
tificação e distribuição por fregue-
sias das principais determinantes 
de saúde presentes e da carga de 
doença atual em cada uma delas”.

Outro dado resultante desta ati-
vidade municipal é a identificação 
dos diferentes perfis de utilização 
por freguesia dos munícipes, quer 
nos cuidados de saúde primários, 
quer nos cuidados hospitalares, de 
ambulatório e de Serviço de Ur-
gência. “A análise e o cruzamento da 
informação permitir-nos-á agora a 
construção de um Plano Municipal 
de Saúde baseado na melhor evi-
dência científica disponível. E pos-
sibilita-nos hoje, conjuntamente 
com a Unidade Local de Saúde 
Pública do ACeS Espinho Gaia, res-
ponder a duas grandes questões, 
nesta primeira etapa da elaboração 
do Plano Municipal de Saúde: 
Quem somos? Que doença temos?”.

O Plano Municipal de Saúde 
advém da delegação de competên-
cias no quadro das transferências 
estatais em curso. “Mas não se es-
gota em si mesmo. Representa uma 
oportunidade de em conjunto me-
lhorarmos a saúde dos munícipes, 
não só ao nível dos cuidados de 
saúde presentes no concelho de Es-
pinho, mas também considerando 
outras frentes que influenciam a 
saúde. Pretendendo desta forma 
ter uma visão sistémica ou holís-
tica. Visão esta que deverá ser con-
siderada e incluída no Plano Muni-
cipal de Saúde”. ○ 

SAÚDE

Plano Municipal avança para 
medidas concretas
Concluído o 1.º Encontro 
Municipal de Saúde de 
Espinho, Álvaro Monteiro 
dá nota à Defesa de 
Espinho de que já se 
esboça a segunda etapa, 
“que permitirá responder 
à seguinte questão: Que 
Saúde queremos?”
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Os dias 7 e 8 de abril foram 
dedicados ao “Trilhar o Futu-
ro-2022" no Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Laranjeira 
- uma forma de perspetivar o 
porvir a partir de um presen-
te que não existe só por si. É 
também herdeiro de passa-
do, particularmente do que 
fez congregar as sinergias 
de uma equipa de trabalho 
constituída para listar, estru-
turar, coordenar iniciativas de 
muitos proponentes, todos a 
contribuir para uma mostra 
de atividades bem para lá das 
salas de aula. 
A escola é muito mais do que 
espaço privilegiado para en-
sinar e aprender. É lugar de 
socialização, de educação, de 
interação, de comunicação, 
de construção e animação, 
no qual se cruzam conheci-
mentos, procedimentos e ati-
tudes orientados para a vida. 
Esta cumpriu-se, nestes dias, 
em jogos, espetáculos, ex-
posições, concursos, visitas, 
plantações e desinfestações 
de plantas invasoras, música, 
dança, pintura, escrita, pes-
quisas, oficinas, aulas abertas, 
debates, recriações, feiras, 
experiências... uma diversi-
dade que, na multiplicidade, 
também deu a ver a inclusão, 
que encaramos como condi-
ção numa escola para todos.
Movimentos, ações, sons, 
partilhas, sabores e cores 
compuseram o final de um 
período, com profissionais a 
dar(-se) muito mais para além 
de qualquer horário. Professo-
res, assistentes, técnicos, pais 
e demais parceiros educativos 
colaboraram nas diversas ati-
vidades, numa participação 
e numa presença exigentes, 
conciliando outros afazeres, 
outras funções, em trabalho(s) 
acumulado(s). Impõe-se, por 
isso, o reconhecimento, pela 
entrega que marcou todo 
agrupamento na vivacidade e 
na energia sentidas, mesmo 
quando tanto esforço denun-

ciava algum cansaço. As pal-
mas, os sorrisos, a alegria dos 
alunos restabeleciam o ânimo 
de quem não deixou de os 
acompanhar.
Entre a manhã dos preparati-
vos de quinta e o final da tarde 
de sexta comungaram-se va-
lores, relações, saberes que 
só o testemunho e a presença 
aproximam e fundam. Apro-
fundam. Potenciam, no que 
de mais integrado e integral 
há. Na garantia das falhas, 
que existem só para quem 
trabalha, e nos sucessos que 
se conquistam, à medida do 
que se faz, o que resultou é 
motivação para continuar e 
melhorar. Importa, sobretu-
do, valorizar o exemplo dado 
e partilhado. E muito do que 
se viveu fez e faz a diferença 
dos dias.
Grupos disciplinares, de-
partamentos, estruturas de 
orientação educativa e unida-
des orgânicas mobilizaram-
-se; contactaram-se entida-
des várias que, na valência 
das dinâmicas e de interesses 
locais diversos, se fizeram re-
presentar e têm dado sentido 
a uma comunidade intera-
tuante. Na designação feliz 
do nosso patrono, cumpriu-  
-se a “biocracia”, recreando e 
recriando expressões de cul-
tura(s) e inteligência(s) múlti-
pla(s), contemporaneamente 
bem representadas nas áreas 
do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória e 
nesse conceito tão apropria-
do de “coerência na diversi-
dade” caraterizadora de toda 
a obra laranjeiriana.
Neste sentido, a equipa dire-
tiva do Agrupamento de Es-
colas Dr. Manuel Laranjeira 
sente-se grata a quem auxiliou 
no que foi conseguido; por ter 
contribuído para a vivência de 
momentos ansiados por mui-
tos; ao saber que pode contar 
com esses muitos na constru-
ção e na valorização do que 
mais nos une, particularmente 
nesta data que cumpre essa 
marca de dez anos enquanto 
agrupamento – esse número 
redondo a integrar inúmeras 
vivências e a abrir caminho 
para nova década. 
E assim houve dois dias que 
serão muitos, a partir do que 
se fez e pelo que ficará para re-
cordar e, porventura, repetir. ○

Dois dias 
que foram 
muitos

opinião 
Vítor Oliveira
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OS ALUNOS do 4.º ano da Escola 
Básica de Paramos conheceram, na 
manhã da quinta-feira, 7 de abril, o 
moinho localizado na Travessa dos 
Moinhos e tiveram o ensejo de entoar 
a cantiga “Margarida Moleira” tocada 
pelo Rancho Recordar é Viver. Or-
ganizado pela Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva – Divisão de 
Cultura e Museologia, o evento rea-
lizou-se no âmbito da comemoração 
do Dia Nacional dos Moinhos e Moi-
nhos Abertos 2022, com o cunho da 
Etnoideia e o apoio da Sociedade In-
ternacional de Molinologia.

Não há nenhum moinho a fun-
cionar em permanência no con-
celho de Espinho, salvo um em 
Anta que ainda dispõe de condi-
ções de operacionalidade.

“Temos moinhos muito inte-
ressantes, mas maioritariamente 
abandonados”, registou com desa-
grado a vereadora Maria Manuel 
Cruz, mas encantada com a vivaci-
dade e a curiosidade dos alunos pa-
ramenses à descoberta do moinho 
onde “João Bigodes” e “Emília Mo-
leira” viveram. “Por exemplo, é uma 
pena o moinho junto ao parque de 
campismo estar naquele estado. 
Tenho em mente, e com muita von-
tade, a recuperação dos moinhos”.

Seduzida pela alegria conta-
giante da pequenada e rendida 
aos dotes vocais, “afinados” pela 
experiência de Domingos Sá, do 
Rancho Recordar É Viver, Maria 
Manuel Cruz traçou um retrato 
real da atualidade. “A maior parte 
dos alunos não conhece este pa-
trimónio dos moinhos. Talvez só 
os mais crescidos é que conhecem, 
ou provavelmente nem os adultos 
sabem, à exceção de poucos. E por 
isso também não sabem que há 
moinhos extraordinários no con-
celho de Espinho, mas que estão 
numa degradação muito avançada. 

Temos de olhar para e por este pa-
trimónio que é nosso e tem de ser 
recuperado”.

Um anseio que não se afigura 
concretizado com um toque de 
varinha mágica, mas não desca-
bido nem tão pouco inacessível. “É 
possível recuperar os moinhos em 
Espinho, mas é preciso darem-nos 
algum tempo para vermos o que 
temos de fazer para nos candidatar 
a fundos para recuperarmos o que 
for possível, embora a maior parte 
sejam privados”, deu nota a verea-
dora. “Por exemplo, gostava de ver 
recuperado o moinho do parque de 
campismo, que é municipal e muito 
bonito. É a nossa identidade e é o 
nosso património que temos de 
preservar. O passado tem que estar 
presente para olharmos o futuro. É 
com o passado que também se cons-
trói o futuro. As crianças e os jovens 
de hoje têm pouca noção de como é 
que antigamente se fazia farinha”.

O moinho hidráulico de rodízio, 
que funcionou até meados da dé-
cada de 80, e que fora ativado pelos 
inquilinos João Silva e Emília Costa, 
que anteriormente tinham estado 
no moinho do Castro, também em 
Paramos. “Emília Moleira” ocu-
pava-se do trabalho agrícola e do 
moinho, distribuindo a farinha 

pelos clientes com o seu “burrito”. 
E “João dos Bigodes” trabalhava na 
Fábrica de Papel Maria do Engenho, 
situada no lugar do Monte, em Pa-
ramos. A filha mais nova, Conceição 
Costa Sila, viria mais tarde a com-
prar a propriedade, mantendo viva 
as tradições da arte da molinologia, 
sobretudo, através de painéis de azu-
lejos que caracterizam a atividade 
dos moleiros. Atualmente pertence 
ao casal Rosa e Henrique Carvalho.

“Havia aqui mais moinhos, mas já 
estão todos demolidos”, constatou a 
proprietária do antigo espaço “João 
Bigodes”, e que conviveu com Con-
ceição Costa e agora reside em Sil-
valde. “Não sei se hoje há alguém que 
saiba fazer o rodízio (em madeira) 
num moinho”, duvida, por seu turno, 
o marido, que em criança se embre-
nhou pelo moinho do avô e do pai 
em Silvalde.     

“Ainda me lembro de levar o 
milho para moer e depois ir buscar 
a farinha a este moinho, onde nasci 
a cerca de 300 metros”, recordou-se 
Manuel Dias, presidente da Junta 
de Freguesia de Paramos. “Nós, en-
quanto autarcas, temos de pensar 
em reconstruir e requalificar os 
moinhos. Lembro-me que havia 
quatro moinhos a funcionar em 
Paramos, perto uns dos outros e, 
por isso, é que se lhe deu o nome de 
Lugar dos Moinhos”.

“Houve mais moinhos em Pa-
ramos e ainda há vestígios”, acres-
centou, sorrindo embevecido com 
a atuação das crianças paramenses 
junto à entrada do moinho. “No 
tempo da minha avó e dos tempos 
mais novos do meu pai as pessoas 
coziam o pão nos fornos comuni-
tários. Conheci bem o senhor João 
Silva e tinha bigode”. 

Entretanto, o início da tarde foi 
reservado à inauguração da expo-
sição “Do Grão à Mó: moinhos do 
concelho de Espinho”, no átrio da 
Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva, onde na sala polivalente se 
assistiu à atuação de duas turmas 
do 4.º ano da Escola Básica de Es-
pinho 3, igualmente acompanhadas 
pelo rancho paramense. ○ 

4500 Freguesias

PARAMOS

Crianças 
reabrem 
o moinho 
“João dos 
Bigodes”

O moinho “João dos Bigodes” 
foi franqueado a crianças 
da Escola de Paramos, 
numa iniciativa que visou 
sensibilizar os espinhenses, 
em geral, para o inestimável 
valor patrimonial dos 
moinhos tradicionais, por 
forma a motivar todos os 
agentes – proprietários, 
organizações associativas, 
autarquias locais, 
molinólogos, entusiastas e 
amigos dos moinhos.

MOINHO HIDRÁULICO

A passagem para o moinho 
faz-se pela cozinha, de pequena 
dimensão, onde está presente o 
forno a lenha e alguns artefactos 
que foram utilizados para cozer o 
pão, a masseira, a pá para levar 
o pão ao forno, entre outros que 
caracterizam bem a ruralidade do 
campo.

Apesar dos longos anos de 
inatividade deste moinho, que era 
composto por três casais de mós, 
atualmente, ainda conseguimos 
vislumbrar o aparelho de moagem 
de dois casais de mós, que 
compreendem essencialmente, a 
moenda e a moega. 

A linha de água que passa junto 
deste moinho e que outrora fez 
mover os rodízios do mesmo é a 
ribeira de Paramos denominada 
de Rio Maior. Nasce em Lourosa 
e Mozelos, e distingue-se pelo 
seu maior curso e caudal e pela 
existência de vários afluentes. No 
seu exterior a vegetação é densa, 
não sendo possível identificar a 
represa e o “cabouco” ou “inferno”, 
onde estiverem presentes os 
rodízios (sistema motor) de um 
moinho de água.
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MANUEL PROENÇA 

Jovens de 12 países (Bélgica, Fin-
lândia, Alemanha, Itália, Países 
Baixos, Rússia, Suécia, Suíça, Ca-
nadá, Estados Unidos da América, 
França e Portugal) foram convi-
dados a conceber as salas de aula 
do futuro à base de materiais sus-
tentáveis e privilegiando a utili-
zação da cortiça. “Dream on Ama-
zing”, é o nome do projeto lançado 
pela Amorim Cork Flooring, com 
equipas constituídas por quatro 
alunos cada, entre os 14 e os 17 
anos, oriundos de escolas STEM – 
Science, Technology, Engineering 
and Mathematics, onde os mesmos 
são desafiados a construir es-
paços de aprendizagem modernos 
e que respeitem princípios de 
sustentabilidade. 

As três equipas vencedoras da 
iniciativa “Dream on Amazing”, es-
colhidas pelo júri de 13 arquitetos/
designers, serão contempladas 
com um piso visual de Marte (total 
de 100 metros quadrados) para 
equipar a sua “Dream on Amazing 
Classroom”. O pavimento a ofe-
recer às escolas pela Amorim Cork 
Flooring foi especialmente produ-
zido para a campanha publicitária 
“Walk on Amazing”, que levou o 
ex-astronauta, Scott Kelly, a “cami-
nhar pela primeira vez em Marte”.

A empresa do Grupo Amorim 
irá oferecer viagens para visitar 
a Amorim Cork Flooring a três 
grupos de cinco pessoas. Os nomes 
dos vencedores da iniciativa serão 
divulgados amanhã (15 de abril).

O objetivo deste concurso é o 
de “fomentar a consciencialização 
sobre a temática da sustentabili-
dade entre os jovens estudantes”. 
Neste sentido, a iniciativa “oferece 
aos participantes a oportunidade 

de desenvolverem, através de 
uma experiência real, uma sala de 
aula com uma pegada de carbono 
negativa”.

Trata-se de “um novo paradigma 
assente na construção sustentável 
onde a cortiça terá um papel fun-
damental”, afirma o diretor de 
Marketing e Vendas da Amorim 
Cork Flooring, Gonçalo Marques. 
“Queremos presentear os jovens 
estudantes com a perspetiva de 
partilharem com o mundo os seus 
sonhos”, acrescenta aquele respon-
sável pela empresa sublinhando o 
facto se ser “um trabalho que conta, 
quer com o suporte de estudantes 
universitários de arquitetura, 
quer com a avaliação final de re-
nomados estúdios de arquitetura. 
Conjunto de experts que condu-
zirá os participantes neste desafio 
coletivo de pensarem as salas de 
aula modelo, locais onde a cortiça 
pelas suas propriedades ímpares 
disponibiliza múltiplas soluções”, 
conclui o diretor de Marketing e 
Vendas da Amorim Cork Flooring. 

Matéria-prima ecológica, reno-
vável, reciclável e reutilizável

Na verdade, a cortiça é uma ma-
téria-prima 100% natural, ecológica, 
renovável, reciclável e reutilizável. 
Um material leve, impermeável e hi-
poalergénico. Um recurso orgânico 
elástico e compressível, isolante 
térmico e acústico, impermeável, 
flutuante e resiliente. Uma subs-
tância inimitável capaz de gerar 
valor social, ambiental e económico, 
com altas credenciais de sustenta-
bilidade, e aliada do equilíbrio cli-
mático. Em suma, a cortiça encerra 
características singulares que até 
hoje nenhuma fórmula laboratorial 
conseguiu replicar fielmente.

 “Walk on Amazing”

A campanha publicitária “Walk 
on Amazing”, replicou minuciosa-
mente em cortiça, numa escala de 
um para um, uma área de cerca de 
600 metros quadrados da superfície 
de Marte, tendo convidado o ex-
-astronauta Scott Kelly para cami-
nhar pela primeira vez no planeta 
vermelho.

Amorim Cork Flooring

A Amorim Cork Flooring é líder 
mundial na produção e distribuição 
de pavimentos e decorativos de pa-
rede com incorporação de cortiça. 
Presente em mais de 70 países, é 
internacionalmente reconhecida 
pela qualidade e inovação dos seus 
produtos.

Corticeira Amorim

A Corticeira Amorim é o maior 
grupo de transformação de cor-
tiça do mundo. Fundada em 1870, 
a empresa detém hoje dezenas de 
unidades de negócio espalhadas 
pelos cinco continentes, exporta 
inúmeros produtos para mais de 
100 países e conta com uma rede di-
versificada de 27 mil clientes.

A Corticeira Amorim disponibi-
liza um conjunto de soluções, ma-
teriais e artigos para algumas das 
atividades mais tecnológicas, no-
meadamente as indústrias aeroes-
pacial, automóvel, construção, des-
porto, energia, design de interiores, e 
vinhos, espumantes e espirituosas. 

A empresa realiza 94% das vendas 
fora de Portugal e emprega mais de 
4400 colaboradores. A Corticeira 
Amorim em 2020 registou 740,1 mi-
lhões de euros em vendas consoli-
dadas. ○ 

4500 Região

AMBIENTE

‘Dream on Amazing’ quer “fomentar a 
consciencialização sobre a temática da 
sustentabilidade entre os jovens estudantes”

A iniciativa da 
Amorim Cork Flooring, 
oferece aos jovens que 
representam 12 países 
(incluindo Portugal), 
a oportunidade de 
desenvolverem, através 
de uma experiência real, 
uma sala de aula com 
uma pegada de carbono 
negativa. Os vencedores 
serão anunciados 
amanhã (15 de abril).

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

Perante o contexto de guerra na Ucrânia, a dependência de 
produtos como o trigo, o óleo de girassol ou o milho, impor-
tados tanto do território russo como ucraniano preocupa 
a comunidade internacional. Nos últimos anos, assistiu-se 
ao aumento da dependência mundial da produção agroali-
mentar russa e ucraniana. Em 2020, estes dois países em con-
junto eram responsáveis por mais de metade das exportações 
mundiais de óleo de girassol, 27% das exportações mundiais de 
trigo (50% do trigo ucraniano é cultivado no leste do país, onde 
Moscovo concentrou grande parte dos seus ataques) e 14% das 
exportações mundiais de milho. A Rússia produz ainda 30% 
do nitrogênio (azoto) e do potássio consumidos pelo mercado 
mundial de fertilizantes.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia teve um enorme impacto 
no preço dos produtos agroalimentares nos mercados interna-
cionais. Durante o mês de Março deste ano, o índice de preços 
dos óleos vegetais cresceu cerca de 51% face à média anual de 
2021 e +23% que fevereiro. No caso dos cereais, os preços su-
biram 30% face à média de 2021 e +17% comparativamente com 
fevereiro.

Entre os países mais dependentes das importações russas e 
ucranianas estão a Turquia (25% do total das importações de 
produtos agroalimentares), a China (23%), o Egipto (23%) ou a 
Índia (12%). Analisando apenas a dependência de trigo, Benim 
e a Somália são dependentes a 100% as importações destes 
mercados, e o Egito depende a 80%, país com cerca de 102 mi-
lhões de habitantes.

Perante estes números, a Organização para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) estima que a guerra na Ucrânia possa co-
locar entre 7,6 milhões (cenário moderado) e 13,1 milhões de 
pessoas (cenário extremo) em situação de subnutrição. As 
regiões mais afetadas serão a Ásia-Pacífico, a África Subsa-
riana, o Médio Oriente e Norte de África e a América Latina 
e Caraíbas.

Os efeitos desta guerra ultrapassam claramente as fronteiras 
destes dois territórios, com inúmeras repercussões políticas, 
militares, económicas, alimentares e até de saúde pública. 
Nenhum cidadão está imune a este conflito, que extravasa 
em muito os 600 mil km2 do território ucraniano. Cabe agora 
aos governos, sociedades e economias tentarem anteciparem 
estes efeitos e serem mais eficazes na sua mitigação.

André Pinção Lucas
11 de abril de 2022
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BERNARDO SUL

A CHOCOLATARIA LEONIDAS está 
em Espinho e abriu as portas na Rua 
23, em abril de 2020, precisamente 
na altura da Páscoa. O proprietário 
da loja, Luís Henrique Braz, confes-
sou à Defesa de Espinho que a épo-
ca pascal é das melhores alturas do 
ano para o seu negócio. “Nos últimos 
anos todas estas medidas imple-
mentadas pelo Governo durante a 
pandemia, vieram atrapalhar mui-
to o nosso negócio, especialmente 
quando tudo estava fechado. Essa 

época foi muito complicada. Duran-
te a Páscoa é quando nós temos mais 
movimento e é quando sentimos 
uma maior felicidade das pessoas”, 
disse Luís Braz.

Aquele comerciante e a sua famí-
lia vieram para Portugal do Brasil e 
sempre quiseram ser donos de uma 
chocolataria, ou de um café, em Por-
tugal. Apesar de Espinho ser uma ci-
dade pequena, Luís Braz admite que 
os seus clientes mais próximos têm 
procurado bastante a sua loja nos 
últimos tempos, devido à entrada 
na época pascal. “Estamos abrangi-
dos por uma grande marca que tem 
produtos de qualidade muito alta. 
É chocolate tradicional da Bélgica 
e, até hoje, o nosso trabalho é, subs-
tancialmente, divulgar o nosso espa-
ço. Investimos bastante nessa área”, 
conta o responsável por aquela em-
presa em Espinho.

Após entrarmos na loja, podemos 
observar produtos tradicionais re-
lacionados com a Pásco, como ovos 
e amêndoas de chocolate com va-
riados sabores e cores que ‘saltam 
à vista’ de qualquer um, para além 
das infindáveis variações de choco-
lates que são vendidos durante todo 
o ano. “A tendência e as perspetivas 
para as vendas são as melhoras para 
a Páscoa deste ano. Aliás, o mês de 
abril é o nosso segundo melhor mês 
do ano a seguir ao mês de dezembro, 
sobretudo devido às celebrações na-
talícias. Este ano ainda vamos ver 
como vai correr, porque estamos 
a viver uma crise energética e isso 
poderá vir a ter consequências na 
nossa margem de lucro”, referiu Luís 

Braz, acrescentando que “em termos 
de produtos para a Páscoa, temos 
uma seleção de ovos da Páscoa de 
vários tamanhos e feitios, figuras de 
coelhos da Páscoa em chocolate, en-
tre outros produtos clássicos que são 
muito adorados pelas pessoas, como 
o chocolate com caramelo e flor de 
sal”, sugeriu o responsável pela Leo-
nidas em Espinho. 

Ainda dentro de uma crise pan-
démica, Luís Braz tem esperança 
e boas expectativas para o ano de 
2022. “Espero que seja um bom ano, 
sobretudo para todo o comércio de 
Espinho. A expectativa é de que as 
coisas melhorem daqui para a fren-
te. O negócio no comércio na zona 
de Espinho vai melhorar quando o 
tempo ficar mais quente”, atirou o 
comerciante dando nota de que “por 
incrível que pareça, o ano de 2021 foi 
melhor do que o de 2022 até agora. 
Os meses de janeiro e fevereiro des-
te ano foram bons, mas em março 
já houve uma queda”, revelou Luís 
Braz acrescentando que o resultado 
final do negócio “irá depender muito 
do mês de abril, da Páscoa e do que 
acontecer daqui para a frente duran-
te o resto do ano”.

“O ano passado foi muito positivo 
porque divulgamos a loja bastante e 
e as pessoas já nos conheciam bem”, 
concluiu o proprietário da Leonidas.

A chocolataria e confeitaria Perles 
de Chocolat também é uma das que 
já tem tradição em Espinho. O seu 
proprietário, Pedro Lopes, não escon-
de a sua felicidade pela chegada da 
época da Páscoa e pelo que isso, natu-
ralmente, implica para o seu negócio. 

“Fazem-nos muitas encomendas na 
época pascal e somos muito procu-
rados pelos nossos clientes. Por isso, 
temos produtos especiais de Páscoa 
como ovos de chocolate decorados 
com flores com diferentes cores, que 
estão dentro de umas caixas a imitar 
um presente”, sugeriu Pedro Lopes, 
acrescentando que a sua loja tem, 
também, “amêndoas de chocolate de 
vários sabores com muita qualidade”.

Para além disto, o responsável 
pela Perles de Chocolat confessou à 
Defesa de Espinho que também es-
tariam a focar-se na parte da bom-
bonaria, ou seja, na venda de bom-
bons, e na comercialização de velas 
aromatizadas, caixas perfumadas 
e sachês customizados nesta épo-
ca pascal, pensadas e elaboradas 
pela sua mulher, sócia da empresa, 
Mónica Lopes. ○

 

Durante a Páscoa é 
quando nós temos 
mais movimento e 
é quando sentimos 
uma maior 
felicidade das 
pessoas”
Luís Henrique 
Braz, Chocolataria 
Leonidas 
Chocolates 
Portugal

 

Fazem-nos muitas 
encomendas na 
época pascal e 
somos muito 
procurados pelos 
nossos clientes por 
isso, temos produtos 
especiais de Páscoa”
Pedro Lopes, 
Chocolataria e 
Confeitaria Perles 
de Chocolat

pessoas & negócios

Apesar das 
dificuldades que a 
nova crise energética 
trouxe ao setor 
do comércio, Luís 
Henrique Braz, da 
chocolataria Leonidas 
Chocolates, e Pedro 
Lopes, da chocolataria 
e confeitaria Perles 
de Chocolat, esperam 
uma melhoria dos seus 
negócios nesta época 
pascal. É um período 
muito bom para um 
negócio que se sustenta 
ao longo do ano e, 
sobretudo, nas épocas 
festivas religiosas como 
a Páscoa e o Natal.

NEGÓCIO LOCAL

Chocolatarias 
espinhenses em alta 
na época pascal
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A Junta de 

Freguesia de 

Espinho deseja 

uma feliz Páscoa 

com paz, alegria e 

esperança

Páscoa 
2022
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LEONIDAS PERLES DE 
CHOCOLAT
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1. 
O Compasso está de 
regresso às ruas depois 
da paragem forçada 
pela pandemia. 
Que cuidados acha 
importante manter? 

2.
Acha que a população 
sente falta do convívio 
familiar? No seu caso, 
vai reunir a sua família 
ou ainda tem receio?

Depois de dois anos de suspensão, devido à pandemia, 
volta a ser retomada a tradicional visita pascal às 
ruas espinhenses, mas deve omitir-se o beijo à cruz. Os 
espinhenses vão poder reunir as famílias no domingo 
de Páscoa, mas ainda com cuidados especiais, como o 
uso da máscara, o distanciamento social e a desinfeção 
frequente das mãos. A maioria dos espinhenses ouvidos 
pela Defesa de Espinho concorda com o regresso da saída 
do compasso às ruas, mas sublinha que a utilização de 
máscaras e o distanciamento social devem manter-se. Por 
outro lado, outros referem não concordar com o retorno 
desta tradição. Daniela Pinho

 VOX POP 

Espinhenses felizes 
com o regresso 
da tradicional 
visita pascal

Alexandre Reis,
Anta

1 – Acho que tanto o compasso como 
a população devem usar máscara e 
se houver aglomerados de pessoas, 
devem estar distanciados uns dos 
outros. Acho também essencial la-
varem as mãos frequentemente ou 
passar gel desinfetante porque nun-
ca sabemos quem está infetado. Por 
isso, deve haver na mesma os cuida-
dos essenciais. Eu acho que a másca-
ra devia ser usada sempre, principal-
mente quando estamos a falar com 
alguém ou em sítios fechados, ou até 
a conviver quando há uma grande 
quantidade de pessoas. 
Concordo com a saída do compasso 
às ruas porque dois anos sem isso é 
muito tempo. As pessoas gostam de 
ver o compasso, ficam mais conten-
tes e temos que começar a normali-
zar lentamente. 
2 – Claro que as pessoas sentem a 
falta do convívio com a família. Há 
famílias que gostam de conviver há 
outras que nem tanto, mas a maioria 
gosta e gostam de estar todos juntos. 
Temos é que continuar com os cuida-
dos porque pode haver membros fa-
miliares que estejam contaminados 
e nem se apercebam. Eu vou festejar 
o domingo de Páscoa com a minha 
família, somos uma família pequena, 
cerca de cinco pessoas. Já nos temos 
juntado algumas vezes, ao fim de se-
mana ou quando há aniversários e 
não tem havido problemas.  

Lurdes Casemiro, 
Vila Nova de Gaia

1 – Onde vivo, o compasso não vai 
sair à rua, mas também acho que não 
o deva fazer, apesar de que gostava 
que isso acontecesse como católica e 
crente porque achava aquilo muito 
bonito. Por isso, não concordo por 
causa da pandemia, ela ainda perma-
nece entre nós e penso que tão cedo 
não vá embora.  
2 – Acho que ainda não devia de ha-
ver os ajuntamentos das famílias por 
causa da pandemia, basta uma pes-
soa não saber que está infetada que 
já propaga para os familiares. No meu 
caso, este ano, a Páscoa vai ser passa-
da só com as minhas netas e os meus 
filhos. Como eles são obrigados a fa-
zer o teste à Covid-19 no local onde 
trabalham, sinto-me segura. Tenho 
muito medo pelos idosos e das crian-
ças e gosto de me prevenir.  

Augusta Pereira, 
Anta 

1 – Acho que, tanto o compasso, como 
as pessoas que vão ver a cruz devem 
usar máscara e desinfetar as mãos  
para não corrermos riscos. Na zona 
onde vivo, em Anta, o compasso vai 
sair à rua e vai entrar dentro das ca-
sas como antigamente, o que acho 
muito bonito. Por isso, concordo que 
o compasso saia à rua porque nós não 
sabemos o tempo que a pandemia vai 
durar, pode durar toda a vida ou não. 
2 – Penso que a população sente falta 
de juntar as famílias. Acho que maior 
parte da população vai reunir as fa-
mílias apesar de haver alguns receios. 
Nós temos que seguir em frente, pre-
venirmo-nos e esquecer o que passou. 
Por isso, este ano, vou juntar a minha 
família mais próxima, os meus filhos 
e os meus netos e celebrar a Páscoa 
sempre com cuidados, mas com muito 
amor.   

António Gonçalves, 
Espinho

1 – Acho que os cuidados que o com-
passo e a população devem ter de-
pendem muito das normas que o go-
verno vai implementar, como deixar 
de usar máscaras. Eu já fiz parte do 
compasso de Espinho, era uma coisa 
que realmente me interessava e ocu-
pava assim o meu tempo. 
Concordo que este ano o compasso 
saia à rua. Também ouvi dizer que 
vão voltar a haver as festas populares 
como a Senhora d´Ajuda e a Senhora 
do Mar e com isto vamos ver se volta 

É do nosso mar

Jaime Silva, 
Espinho 

1 – Devem ter os cuidados recomen-
dados pela DGS, o uso da máscara, o 
distanciamento social e a desinfeção 
das mãos. Concordo perfeitamente 
com a saída do compasso às ruas, 
pois acho que já faz falta à popula-
ção a visita de Cristo ressuscitado. 
Esta tradição tem um impacto muito 
grande nas pessoas e é uma alegria 
termos o compasso na rua. As pes-
soas sentem muito a falta disto em 
todos os aspetos, principalmente as 
pessoas católicas porque a pande-
mia já dura há muito tempo e elas 
sentem saudades. 
2 – As pessoas já sentem falta de ter 
a família reunida e desse convívio. 
Penso que a maior parte da popu-
lação vai  juntar as famílias, muito 
embora, algumas pessoas vão passar 
a Páscoa fora da sua cidade, para o 
Algarve e outras zonas do país. Eu 
também vou reunir a família mais 
próxima no domingo de Páscoa. Já 
antes nos reuníamos com muita fre-
quência. A altura da Páscoa é um mo-
tivo ainda mais forte porque é Cristo 
ressuscitado que nos visita e isso para 
uma família é fundamental.  

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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tudo ao normal, pelo menos tentar... 
2 – Sim, penso que a população já 
sente falta dos convívios e da família 
reunida. Eu sou divorciado, mas já 
tive Páscoa, Natal e Ano Novo com a 
casa cheia de pessoas, coisas que não 
tenho agora. Ainda no último Natal, 
fui passá-lo a casa de um casal amigo 
que me convidou por estar sozinho. E 
agora na Páscoa é capaz de acontecer 
a mesma coisa. Era bom que toda a 
população portuguesa começasse a 
olhar mais para a liberdade. 

Rua 62, nº 5 e 6
(Largo da Graciosa)
4500-290 Espinho

Especialida
des

na Brasa

@churrascariagraciosa churrascariagraciosa.espinho@gmail.com@restaurantegraciosa

227 313 615
 227 329 215 
926 237 544
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haverá um forte aumento de preços. Antes de 
mais, é importante referir que este aumento 
de preços é anterior à guerra na Ucrânia. Em 
Dezembro de 2021, a Zona Euro já estava com 
5% de inflação anual, o valor mais alto da his-
tória da moeda. Em Março, este valor já tinha 
subido para 7,5% e pode não ficar por aqui. 

Portugal, com uma economia menos pujan-
te, manteve-se atrás também na inflação, 
mas ao contrário de outras variáveis econó-
micas é muito provável que nesta a conver-
gência aconteça rapidamente. Isto terá várias 
consequências.

Em primeiro lugar, todas as pessoas com sa-
lários fixos verão o seu salário real (ou seja, 
aquilo que podem comprar com aquilo que 
recebem, o salário nominal) reduzir. Pessoas 
com rendimentos fixos sentem imediatamen-
te na carteira e na vida o efeito da inflação. 
Aquele dinheiro que lhes servia para comprar 
muito mais, de repente fica a faltar. Aqueles a 
quem o salário sobrava até dia 29 podem ver 
o salário a acabar uns dias antes. 

Em segundo lugar, pessoas com as suas 
poupanças em depósitos à ordem ou a pra-
zo, também verão o valor real desses depó-
sitos baixarem. As taxas de juro continuam 
próximas de zero e muitas pessoas já anda-
vam insatisfeitas com o rendimento das suas 
contas poupanças. Em breve terão mais uma 
razão para ficarem insatisfeitas: o valor dos 

Os últimos anos do Escudo e todo o período 
do Euro foram marcados por uma baixa taxa 
de inflação. Isto significa que grande par-
te dos portugueses hoje não se lembram do 
que é viver em inflação e, mesmo entre aque-
les que viveram tempos de inflação, muitos 
não se recordarão do que isso é e das suas 
consequências.

Nos anos 80, Portugal chegou a ter taxas de 
inflação acima dos 20% durante vários anos 
seguidos. Quando era necessário ajustar a 
despesa do Estado, usava-se a taxa de in-
flação para desvalorizar os salários reais, fa-
zendo uma austeridade mais agressiva, mas 
politicamente mais fácil porque se podia fazer 
sem nunca baixar o valor nominal dos salá-

rios. Viver com inflação era viver com incerte-
za. Sem saber quanto iriam custar os produtos 
no futuro, as empresas tinham dificuldade em 
fazer previsões de negócio e um erro no ajuste 
de preços poderia determinar perdas substan-
ciais. O mesmo acontecia aos trabalhadores 
que, ao negociarem salários ao ano, viam o seu 
salário no final do ano a comprar muito menos 
coisas do que comprava no início do ano. 

No período anterior à entrada no Euro, Portu-
gal baixou drasticamente a taxa de inflação. O 
ambiente económico tornou-se mais previsível 
e durante um pequeno período houve um sur-
to de crescimento. Um conjunto de más polí-
ticas e circunstâncias externas fez com que o 
crescimento dentro do euro tenha sido medío-
cre, mas uma variável continuava melhor do 
que antes: a inflação. Agora, até essa variável 
podemos vir a perder.

Todos os economistas preveem aquilo que os 
consumidores já começaram a sentir: este ano 

Inflação, 
lembra-se?

opinião 
Carlos Guimarães Pinto

Pessoas com rendimentos fixos 
sentem imediatamente na carteira e 
na vida o efeito da inflação. Aquele 
dinheiro que lhes servia para comprar 
muito mais, de repente fica a faltar. 
Aqueles a quem o salário sobrava até 
dia 29 podem ver o salário a acabar 
uns dias antes.

seus depósitos bancários servirá para com-
prar menos coisas quando os levantarem do 
que quando os depositaram. A inflação é um 
ladrão invisível que absorve o valor real das 
poupanças, obrigando quem depende delas a 
ter que trabalhar e poupar mais para recupe-
rar o mesmo valor. Perder 5 ou 6% num de-
pósito à ordem é algo para o qual as pessoas 
não estão preparadas, mas pode vir a acon-
tecer se as taxas se mantiverem próximas de 
zero e a inflação subir para valores acima dos 
5%, como é provável que aconteça.

Em terceiro lugar, a subida da inflação pode 
trazer consigo uma subida das taxas de juro 
de referência, elevando os custos dos em-
préstimos à habitação de quem tem o seu 
crédito indexado a uma taxa variável (a maio-
ria das pessoas). Para pessoas com 500/600€ 
de prestação mensal, isto pode resultar num 
aumento da sua mensalidade em perto de 
1000€. Para pessoas com mensalidades 
maiores, o aumento poderá ser ainda superior. 
Muitas pessoas já no fio da navalha preferirão 
vender as casas a entregá-las ao banco. Mais 
casas à venda poderão determinar uma que-
da de preços, o que poderá despoletar ainda 
mais vendas para os proprietários recupera-
rem dinheiro enquanto podem. Curiosamente, 
uma inflação no preço dos consumidores po-
derá gerar uma correção, ainda que temporá-
ria, no crescimento do preço das casas.

Finalmente, a inflação é uma oportunidade 
para o governo ajustar as contas públicas. 
O aumento do preço nos consumidores traz 
mais receitas de IVA e outros impostos indi-
retos. Fixando a maior componente da des-
pesa (os salários) logo no princípio do ano, 
qualquer inflação acima do previsto ajudará 
a manter as contas públicas equilibradas. 
Sem surpresas, o governo fez uma previsão 
bastante modesta do que será a inflação este 
ano. Qualquer subida em relação a esse valor 
permitirá um brilharete orçamental a Fernan-
do Medina, que bem precisa de brilhar dada a 
sua fragilidade política.

A inflação está aí. Teremos que viver com ela. 
Resta saber por quanto tempo. 
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✝ Maria Augusta de Oliveira Muge
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. Comunica 
que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 19, terça-feira, 
pelas 19:00 horas, na Igreja 
Matriz de Espinho, agradecendo 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.
 
Espinho, 14 de abril de 2022

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

✝ Prof. José Leite Pereira
AGRADECIMENTO

Espinho/Faro

Sua família vem por este 
meio informar, às pessoas de 
suas relações  e amizades, o 
falecimento do seu ente querido. 

Um agradecimento especial  a 
todos os que manifestaram o 
seu pesar.

Espinho, 14 de abril de 2022
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DEFESA DE ESPINHO - 4693 - 14 ABRIL 2022

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E ENSINO DE ESPINHO
UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ESPINHO

CONVOCATÓRIA 1/2022

Ao abrigo do disposto no nº 3 do art. 12.º dos Estatutos da 
Associação de Cultura e Ensino de Espinho – Universidade 
Sénior de Espinho, convoco os sócios para uma reunião 
da Assembleia Geral de Sócios, que se realizará no dia 27 
de Abril, às 14h30m, na Sede - Rua 19 –  609 -  Espinho, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 – Leitura e aprovação da acta da reunião anterior.
2 – Discutir e votar o relatório da Direcção da Associação 
de Cultura e Ensino de Espinho – Universidade Sénior de 
Espinho e as Contas do Exercício e Parecer do Conselho 
Fiscal, de 2019.
3 – Eleger os Corpos Sociais da Associação de Cultura 
e Ensino de Espinho – Universidade Sénior de Espinho 
para o próximo mandato – 2022/2024.
A apresentação de listas proponentes deverá dar 
entrada, na secretaria desta Universidade, até ao dia 26 
de Abril.
4 – Deliberar sobre quaisquer outros assuntos que sejam 
propostos à Mesa, no decorrer da reunião da Assembleia 
Geral de Sócios.
 
N. B. Se, à hora marcada, não estiver presente a maioria 
dos Sócios, esta Assembleia decorrerá trinta minutos 
mais tarde, com qualquer número de presenças.
Solicita se a todos os presentes o uso de máscara e 
distanciamento social.

Espinho, 6 de Abril de 2022

A Vice - Presidente da Mesa da Assembleia   
Dra. Maria Manuela Aguiar
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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

✝ Idalina Gomes de Almeida
AGRADECIMENTO

Rua de Santo António / Silvalde-Espinho

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos 
e demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, que 
tomaram parte no funeral e missa de 
7.º dia da sua ente querida ou que de 
outro modo se associaram à sua dor. 
Desde já agradecem.
A família 
 
Irmãos: 
Abel Gomes de Almeida – Lúcia 
Marques de Sá 
Fernanda Gomes Almeida de Sá – Delmar 
Rodrigues de Sá 
Albino Gomes de Almeida – Lucinda Rios
Laura Gomes de Almeida Carneiro – Alexandre 
José Silva Almeida Carneiro 

Espinho, 14 de abril de 2022

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

✝ Ana Paula Rocha Ribeiro Sá
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua Erva Nova / Paramos-Espinho / Silvalde

Seu marido, filhos e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral 
e missa de 7.º dia da sua ente 
querida ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.
A família agradece.
Paramos, 14 de Abril de 2022

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

✝ JOÃO MANUEL CARVALHO LIMAS 
MISSA DO 10.º ANIVERSÁRIO 
A família vem, por este meio, comunicar que 
será celebrada missa por alma do seu ente 
querdio, dia 19, terça-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho. Desde já agradecem a 
todos quantos participem nesta eucaristia.

Espinho, 14 abril de 2022 

✝ Luís Alberto de Miranda Pires Marques
AGRADECIMENTO

(Óptica Pires)
 
Sua esposa, filhos, noras, 
genros e netos vêm agradecer 
às pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido e na missa de 7.º 
dia ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.

Espinho, 14 de abril de 2022

Maria Aurora Duarte Silva de Oliveira Pires 
Marques 
Luís Oliveira Pires Marques 
Hugo Oliveira Pires Marques 
Rosário Oliveira Pires Marques 
Ana de Oliveira Pires Marques

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

✝ Maria Eduarda dos Santos Ferreira
AGRADECIMENTO

Guetim (Rua da Igreja) 

Sua filha, genro, irmãs, cunhado 
e restante família vêm agradecer 
às pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido e na missa de 7.º 
dia ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.

Guetim, 14 de abril de 2022

Maria Filomena dos Santos Fardilha 
Alberto Fernandes dos Reis 
Margarida Capela 
Ilda Sárria 
Carlos Sárria

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

Av.ª 8, n.º 1438 - 4500 Espinho / Tel. - Fax 227 345 116 / papelariadavenida@gmail.com

Deseja a todos os seus 
estimados clientes e 
amigos Páscoa Feliz

Jornais - Revistas - Tabacos
Jogos Santa Casa

de Adelina A. Magalhães

35 anos com 
os espinhenses

✝ ROSA DOS SANTOS RODRIGUES
MISSA DO 5.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, filhas, genros, netos e bisnetos 
vêm, por este meio, participar que será 
celebrada missa por alma do seu ente querido, 
dia 19, terça-feira, pelas 19 horas, na Igreja 
Matriz de Espinho. Desde já agradecem a quem 
comparecer.

✝ PAULO JOAQUIM PEREIRA DA MOTA
MISSA DE ANIVERSÁRIO NATALÍCIO 15/04/1976 * 15/04/2022 
"Querido filho:
Nesta data fazes 46 anos.
Os Anjos cantam no Céu,
Para comemorar este teu dia.
Os nossos corações choram,
Sem a tua companhia."

Teus pais, irmãs, cunhados, sobrinhos e restante    família, 
mandam celebrar Missa por tua alma dia 17, domingo, pelas 11 
horas, na Igreja Paroquial de Anta. Desde já, agradecemos a todos 
quantos participem na Eucaristia. Anta, 14 abril de 2022
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Fernando Paços Presidente da Assembleia do Núcleo 
Sporting Clube Portugal de Espinho (Toca do Leão – 
Associação), informa que no dia 22 de abril de 2022 na 
sede do Clube se realiza a Assembleia Geral pelas 21H00, 
para aprovação do Relatório e Contas do Exercício referente 
ao ano de 2021.
Espinho, 5 de abril de 2022
O Presidente da Assembleia

✝ Joaquim Martins
PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, netos, bisneto 
e demais família, vêm por este 
meio participar, com profundo 
pesar o falecimento do seu ente 
querido, ocorrido no dia 10, com 
82 anos, em França, onde ficará 
sepultado. A família agradece 
todas as mensagens de conforto, 
carinho e amizade prestadas, 
aquando do falecimento do seu 
ente querido.
 
“Hoje e sempre o meu coração 
chora em silêncio a tua partida.
Nunca me esquecerei de ti.”
Espinho, 14 de abril de 2022
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CAROLINA FIGUEIREDO

O NOVASEMENTE Grupo Despor-
tivo (NGD) pretende que as suas “se-
mentinhas” deem frutos nas várias 
modalidades existentes no clube e 
o futsal masculino não quer ser ex-
ceção. Com Pedro Ferreira há duas 
épocas no comando da equipa, “o 
balanço é positivo” para o clube que 
ocupa o quinto posto da Segunda 
Divisão de Futsal da Associação 
de Futebol de Aveiro (AFA), a dez 
pontos do primeiro classificado, 
Centro Cultural de Barrô.

Para o treinador dos antenses, 
“até ao final da época ainda tudo 
é possível”, já que “estão quatro 
equipas muito próximas a nível 
pontual na luta pela subida”.

Mas não é só no campeonato 
que os seniores do Novasemente 
mostram qualidade. Na Taça Futsal 
da AF Aveiro, a equipa espinhense 
chegou aos quartos de final, mas 
a derrota por 2-6 frente ao FC Bar-
couço deixou o clube à porta da 
Final Four. Apesar do “sabor amargo” 
por ficar à porta das meias-finais, 
fica principalmente “um orgulho 
enorme pelo trajeto que a equipa 

fez, eliminando duas equipas can-
didatas à presença na Final-Four”, 
garante o treinador do NGD. Pedro 
Ferreira acredita mesmo que este 
percurso na Taça “ajudou a equipa 
a perceber que tem valor para lutar 
contra os melhores”.

O plantel dos antenses mistura 
juventude e experiência, o que para 
o técnico é imprescindível. “Todos 
os planteis têm de ter uma mistura 
de juventude, pela dinâmica que 
colocam em campo, mas também 
é preciso a experiência dos mais 
velhos para perceber os vários mo-
mentos do jogo”. “Se conseguirmos 
que todos percebam a sua impor-
tância na equipa, fica tudo mais 
fácil para termos muito bom am-
biente de trabalho”, explica Pedro 
Ferreira.

Um dos experientes deste plantel 
é Dércio Ferreira que regressou 
às quadras depois de cinco anos 
ausente devido a motivos profis-
sionais. Na sua primeira época a 
representar o Novasemente, o jo-
gador pretende “principalmente 
poder ajudar os mais jovens”. “De-
pois de muitas épocas a competir 
maioritariamente na segunda 

divisão nacional, encaro esta fase 
da minha carreira desportiva como 
uma oportunidade para transmitir 
aos mais jovens alguma da minha 
experiência para que, também eles 
possam evoluir e chegar o mais 
longe possível”, acrescenta Dércio 
Ferreira.

Apesar de ser o primeiro ano a 
vestir a camisola do NGD, o atleta 
tem o objetivo de “desenvolver o 
projeto da Novasemente, acrescen-
tando qualidade e experiência à 
equipa”. “As recompensas despor-
tivas irão surgir em função do tra-
balho que realizarmos”, garante.

Trabalho que tem sido muito, 
principalmente com a diminuição 
do plantel, mas Dércio afirma que 
“não se procuram desculpas, e há a 
consciência de que só com esforço 
e superação é que se conseguem 
ultrapassar as dificuldades”, numa 
altura em que a equipa continua a 
lutar pela subida de divisão.

Tanto o treinador como o jogador 
prometem “muito trabalho e dedi-
cação nos jogos que faltam para que 
todos se sintam orgulhosos desta 
equipa”.

Pedro Ferreira destaca ainda o 

grande objetivo de “evoluir os jo-
vens e tentar colocar o nome do 
clube o mais alto possível”, para 
que, a par da equipa feminina “o 
clube seja conhecido também pela 
sua formação, bem como pela sua 
equipa sénior masculina”. Para que 
isto seja possível, o técnico dos an-
tenses promete “lutar por objetivos 
claros, como, por exemplo, a subida 
de divisão”. “É por estes mesmos ob-
jetivos que vamos lutar com todas 
as nossas forças”, promete.

Aos adeptos, Dércio começa por 
agradecer o apoio, “especialmente 
aos atletas das camadas jovens 
que são incansáveis no apoio que 
dão, tanto em casa como em alguns 
jogos fora”. “O apoio da bancada é 
um tónico importante e não podia 
deixar de manifestar, em nome de 
toda a equipa, um enorme agrade-
cimento. Temos o compromisso de, 
também por eles, lutar pela vitória 
em todos os jogos, com empenho e 
dedicação”, acrescenta o jogador.

“Sabendo que faltam seis jogos 
para acabar o campeonato, resta-
-nos deixar tudo o que temos em 
campo e no fim fazer as contas”, 
promete Dércio Ferreira. 

defesa-ataque

 FUTSAL MASCULINO NOVASEMENTE 

O Novasemente Grupo 
Desportivo é conhecido 
a nível nacional pela sua 
equipa de futsal feminino. 
Mas, nesta modalidade, o 
setor masculino também 
tem uma palavra a dizer. 
A Defesa de Espinho esteve 
à conversa com o treinador 
e um dos jogadores do 
plantel dos “sementinhas”, 
para conhecer melhor 
o trabalho realizado 
numa equipa que tem 
ainda grandes objetivos a 
concretizar nesta época e 
no futsal nacional.

Sementinhas dão frutos também no masculino

  
            

Se conseguirmos 
que todos percebam 
a sua importância 
na equipa, fica 
tudo mais fácil 
para termos muito 
bom ambiente de 
trabalho”
Pedro Ferreira, 
treinador da equipa 
de futsal masculina 
do NGD

  
            

O apoio da bancada 
é um tónico 
importante e não 
podia deixar de 
manifestar, em 
nome de toda a 
equipa, um enorme 
agradecimento”, 
Dércio ferreira, 
jogador da equipa de 
futsal masculina do 
NGD
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CAROLINA FIGUEIREDO

AOS 21 ANOS, Ricardo e 
Rodrigo Ferreira fizeram as 
malas e rumaram à aven-
tura das suas vidas. Partiram 
para Oklahoma com a casa às 
costas e um sonho na mala: 
“construir um futuro no fu-
tebol e conseguir conciliá-lo 
com os estudos”.

Mas o percurso dos gé-
meos no desporto-rei co-
meçou há muito tempo. 
“Muito por influência do 
nosso pai, que na altura era 
jogador profissional”, ex-
plica Rodrigo, lembrando a 
carreira do pai, Rui Ferreira, 
ex-jogador de futebol e atual 
treinador do Feirense. “Sendo 
tão pequenos, e com um pai 
no ativo, era muito difícil não 
ser influenciado a seguir os 
mesmos passos”, acrescenta 
o jovem, garantindo que 
“nunca houve a obrigação da 
parte dele de escolher jogar 
ou não futebol”. “Era algo que 
já estava no sangue”.

O contexto familiar fez 
com que os gémeos nunca 
soubessem o que é viver sem 
a presença de desporto, mais 
precisamente, desta moda-
lidade e agora não se ima-
ginam sem ela. “O ambiente 
em redor fez com que o fu-
tebol se tornasse num amor 
para a vida toda”, explicam. 

Recordam a rotina que 
levavam, quando acompa-
nhavam o pai, que estava ao 
serviço do Portimonense, 
como uma das melhores 
fases da vida, lembrando 
o “assistir aos treinos, aos 
jogos, o ambiente no es-
tádio, até o cheiro da relva”. 
Esse amor nasceu, cresceu e 
mantém-se, embora tenham 
dificuldade em medi-lo. “A 
paixão pela bola é algo que 
ainda hoje não conseguimos 
explicar”, confessam. “Quem 

nos conhece sabe bem que 
se virmos uma simples bola 
de futebol não conseguimos 
estar sossegados enquanto 
não tocarmos nela”, brinca 
Rodrigo, tendo plena noção 
de que é a mais pura da 
realidade.

A presença do futebol de-
pressa passou de ser apenas 
pela profissão do pai para 
começar a ser de forma mais 
ativa, através da prática da 
modalidade. “O nosso per-
curso no futebol começou 
bem cedo, com cinco anos, 
quando, na altura, o meu pai 
estava a jogar no Portimo-
nense e inscreveu-nos lá na 
escolinha”, recorda Rodrigo 
Ferreira.

Na época seguinte, os gé-
meos com apenas seis anos 
ingressaram na formação do 
Sporting Clube de Espinho, 
quando voltaram para a ci-
dade de onde são naturais. 
Estiveram cerca de meio ano 
nas escolas dos tigres, pois 
“surgiu a oportunidade de 
representar o Futebol Clube 
do Porto”. Os jovens repre-
sentaram as cores dos azuis e 
brancos durante oito épocas, 
para depois voltarem a 
rumar ao clube da terra, o SC 
Espinho, por mais dois anos. 
As duas épocas seguintes 
foram ao serviço do Boavista 
Futebol Clube e o percurso 
dos gémeos no futebol na-
cional terminou no Feirense, 
no último ano do escalão de 
juniores.

“No primeiro ano como 
sénior e já com planos de 
sair do país, tudo mudou por 
causa da Covid-19”, relem-
braram os irmãos. Mas tudo 
melhorou no ano de 2021 e os 
jovens rumaram aos Estados 
Unidos da América (EUA). 
“A situação pandémica me-
lhorou e conseguimos tornar 
o nosso sonho e objetivo 

numa realidade”, confessam. 
“Partimos na mais incrível 
aventura que poderíamos 
ter imaginado. E agora aqui 
estamos nós”, acrescentam, 
ainda surpreendidos com a 
oportunidade que lhes foi 
dada.

Mas como é que dois jovens 
espinhenses partem para a 
América do Norte para correr 
atrás de um sonho? “A opor-
tunidade de ir jogar futebol 
para os EUA surgiu numa 
conversa com um grande 
amigo do meu pai, Romeu Al-
meida, pois o filho dele já es-
tava nos lá”, explicou Rodrigo 
Ferreira. O ex-jogador e atual 
adjunto da Seleção Nacional 
de Sub-21 falou aos gémeos 
de uma empresa que ajudava 
a tratar de todo o processo e 
das “oportunidades que po-
deriam surgir futuramente 
relativamente ao futebol e 
aos estudos”, caso os gémeos 
optassem por embarcar 
nesta aventura. E foi o que 
acabaram por fazer, dado que 
“como era de esperar, a ideia 
agradou a toda a família”. 
“Decidimos pôr mãos-à-obra 
para tratar de falar com a 
empresa e iniciar o processo”, 
explicaram. 

A empresa em causa, a 
Next Level, é a responsável 
por todo o processo e “ajuda 
de todas as formas possíveis 

defesa-ataque

ENTREVISTA

Ricardo e Rodrigo Ferreira partiram atrás de um sonho. Foi 
nos Estados Unidos da América que os gémeos espinhenses 
encontraram as condições para perseguirem um futuro 
no mundo do futebol e conciliá-lo com os estudos. Assim, 
deixaram a família e os amigos em Espinho para jogar no Mid-
America Christian M Soccer, em Oklahoma, e a aposta parece já 
estar a dar frutos. Em conversa com a Defesa de Espinho, Ricardo e 
Rodrigo fazem um “balanço positivo” desta aventura motivada pelo 
grande amor ao futebol, mas não escondem as saudades de Espinho 
e de casa.
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“A paixão pela bola 
é algo que ainda hoje não 
conseguimos explicar”

Partimos na mais 
incrível aventura 
que poderíamos ter 
imaginado. E agora 
aqui estamos nós”

PALMAS        COROAS        RAMOS DE NOIVA

Páscoa feliz
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*** Domingos Godinho Peralta ***
***

 *** RUA 23 Nº 402, ESPINHO • 227 342 717 ***

TABACARIA DO MERCADO
Secção de livraria religiosa - Revistas - Jornais - Totoloto - Totobola - Lotaria

RUA 23, Nº211, ESPINHO • 227 340 513

P A P E L A R I A 
Livrália

 Livraria  Bazar Tabacaria Jogos  Outros 
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Especialidades
 Peixe fresco grelhado
Camarão Tigre grelhado

Rua 41, n.º 275 - 4500-350 Espinho - Tlf. 227 343 203

DESCANSO 
SEMANAL 
DOMINGO 
À NOITE


Feliz 

Páscoa 
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a estabelecer os contactos 
com as faculdades dos EUA 
que mostrem interesse no 
atleta”. Mas o interesse nunca 
é só pelas competências apre-
sentadas no âmbito despor-
tivo. A vertente académica é 
também muito importante 
e tem um grande peso na 
escolha dos atletas que se 
candidatam a este programa. 
“As faculdades veem e ava-
liam o percurso académico e 
desportivo”, explica um dos 
gémeos. “Após esta avaliação, 
se tiverem interesse, fazem 
uma proposta de uma bolsa 
académico-desportiva. Os 
valores dessa bolsa variam 
consoante o interesse que 
a faculdade tem no atleta”, 
acrescentam.

E quem mostrou interesse 
em Ricardo e Rodrigo foi a Mi-
d-America Christian Univer-
sity (MACU), em Oklahoma. 
É neste estabelecimento de 
ensino americano que os gé-
meos estão a tirar o curso de 
Business Administration and 
Sports Management, o que 
em Portugal se poderia de-
signar como Administração e 
Gestão Desportiva.

Para além do percurso 
académico, é também nesta 
instituição que Ricardo e Ro-
drigo praticam a modalidade 
que lhes é tão querida. E foi 
mesmo a conjugação dos as-
petos académicos e despor-
tivos que os motivou a rumar 
aos Estados Unidos com um 
sonho na mala. “Em Portugal 
é muito difícil ou quase im-
possível conciliar estudos 
com o futebol. Nos EUA isso 
funciona de forma diferente”, 
explicam. “As faculdades 
aqui conciliam ambos e per-
mitem ao estudante apro-
veitar ambos”, acrescentam 
os espinhenses.

Para os jovens, a impor-
tância de conciliar a paixão 
do futebol com os estudos é 
enorme, já que “o futebol não 
dura para sempre” e, por isso, 
“é melhor ter um diploma 
numa área que está em 
crescimento”.

Foi a pensar no futuro que 
embarcaram, mas foi toda 
uma vida em Espinho que 
deixaram para trás. Apesar de 
uma “adaptação muito fácil 
aos Estados Unidos” e de vá-
rias amizades já construídas, 
foi “muito difícil deixar a fa-
mília para trás”. “Depois de 
muitos anos a viver com os 
pais, de repente sair numa 
aventura assim custa um 
pouco”. O que lhes vale são as 
redes sociais. “Não é a mesma 
coisa, mas dá para matar as 

saudades”. Isso e a compa-
nhia um do outro. Rodrigo 
lembra as duas semanas que 
o irmão Ricardo veio passar 
a Portugal este ano e o facto 
de ter ficado esse tempo so-
zinho. “O ambiente do quarto 
muda completamente. É o 
silêncio total”. “A companhia 
dele faz-me sentir que estou 
em casa”, garante, realçando 
a importância de ambos par-
tilharem esta experiência 
juntos e apoiarem-se mu-
tuamente no que toca a lidar 
com as saudades.

Mas, apesar das saudades, 
os gémeos viajaram para o 
outro lado do Atlântico por 
um motivo, ou melhor, por 
uma paixão: o futebol. E a 
aposta parece ter sido bem-
-sucedida. “Para já fazemos 
um balanço muito positivo, 
pois os estudos estão a correr 
muito bem e o futebol no ano 
passado foi quase excelente”, 
conta Rodrigo Ferreira.

Os irmãos foram atrás 
de um sonho, mas também 
estão a ajudar a equipa da 
universidade onde jogam 
a conquistar os seus. “Ga-
nhámos dois prémios Cam-
peão da Conferência pela 
primeira vez na história da 
MACU e dos Playoffs de 
acesso ao Campeonato Na-
cional”, enumeram os fute-
bolistas. “Além disso, conse-
guimos, pela primeira vez na 
história da faculdade, atingir 
o Top 3 do país!”, acrescentam, 
orgulhosos de fazer parte da 
equipa e de terem ajudado 
a instituição, escrevendo os 
seus nomes na história da 
MACU.

Quanto a objetivos futuros, 
os gémeos são muito diretos 
e sucintos: “O nosso objetivo 
no futuro é, como é óbvio, 
tentar ser profissionais de fu-
tebol e conjugar isso com os 
estudos e a vida profissional”, 
concluem. ○

O ambiente em 
redor fez com 
que o futebol se 
tornasse um amor 
para a vida toda”

FOOTBALL OU SOCCER?

Nos EUA o futebol é 
diferente do que se pratica 
em Portugal. Quer no físico, 
quer na qualidade, quer nos 
modelos de jogo, quer nas 
táticas e até no nome. O 
Football nos Estados Unidos 
é a designação dada ao que 
conhecemos no nosso país 
como Futebol Americano. 
Do outro lado do Atlântico, a 
denominação correta para o 
nosso desporto rei é Soccer. 
E é este mesmo soccer que 
os gémeos Ferreira praticam e 
mostram toda a sua qualidade.
“Aqui eles apostam mais 
no físico e não tanto na 
qualidade, o que torna alguns 
jogos desinteressantes”, 
conta Rodrigo, comparando 
o modelo americano ao 
português e ao europeu. 
“Felizmente temos uma 
equipa recheada de jogadores 
de todos os lugares (Brasil, 
Itália, França, etc.) que ajuda 
a trazer qualidade ao nosso 
jogo e fazendo com que seja 
mais atrativo”, acrescenta, 
garantindo também que “a 
adaptação foi fácil, visto que 
a qualidade dos jogadores 
europeus é melhor”. 
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NATAÇÃO SURF

VOLEIBOL

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE E)

defesa-ataque

A DUPLA de Voleibol de 
Praia portuguesa José Pe-
drosa/Hugo Campos, acom-
panhada pelo selecionador 
nacional, Leonel Gomes, terá 
pela frente na fase de quali-
ficação um lote de 33 hipó-
teses, com duplas da Áustria, 
Estónia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, Ale-
manha, Chile, Suíça, França, 
Letónia, Países Baixos, Itália, 
República Checa, Polónia, 
Colômbia e Inglaterra.

Será uma jornada muito 
difícil para a dupla portu-
guesa na fase de qualificação, 
bastando uma derrota para 
ficar de fora da prova.

"Esperamos conseguir 
jogar ao nosso melhor nível, 
coisa que na etapa passada 
no México não o conse-
guimos fazer", disse à Defesa 
de Espinho, João Nuno Pe-

drosa à chegada ao Brasil.
"Em princípio, o primeiro 

jogo da qualificação aqui 
no Brasil será contra uma 
grande equipa. Portanto, fico 
feliz se conseguirmos impor 
o nosso jogo, pois o bom re-
sultado pode ser uma con-
sequência disso", referiu o 
jovem jogador espinhense.

João Nuno Pedrosa pre-
tende, este ano, "tentar lutar 
por um lugar entre as me-
lhores duplas do mundo em 
torneios com nível superior 
aos do ano passado e, por 
isso, sabemos que não temos 
a vida facilitada".

O jovem atleta acredita 
que, "com a ajuda da Fede-
ração Portuguesa de Vo-
leibol, que nos têm dado as 
melhores condições possí-
veis", poderá "chegar longe". 
Apesar disto, João Nuno 

Pedrosa sabe que "as coisas 
boas demoram a aparecer e, 
portanto, sabemos que temos 
um longo caminho pela 
frente".

A dupla portuguesa ainda 
não teve a oportunidade de 
contactar com o público bra-

sileiro, mas sublinha que no 
México, onde se classificaram 
no 33.º lugar, na última etapa 
em março passado, o con-
tacto com os mexicanos "foi 
algo de inacreditável e nunca 
antes visto! O apoio das pes-
soas foi inigualável, pois pa-
recíamos estrelas de futebol 
na cidade", confessou João 
Nuno Pedrosa que "nunca 
tinha vivido nada assim".

"Apesar do resultado não 
ter sido o melhor, o apoio 
que sentimos foi excelente 
e só nos deu motivação para 
continuar ainda mais fortes", 
concluiu o jovem jogador de 
voleibol de praia espinhense.

"Estamos cientes dessas 
dificuldades, mas vamos 
dar o nosso máximo, dentro 
e fora do campo, para con-
seguirmos atingir o nosso 
objetivo, que é a entrada no 
Quadro Principal da compe-
tição", afirmou, entretanto, 
o selecionador nacional, 
Leonel Gomes.

"A nossa dupla gosta muito 
de trabalhar, de treinar e 
quer sempre mais. É com 
essa ambição e dedicação 
que partimos para todos os 
torneios e compromissos, 
dando sempre o máximo 
pelas cores de Portugal e é 
com esse intuito que vamos 
tentar atingir o Quadro Prin-
cipal em Itapema", concluiu o 
técnico da dupla portuguesa. 
 MP

O SC ESPINHO O SC Espinho irá receber no 
Estádio Marques da Silva (Ovar), no sábado, às 
16 horas, o Valadares Gaia, em jogo da jornada 
inaugural da Série E, fase de manutenção/des-
cida, do Campeonato de Portugal para a dis-
puta da segunda parte do encontro. Recorde-se 
que os espinhenses, ao intervalo, perdiam por 
0-1, com um golo que foi apontado por Diogo 
Cunha, aos 36 minutos e que Chidera e Assis 
Júnior já levam um cartão amarelo. Contudo, os 
técnicos poderão efetuar, ainda, todas as substi-
tuições. Não se sabe, porém, qual o árbitro que 
irá ser nomeado para este jogo, mas o público 
poderá assistir ao encontro.
Entretanto, no passado domingo os tigres der-
rotaram o Alvarenga, por 2-1. Apesar de terem 
sofrido um golo muito cedo, os alvinegros 
chegaram ao empate ainda antes do intervalo 
através do avançado nigeriano, Chidera e no 
início do segundo tempo marcaram, pelo gui-
neense Kenendy Có, o tento que lhes deu os 
justíssimos três pontos.  MP

MANUEL JOSÉ, antigo treinador, será o pa-
trono da edição deste ano do Tigre Cup 2022, 
que irá decorrer no Centro de Formação do SC 
Espinho, a partir de hoje [quinta-feira], até ao 
próximo sábado.
"Não me grites... Apoia-me!", é, mais uma vez, 
o lema desta organização que envolve vários 
jogos de futebol com crianças, cuja mensagem 
é, claramente, dirigida aos pais, familiares e 
adeptos. 

O SC ESPINHO conquistou 
o segundo lugar no XVIII 
Torneio Cidade de Espinho, 
que decorreu no passado sá-
bado, na Piscina Municipal de 
Espinho.
Na prova, organizada pelos 
tigres em colaboração com 
o Município de Espinho, es-
tiveram presentes 151 nada-
dores em representação de 15 
clubes. O SC Espinho levou à 
competição 27 nadadores (20 
masculinos e sete femininos).
A natação artística do clube 
espinhense presenteou os na-
dadores e o público com dois 
esquemas. 

O SURFISTA espinhense, 
Diogo Tavares, que repre-
senta a Associação Mar 
de Espinho, alcançou o 
quarto lugar na quarta 
etapa do Circuito Regional 
Surf do Norte 2022 que 
decorreu na Praia Interna-
cional do Porto.
Diogo Tavares alcançou a 
final na categoria de sub-
16, mas sem grande sorte 
acabou por terminar no 
quarto lugar, mas com di-
reito a um lugar no pódio 
e bem posicionado para 
alcançar na última etapa, 
a realizar em Espinho a 21 
e 22 de maio, um lugar no 

Campeonato Nacional de 
Esperanças 2022.
Nesta prova disputada no 
fim de semana, o destaque 
foi para os surfistas espi-
nhenses Bernardo Costa, 
que alcançou o quinto 
lugar na categoria de 
sub-18.
Tomás Bugalho, em sub-16 
e Heitor Ribeiro, nos 
sub-14 ocuparam a sétima 
posição nas respetivas ca-
tegorias, enquanto Gabriel 
Ferreira obteve o nono 
lugar nos sub-16, Biagio 
Tona e Maria Silva a 11.ª 
posição nesta categoria.
Entretanto, Espinho es-

O jogador espinhense 
de voleibol de praia, 
João Nuno Pedrosa, que 
faz dupla com Hugo 
Campos, irá entrar em 
jogo hoje [quinta-feira] 
no Challenge Beach 
Pro Tour de Itapema 
(Brasil), competição que 
irá reunir as melhores 
duplas mundiais. O jovem 
jogador espinhense, 
apesar das reconhecidas 
dificuldades, está 
esperançado em trazer 
um bom resultado.

“Esperamos conseguir jogar 
ao nosso melhor nível”

Tigres recebem 
Valadares no sábado 
para a segunda parte

Tigre Cup até sábado

Tigres em 
segundo no 
Torneio Cidade 
de Espinho

Diogo Tavares brilha 
no Regional do Norte

SC ESPINHO ALVARENGA

2  1
JORNADA 3.  10/04/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar.

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva Hugo Carvalheira

90+2  © João Ricardo Bruno Ribeiro ©
15 45     Lima Pereira Michael dos Santos

Duarte Soares Roger Ramos 34

Edu Silva Bernardo Santos 71

Guilherme Campos Gustavo Pinto 65

Ministro Gonçalo Azevedo
Dani Tomás Dias

76  Kenedy Có Vasco Martins
63  Chidera Rafael Duarte
63 Jorge González Gonçalo Costa 68

Pedro Barroso T Pedro Barroso
Nuno Pereira Milton Alef

76  Lucas Camelo João Pedro Bastos      65

45  Sandro Fonseca Jorge Silva
63  Iko Caetano João Pedro Silva

90+2 Nakedi
63  Jhon Renteria

Amílcar
1-1 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por Bruno Ribeiro (17); 1-1, Chidera (36); 
2-1, por Kenedy Có (57)

ÁRBITRO: João Silva (AF Madeira)
ÁRBITROS AUXILIARES: Daniel Silva e Tiago Saturnino

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Valadares Gaia 2 2 0 0 3-0 6
2 SC Espinho 2 1 1 0 3-2 4
3 Gondomar SC 3 0 2 1 3-5 2
4 Alvarenga 3 0 1 2 3-5 1

RESULTADOS
SC Espinho 2-1 Alvarenga

Valadares Gaia 2-0 Gondomar SC
PRÓXIMA JORNADA (24 ABRIL)

Gondomar SC 16h00 Alvarenga
Valadares Gaia 16h00 SC Espinho
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Em princípio, o primeiro 
jogo da qualificação 
aqui no Brasil será 
contra uma grande 
equipa. Portanto, fico 
feliz se conseguirmos 
impor o nosso jogo, pois 
o bom resultado pode 
ser uma consequência 
disso"
João Nuno Pedrosa

teve representado este fim 
de semana na primeira etapa 
do Circuito Nacional de Bo-
dyboard, na praia do Cabe-
delo, na Figueira da Foz.
Afonso Guerra, Renato Vieira 
e Diogo Coutinho, todos a 
Associação Mar de Espinho, 
deram o seu melhor em 
condições muito difíceis, 
provocadas pelo vento forte 
na abertura do principal cir-
cuito de bodyboard a nível 
nacional.
Por sua vez, Renato Vieira, 
no segundo round, apanhou 
pela frente o atual campeão 
nacional, Manuel Centeno e 
acabou por ficar por aquela 
ronda.
Também Diogo Coutinho, 
atleta mais experiente nesta 
competição, n ão foi além da 
segunda ronda da prova. 

FUTEBOL
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA 

  

 
EM DIA DE FERIADO, aproveite para passear. 
Com o objetivo de assinalar de forma espe-
cial a Páscoa deste ano, a CP – Comboios 
de Portugal está a organizar um passeio no 
Comboio Histórico do Vouga a vapor entre 
Aveiro e Macinhata do Vouga. 
Este passeio, realizado apenas algumas ve-
zes durante o ano, dá a oportunidade de co-
nhecer o icónico transporte, levando os seus 
utilizadores por uma viagem ao passado. 

Assim, a composição, com uma oferta de 206 
lugares, repartidos pelas cinco carruagens 
históricas e rebocada pela locomotiva a va-
por E214, vai voltar a circular na única linha 
de via estreita da rede ferroviária nacional e 
percorrer o trajeto entre Aveiro e Macinhata 
do Vouga.
O início do passeio acontece na estação de 
Aveiro e a partida está marcada para as 9 
horas. A hora prevista de chegada ao desti-
no final é às 10h43, mas antes há uma para-
gem em Águeda para a entrada de mais pas-
sageiros. No desembarque em Macinhata do 
Vouga haverá, de acordo com a programa-
ção estipulada pela CP, um grupo de música 
e cantares tradicionais da região que vão 
dar as boas-vindas aos passageiros e ainda 
uma mostra de produtos regionais na feira 
que se realiza na estação. Depois destes mo-
mentos, haverá ainda tempo para uma visi-
ta guiada pelo Museu Ferroviário
Na hora do regresso, a partida faz-se do 
mesmo local inicial. Os passageiros devem 
entrar no comboio histórico em Macinhata 
do Vouga pelas 12h15, fazendo a paragem em 
Águeda e seguindo até Aveiro, onde o de-
sembarque deverá ocorrer cerca das 14h05. 
Para embarcar neste passeio, os clientes de-
vem adquirir os ingressos na bilheteira onli-
ne ou nas bilheteiras físicas. Para os adultos 
custam 35 euros, para as crianças dos 4 aos 

12 anos ficam por 25 euros. 
De acordo com a CP, em 2021, o Comboio 
Histórico do Vouga registou uma grande 
adesão do público, transportando cerca de 
dois mil clientes, representando uma taxa 
média de ocupação de 84% e tornando-se, 
por isso, numa boa sugestão de passeio. 
Como a chegada a Aveiro se faz ainda ao iní-
cio da tarde, sugerimos que aproveite para 
conhecer a estação antiga, ora não fosse 
considerada como uma das mais bonitas 
do país. Ex-libris da cidade de Aveiro, está 
localizada num edifício embelezado por 59 
painéis de azulejo que decoram as fachadas, 
retratando profissões, figuras locais e paisa-
gens da cidade, da região e do país.
Se ainda tiver tempo, poderá caminhar pela 
zona envolvente, trilhar as ruas e ficar a co-
nhecer um pouco mais de Aveiro. 

 
SE NÃO TIVER oportunidade de realizar este 
passeio no feriado, não se preocupe, pois, a 
CP repete-o no sábado, dia 16 de abril. O pro-
grama é o mesmo, por isso, terá apenas que 
adquirir o seu bilhete.
Se a opção for ficar por Espinho, aproveite 
para se divertir na caça aos ovos da Páscoa, 
promovida pelo município, em comemora-
ção da data festiva. Para participarem, as 

crianças devem inscrever-se no Parque João 
de Deus, no próprio dia. O momento acon-
tece das 10 até às 12h30 e ainda da parte da 
tarde das 14 horas até às 17h30. A caça ao te-
souro tem início no Largo da Câmara, e vai 
percorrer as ruas 19, 8 e 23.
Depois da corrida aos ovos da Páscoa, par-
ticipe na XIII edição dos Fins de Semana 
Gastronómicos do Porto e Norte, na qual o 
Município de Espinho se integra. Esta ini-
ciativa, que está a acontecer desde 4 de mar-
ço, prolongando-se até 18 de dezembro, tem 
o objetivo de impulsionar o turismo, promo-
vendo os restaurantes e alojamentos locais. 
Em Espinho, foram vários os estabelecimen-
tos que aderiram à iniciativa, por isso, para 
almoçar tem muitas opções. Com menus di-
versificados e especialmente pensados para 
esta iniciativa, os espaços da cidade estão 
preparados para lhe proporcionar iguarias 
típicas, tais como o conhecido camarão de 
Espinho, a parrilhada de peixe ou as lulas 
grelhadas. Para sobremesa não deixe de 
provar o saboroso e conhecido leite-creme.    

NO DOMINGO celebra-se o tradicional dia de 
Páscoa. Por ser um dia especialmente dedi-
cado à família, prepare um almoço diferente 
e junte a família mais próxima. ○ 

Igreja Matriz de 
Macinhata do Vouga
Dedicada a São 
Cristóvão, pertencia à 
antiga freguesia de São 
Cristóvão de Macinhata 
até ser integrada no 
concelho de Águeda e 
mudar de nome para 
Macinhata do Vouga. 
Foi reconstruída no 
século XIX.

Ovos Moles
Ir até Aveiro e não 
provar os ovos moles, 
iguaria típica da região, 
é como ir a Roma e não 
ver o Papa. Perca-se 
pelas ruas e descubra 
as pequenas lojas onde 
pode provar e comprar 
esta doce guloseima.

Rua dos Guarda-Chuvas
Bastante conhecida, 
a rua decorada com 
guarda-chuvas fica em 
Águeda e é paragem 
obrigatória numa 
passagem pela cidade.

Fim de semana da 
Páscoa tem direito 
a viagem histórica 
pelo Vouga 

Com o feriado à vista e 
a Páscoa cada vez mais 
próxima, sugerimos um 
passeio diferente, pautado 
pela tradição. Deixe-se 
encantar pelo antigo 
comboio a vapor, trilhando 
a única via de linha estreita 
do país e reservando ainda 
tempo para um almoço 
especial nos restaurantes 
da nossa cidade. 
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Clínica Dentária de Espinho
Prof. Doutor 

CASIMIRO DE ANDRADE
Rua 22 (Junto à Câmara Municipal) 
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ESPECIALISTAS NA INSTALAÇÃO 
DE TODO O TIPO DE VIDROS. 
ORIENTADOS PARA O CLIENTE, 
EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO. 
CONSIGO DESDE 1960.

, ZONA INDUSTRIAL DE ESPINHO  O TEL./FAX 227 340 480
m VIDRARIA-FERREIRA@HOTMAIL.COM
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abraçada por quem tem for-
mação para isso. É um exer-
cício delicado de escolha de 
artistas e obras, conjugação 
de diferentes aproximações 
artísticas e coerência no todo 
apresentado. 
Em que é que consistiu a 
curadoria? 
Em “Show me your face”, 
apresentada no Centro Mul-
timeios, reuni o trabalho de 
11 artistas convidados a dei-
xarem a descoberto rostos 
sem máscaras, num ano em 
que a nossa comunicação, 
interação e empatia também 
sofreram profundas trans-
formações. Em “Paperwork”, 
patente na Galeria da Junta 
de Freguesia de Espinho, reu-
ni o trabalho de onze artistas 
mulheres que integraram o 
papel na obra apresentada, 
seja enquanto suporte, ma-
terial, processo, conceito ou 
outra aproximação.
O que é preciso para que 
a arte seja mais notada e, 
essencialmente, mais ape-
lativa e partilhada? A arte 
ainda é aparentemente um 
mundo seletivo e “fechado”?
Há pessoas que têm receio 

de entrar numa galeria, como 
se, efetivamente, fosse para 
uma elite. Não é. A arte é 
para todos e é um veículo 
para a emoção, para a exce-
cionalidade do ser humano, 
para a partilha e a conexão 
entre pessoas. É o que nos 
faz sentir vivos, ao invés de 

meros sobreviventes. É o 
que nos faz sair do lugar sem 
nos mexermos. Pode ser um 
livro, uma música, um filme, 
uma pintura. Para se ir ver 
uma exposição numa galeria 
de arte, basta entrar e ficar 
diante dos objetos artísticos. 
Não é preciso comentar, não 
é preciso falar com ninguém. 
Há pessoas que querem co-
mentar o nosso trabalho e 
começam sempre por dizer: 
“Eu não percebo nada, mas...” 
O que é perceber da pintura 
que se está a ver? O que a 
pessoa acha e sente é ou não 
válido? Claro que sim. A arte 
faz sentido através da visão 
do observador, que vai sem-
pre acrescentar-lhe camadas 
de sentido conectadas com a 
sua individualidade.
Já pintou ou executou algum 
trabalho de artes plásticas 
com Espinho como referên-
cia e/ou inspiração? 
No meu trabalho a pintura 
apropria-se da linguagem 
arquitetónica para o espaço 
pictórico, embora tornando-a 
disfuncional e desconstruída, 
e a cor surge como elemento 
fundamental de composição, 
capaz de transformar signifi-
cativamente o espaço e uma 
ideia de lugar. Represento lu-
gares imaginários, utópicos, 
mas que de algum modo nos 
fazem lembrar algo que co-
nhecemos. São trabalhos que 
acabam por ter uma vertente 
paisagística e, muitas vezes, 
as pinturas são impregnadas 
de azuis e verdes, cores pelas 
quais desenvolvo um fascí-
nio quase inexplicável. Uma 
vez, em visita ao meu atelier 
no FACE, em Espinho, uma 
galerista disse que o meu 
trabalho de pintura estava 
impregnado de mar. Do mar 
de Espinho. Fiquei a pensar 
naquilo e sei que sim, que é 
isso mesmo.○ 

Ana Pais Oliveira está 
entre os 25 finalistas 
do BBA Artist Prize 
em Berlim e, por isso, 
vai expor na Kühlhaus 
Berlin, em junho deste 
ano. “Estou a acabar 
de preparar a minha 
próxima exposição 
individual ‘Vários tipos 
de vazio’, que inaugura 
a 21 de abril na Galeria 
S. Mamede, em Lisboa. 
Vai reunir uma maioria 
de trabalhos inéditos 
produzidos no período 
da pandemia”.
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“Há pessoas que 
têm receio de entrar 
numa galeria”

LÚCIO ALBERTO

O gesto dos seus pais foi 
fundamental para a sua op-
ção pelas artes plásticas? 
A partir daí não tive mais 
dúvidas de que queria seguir 
artes e, especificamente, o 
ramo da pintura.
O facto de ter sido a única 
artista portuguesa finalista 
da edição de 2009 do Prémio 
Ibérico de Pintura Doñana 
conferiu-lhe prestígio ou 
acresceu responsabilidade?
Terminei o curso de pintura 
na Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade do Porto 
em 2005. É sempre difícil 
perceber, numa fase de tran-
sição para a vida profissional, 
como se forma um artista. 
Aliás, um artista pode demo-
rar anos ou uma vida a ten-
tar perceber como se define, 
se reconhece e se valida um 
artista. É um percurso de um 
necessário otimismo, entu-
siasmo e muita necessidade 
de fazer o que se está a fazer, 
mas também dos inevitáveis 
impasses, dúvidas e incerte-
zas. O Prémio Ibérico Doña-
na surgiu num momento 
embrionário de procura do 

Ana Pais Oliveira tinha 15 anos quando os pais 
lhe ofereceram a inscrição numa escola de 
pintura em Espinho, “sem eu sequer ter pedido 
ou verbalizado algum interesse pelas artes 
plásticas”. Foi um presente baseado naquilo que 
observavam em casa “e no facto de passar muito 
tempo a desenhar e a pintar”.

meu caminho e, sim, confe-
riu responsabilidade a esse 
percurso. Mas, acima de tudo, 
surgiu como um verdadeiro 
impulso para, pelo menos, 
perceber que podia estar no 
caminho certo.
E estava!
Deu-me motivação e força 
para continuar e não tenho 
dúvidas de que foram alguns 
reconhecimentos semelhan-
tes a esse que me ajudaram a 
ter mais certezas do que dú-
vidas, a persistir e a trabalhar 
continuadamente na área da 
pintura. 
Sagrou-se vencedora de 
prémios e concursos e arre-
cadou diversas distinções. 
Esse pecúlio curricular (e 
valor acrescentado) tem 
sido reconhecido em Gaia, 
de onde é natural?
A minha primeira exposição 
individual, “Não-lugares”, foi 
em 2006 no Auditório Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, 
pelo que esta cidade teve um 
papel fundamental na rece-
ção, apoio e reconhecimento 
do meu trabalho na sua fase 
mais inicial. Senti que o tra-
balho foi muito bem recebido 
e, em 2009, esse apoio e inte-

Deseja a todos os seus clientes e amigos Feliz Páscoa
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resse pelo meu trabalho con-
solidou-se com o convite para 
a exposição individual “En-
tre(tanto) e quase nada”, na 
Casa da Cultura/Casa Barbot, 
que teve bastante cobertura 
pela imprensa local e onde 
consegui vender bem o meu 
trabalho. 
E em Espinho, onde vive e 
sediou a atividade profis-
sional?
Espinho é a minha cidade, 
onde estudei e cresci, onde 
os meus filhos andam na es-
cola e onde trabalho, tanto 
na área da dança como na 
área da pintura. A primeira 
vez que expus em Espinho 
foi em 2012, na exposição “Es-
paço habitado”, no Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho. 
Em 2016 iniciei a minha re-
sidência artística também 
no FACE, onde tenho o meu 
atelier e onde colaboro em 
diversas iniciativas que se 
desenvolvem nesse espaço e 
no Museu Municipal de Es-
pinho, nomeadamente, a Bie-
nal Internacional de Arte de 
Espinho. 
Como é que encarou o convite 
para curadora no âmbito da 
Bienal de Arte realizada em 
Espinho no pretérito ano?
O convite para fazer a cura-
doria das duas exposições 
paralelas e simultâneas à 
Bienal Internacional de Arte 
de Espinho surgiu no âmbito 
desse protocolo com a Câma-
ra Municipal. E foi um voto 
de confiança do diretor do 
Museu Municipal Dr. Arman-
do Bouçon, e, naturalmente, 
uma grande responsabilida-
de. Sendo artista plástica te-
nho algum pudor em exercer 
funções que fogem à minha 
área de atuação ou formação. 
A curadoria é uma área espe-
cífica do meio artístico que, 
embora não raras vezes seja 
exercida por artistas, deve ser 
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O PROGRAMA da mostra eclética 
de espetáculos de qualidade, revela-
dores do atual panorama do mundo 
das marionetas, arranca com um pro-
jeto comunitário, da responsabilida-
de da Companhia Teatro e Marione-
tas de Mandrágora “Aldeia Balão”, um 
espetáculo gratuito que acontecerá 
no Largo da Câmara, no qual uma 
máquina voadora transporta os seus 
poucos habitantes por um mundo de 
metáforas e sonhos. As crianças são 
convidadas a participar no espetá-
culo agendado para o feriado, sendo 
apenas necessário que tragam um 
frasco para fazer bolas de sabão. 

“Os Sonhos de Tom”, da companhia 
Limite Zero é também um espetá-
culo imperdível, que revela algumas 
das novas peripécias de Tom Sawyer 
e dos seus amigos. Por seu turno, a 
companhia espanhola Ángeles de 
Trapo que traz a Espinho os espetá-
culos “Error 404” e “Viajeros del Car-
rusel”, com temáticas e abordagens 
plásticas muito distintas, mas ambos 
de grande qualidade. 

No “festival que nunca se esque-
ce” há oficinas aeronautas gratuitas 
nos dias 23, 24 e 25 de abril, no FACE, 

destinadas a professores, educadores 
e elementos das coletividades. Três 
dias de trabalho para a construção 
de uma marioneta que será integra-
da em cena e em deambulação pelas 
ruas de Espinho. E, entre outros, há 
também o workshop gratuito “Som-
bras para Brincar ao Sol”, às 17 horas 
de 30 de abril, no FACE, e destinado a 
crianças, pais e avós.

Entretanto, a abertura da exposi-
ção “20 Anos Mandrágora” no Cen-
tro Multimeios está marcada para 
as 16h30 do feriado, destacando-
-se ainda “marionetas a florir” nas 
montras da cidade. São trabalhos 
realizados por crianças do ensino 
pré-escolar no âmbito do projeto “O 
Mário e a Neta vão às escolas”.

Acresce referir que o Mar-Mario-
netas realiza, igualmente, uma série 
de outras iniciativas complementa-
res, de âmbito lúdico e pedagógico, 
que têm garantida uma aproxima-
ção muito relevante aos nossos di-
versos públicos, como workshops, 
exposições, animações de rua e 
atividades regulares nas escolas ao 
longo do ano letivo no âmbito do 
projeto. ○LA

Um festival (“que nunca se esquece”) 
para crianças, pais e avós

A 15.ª edição do Festival 
Internacional de 
Marionetas de Espinho 
decorre de 25 de abril a 15 
de maio. Os espetáculos 
têm lugar em várias salas 
da cidade, como o Centro 
Multimeios, o FACE – 
Fórum Arte e Cultura de 
Espinho, o salão nobre da 
Piscina Solário Atlântico 
e o Auditório de Espinho – 
Academia.

Rua 19, n.º 883 — 4500 ESPINHO
Tlf. 22 734 23 05

CAFÉ - PASTELARIA

Deseja a todos os 
seus Clientes e Amigos
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CLÍNICA 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

FELIZ PÁSCOA

“Aldeia Balão” 
Largo da Câmara e Rua 19
 – 25 de abril (15h00)

“Marionetas de Circo” 
FACE – 27, 28 e 29 de abril 
(10h15 e 14h30)

“Error 404”
FACE – 30 de abril (16h00)

“Viajeros del Carrusel” 
Centro Multimeios – 1 de maio 
(11h00)

“Os Sonhos de Tom”
Auditório de Espinho – Academia
– 1 de maio (17 horas)

“Os Grandes Não Têm Ideias” 
FACE – 7 de maio (16h00)

“BicimariOFOne”
Centro Multimeios – 8 de maio 
(17h30)

“Achimpa” 
FACE – 14 de maio (16h00)

“Corações Rasgados” 
Salão nobre da Piscina Solário 
Atlântico – 14 de maio (21h30)

“Lições de Voo” 
Auditório de Espinho – Academia 
– 15 de maio (16h00)

MAR-MARIONETAS 

MÚSICA

CONCERTO ARTE CONTEMPORÂNEA

O UNIVERSITÁRIO Miguel 
Lunet, que se distingui como 
um dos melhores alunos do 
ensino secundário de Espinho, 
lançou o seu segundo álbum a 
solo. “Em bom português” está 
disponível nas plataformas 
digitais, entre as quais You-
tube, Spotify e Apple Music, 
e poderá ainda ser adquirido 
em formato físico (CD).
“Em bom português” trata-se 
de uma coleção de fotografias 
do dia-a-dia, um registo de his-
tórias e reflexões, escritas “em 
bom português” e cantadas 
ao piano. Depois da estreia 

com “Ensaios” e da passagem 
pela RTP1, Antena 1 e RDP 
Internacional, o compositor e 
letrista de 20 anos apresenta 
ao público 10 originais em 
português. O projeto reúne 
um conjunto de histórias e 
reflexões do seu quotidiano, 
cantadas ao piano, na compa-
nhia de três músicos.
“Este é um álbum genuíno, 
que se assemelha a um diário 
dos últimos anos da minha 
vida”, dá nota Miguel Lunet. 
“Em bom português” adota 
um registo pop rock e foi 
editado a 8 de abril de 2022. ○

O BRASILEIRO Castello Branco 
junta-se ao Projeto Benjamim, 
composto por algumas dezenas 
de jovens músicos da Escola 
Profissional de Música de Es-
pinho, para apresentar uma 
viagem pelas canções dos seus 
quatro discos de originais, num 
concerto agendado para 22 e 23 
de abril, às 21h30, no Auditório 
de Espinho – Academia.
Passaram-se sete anos desde que 
Castello Branco tocou em Espi-
nho pela primeira vez, naquela 
que foi a sua estreia em Portugal, 
e deste então o mundo mudou 
várias vezes. Também a música 
de Castello Branco se prestou 
a mudanças, mas, ao longo de 
todos estes anos, manteve a 
ternura e o humanismo de um 
disco como Serviço, que em 2013 
o catapultou para um lugar de re-
levo na música brasileira atual. ○ 

A BIBLIOTECA Municipal de 
Santa Maria da Feira acolhe, 
desde 9 de abril até 29 de maio, 
um conjunto de obras inéditas 
do coletivo Nowadays & Today, 
formado pelos artistas André Le-
mos Pinto e Paulo Moreira, dina-
mizadores da galeria espinhense 
ArtLab24, que convidaram para 
se juntar à exposição ARA, o 
artista plástico Jorge Marques.
Esta mostra de arte contem-
porânea circunscreve-se sob a 
forma de objetos e conceitos, 
elementos de um ideário popu-
lar, estreitamente relacionado 
com rituais religiosos, num 
entendimento da contempo-
raneidade. Materiais de uso 
comum dão forma às obras que 
pretendem fomentar a discus-
são sobre valores transversais 
do pensamento na sociedade 
que nos integra. ○

Miguel Lunet edita 
segundo álbum a solo

Castello Branco 
regressa a 
Espinho

Obras inéditas 
expostas (com 
marca Espinho) 
em S.M. Feira

FELIZ 
PÁSCOA

24 • Defesa de Espinho • 14 de abril de 2022



também”, garante o proprie-
tário, explicando que “a cozi-
nha é também feita com pes-
soas já como uma certa idade, 
são cozinheiros que têm dez, 
20 anos de casa. E os que 
chegam de novo procuram 
adaptar-se ao sistema antigo 
de forma a manter a tradição, 
a qualidade, aquilo a que se 
está habituado no Aquário”.

Apesar deste menu con-
fecionado especialmente 
para a Páscoa, pode sempre 
optar pelo serviço à carta e 
provar um Arroz de Marisco 
ou uma Açorda de Camarão, 
“pratos que estão disponíveis 
ao longo de todo o ano e são 
algumas das especialidades 
da casa”.

Com serviço à carta ou 
com a escolha do menu de 
Páscoa, a data festiva terá 
sempre bons sabores à mesa 
que lhe vão despertar o ape-
tite e agradar com certeza. ○

CAROLINA FIGUEIREDO

FUNDADO EM 1954, o res-
taurante Aquário Marisquei-
ra de Espinho tem escrito 
uma história de quase 68 
anos na página da gastrono-
mia da cidade. Os pratos de 
marisco são os mais convida-
tivos para o ambiente acolhe-
dor de umas das casas mais 
conhecidas de Espinho, mas, 
desta vez, é o menu da Páscoa 
que tem de ser destacado. 

Por sugestão, pode iniciar a 
sua refeição de Páscoa no es-
paço interior ou na esplana-
da do estabelecimento com 
uma sopa de peixe ou um 
creme de marisco, duas es-
pecialidades da casa que são 
servidas durante todo o ano.

Para prato principal tem 
muito por onde escolher, mas 
o menu preparado especial-
mente para esta data especial 
no calendário costuma ser o 
mais pedido.

“Desde o início do restau-

Pratos tradicionais 
com um toque à Aquário

Com a ajuda de 
um clássico da 
restauração local – o 
Aquário Marisqueira 
de Espinho – fomos 
à procura de um 
menu especial de 
Páscoa, época que 
também é celebrada 
à mesa. Fique com as 
sugestões de uma casa 
com 68 anos, também 
muito procurada 
nesta quadra festiva.  

1 Cabrito Assado
2 Polvo Assado 

no Forno À Vareira
3 Bacalhau À Moda 

do Aquário
4 Vitela Assada

Restaurante Aquário 
Marisqueira de Espinho

R. 4 540, 4500-267 Espinho
Restaurante: 12h-16h30 19h-00h
Entregas e Takeaway:
12h-14h30 19h-22h30
22 732 1000 / 919013883
aquariomarisqueiradeespinho
@gmail.com

rante que mantemos mais 
ou menos sempre a mesma 
ementa de Páscoa”, conta An-
tónio Brandão, proprietário 
da marisqueira. “Por tradi-
ção, mantemos dois pratos de 
peixe e dois pratos de carne”, 
acrescenta.

Se peixe é a sua preferên-
cia, então António recomen-
da o Bacalhau À Moda do 
Aquário, acompanhado de 
puré e esparregado. Pode 
também optar pelo Polvo As-
sado no Forno À Vareira, ser-
vido com arroz de forno de 
polvo e do esparregado que 
acompanha todos os assados.

Mas se está mais inclinado 
para comer uma boa carne, 
tem dois pratos à disposição 
na ementa desta festividade. 
O primeiro é a Vitela Assada, 
da região de Fafe, servida jun-
tamente com batata, o arroz 
de forno bem como o habi-
tual esparregado.

Mas se estes três pratos 
não chamaram a sua atenção, 
pode optar pelo tão tradicio-
nal petisco pascal: o cabriti-
nho assado. Proveniente do 
Marco de Canaveses, o cabri-
to é a iguaria mais procurada 
nesta data. “Servimos, em 
média, uns dez cabritos no 
dia de Páscoa, tanto aqui no 
restaurante, como para fora”, 
informa António Brandão, 
explicando que também o ca-
brito é acompanhado de ba-
tata, arroz de forno e do tão já 
conhecido esparregado.

Mas qual o segredo destas 
receitas para atraírem tanta 

gente ao Aquário nesta ce-
lebração? António Brandão 
acredita que são dois. “As re-
ceitas mantêm-se há muitos 
anos, o que mantém a quali-
dade do serviço, e, além disso, 
são pratos que nos obrigam 
a ter uma carga de trabalho 
intensa, porque um bom ca-
brito e uma boa vitela, para 
estarem prontos ao almoço, 
ao meio dia, têm de começar 
a ir para o forno pelo menos 
às 8 horas da manhã para 
assarem lentamente”. “Mas a 
preparação começa logo na 
quinta-feira com a lavagem 
das carnes e depois é preci-
so temperar e deixar a mari-
nar de um dia para o outro”, 
acrescenta o responsável, ga-
rantindo que “os segredos dos 
pratos são esses mesmos”. “As 
coisas feitas à pressão não fi-
cam tão bem. E esse é o longo 
caminho que temos trilhado 
ao longo de todos estes anos”.

São já 60 anos de traba-
lho numa casa que António 
Brandão conhece desde os 
seus 14. E reconhece que “está 
a ser um percurso de qualida-
de e tradição”, o que se pode 
provar pelos clientes mais do 
que habituais que frequen-
tam a marisqueira espinhen-
se há vários anos.

E a Páscoa não é exceção, 
com os rostos já conhecidos 
para degustar o menu espe-
cialmente preparado para 
esta data. “Na Páscoa os 
clientes são praticamente to-
dos habituais, desde há mui-
tos anos. Mas os cozinheiros 
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Rua Tuna Musical de Anta, 907, 4500-054 ANTA  •  Tlf. 227 341 109

— DIREÇÃO TÉCNICA DE —

Maria de Lourdes Lourenço Ferreira Lopes

P
U

BRevendedor de gás

Contatos:
965 045 779 - 913 842 638

Informações:
Atendimento telefónico 24 horas
Entregas gerais das 8 às 21 horas

Fernando GAS BOA 
PÁSCOA
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agenda
14 ABR a 28 MAI
PASSAS NA COMIDA
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
A exposição com textos de Rui 
Leitão e ilustrações de enVide 
neFelibata é o resultado físico 
daquilo que um dia foi um 
blogue. Parte da ideia de criar 
uma rotina de escrita sobre 
coisas que Rui Leitão pensava, 
sentia e imaginava que não 
faziam sentido. A cumplicidade 
artística com enVide nefelibata 
durou um ano e gerou 41 artigos 
ilustrados.

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.

14, 15, 16, 19 e 20 ABR
MONSTROS FANTÁSTICOS: OS 
SEGREDOS DE DUMBLEDORE
Cinema do Multimeios
Horário: 21h30 de 5.ª e feriado; 
16 horas e 21h30 de sábado; 16 
horas de 3.ª e 4.ª
Bilhete: 4,5€
Realizador: David Yates. 
Atores: Jude Law, Mads 
Mikkelsen e Eddie Redmayne. 
Categoria: aventura e fantasia. 
Classificação: maiores de 12 anos. 
Duração: 142 minutos.

14 a 20 ABR
DO GRÃO À MÓ
Biblioteca Municipal
Horário: 10h30- 17 horas de 2.ª e 
sábado;
9h30-19 horas de 3.ª a 6.ª
Exposição alusiva aos moinhos 
do concelho de Espinho.

14 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.

14 a 
20 ABR

INSUBMISSOS
Galeria da Junta 
de Freguesia de Espinho 
9h30-12h30 e 14h-17h30 de 
2.ª a 6.
Exposição de arte bruta 
do Serviço de Reabilitação 
Psicossocial do Hospital de 
Magalhães Lemos, com a 
curadoria de Richard Zimler.

14, 15, 16, 29 e 30 ABR
BOHÉME
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21 horas
Jantar-espetáculo: 40€ 
O espetáculo residente 
surpreende com noites 
iluminadas de cor, luxúria e 
sensualidade. Combinando 
diferentes disciplinas de dança 
e performance, o público é 
levado numa viagem inusitada, 
que o transportará de uma 
rua de Paris de 1920 aos anos 
50 de Nova Iorque, passando 
por esquinas de Buenos Aires e 
pinceladas das cores de África, 
sem esquecer a “Saudade” do 
nosso fado.

14, 16, 23 e 30 ABR
A TERRA NO ESPAÇO
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30 (exceto 5.ª feira 
às 15h30)
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

14 ABR a 18 MAI
A SEGUNDA PELE
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
Exposição itinerante da pintora 
Balbina Mendes.

14 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.

15 e 24 ABR
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Projeção imersiva a 360º. 
Duração: 45 minutos. 
Classificação: maiores de 6 
anos. Uma enorme diversidade 
de mundos está lá em cima, à 
espera de ser descoberta!

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.

16, 23, 24 e 30 ABR
VIAGEM PELOS PLANETAS
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Sessão ao vivo. Duração: 40 
minutos. Classificação: maiores 
de 4 anos.

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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RESTAURANTE FRANCÊS EM FRANÇA
Procura COZINHEIRO, sério com experiência.

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

Com habitação, aceita casal 
e dá trabalho ao cônjuge.

Contactar: 33687519304 / 3372961277
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JUNTA DE FREGUESIA DE PARAMOS 
EDITAL CONCURSO PUBLICO 

APOIO DE PRAIA (BAR) PRAIA DE PARAMOS
 
Manuel de Oliveira Dias, Presidente da Junta de 
Freguesia de Paramos, faz saber: 
Que por deliberação da Junta de Freguesia de 
Paramos em reunião ordinária de 05 de Abril de 
2022, está aberto o concurso para a concessão de 
um espaço para a instalação de um apoio de Praia 
(BAR) para o período da época Balnear entre Junho 
e Setembro, na Praia de Paramos nos anos de 2022 
a 2025. 
O período do concurso, decorre de 07 a 28 de Abril 
de 2022. Os interessados devem dirigir-se à Sede 
da Junta de Freguesia de Paramos, a fim de levantar 
o regulamento para o respectivo concurso, podendo 
também solicitá-lo através do e-mail cujo endereço 
é: geral@fj-paramos.pt
Podem candidatar-se ao presente concurso todos os 
interessados, individuais ou coletivos, que pretendam 
explorar o Bar. O concorrente apresentará a sua 
proposta escrita e concreta (Projeto de Candidatura) 
na Sede da Junta de Freguesia, até às 18 horas do 
dia 28 de Abril de 2022. 
E para constar se passou este e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos locais de estilo. 

Paramos, 07 de abril de 2022

FREGUESIA DE PARAMOS
O Presidente
Manuel de Oliveira Dias
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO
EDITAL 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022

José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente da Assembleia 
Municipal de Espinho: 
Faz público, de acordo com o artigo 27º da Lei no 75/2013, de 
12 de setembro (na redação em vigor) e em conformidade com 
o artigo 29º Regimento Interno, que no próximo dia 19 de abril 
de 2022, pelas 21.00 horas, no Centro Multimeios de Espinho, 
iniciar- se-á a 2ª sessão ordinária de 2022 desta Assembleia 
Municipal. 
Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido na Ordem do Dia, 
conforme as regras contempladas no no 1 do artigo 53.o da 
referida Lei, bem como no no 2 do artigo 32o do Regimento 
Interno, prevê-se a inclusão dos seguintes assuntos:

1. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia;
2. Tomar conhecimento da atividade levada a cabo pela CPCJ de 
Espinho em 2021;
3. Apreciar e votar os Documentos de Prestação de Contas 2021;
4. Deliberar sobre a desafetação de parcelas de terreno de 
Domínio Público Municipal para o Domínio Privado Municipal - 
Processo LE-ARU n.º 7/20;
5. Deliberar sobre a proposta de nomeação da entidade PALM – 
PEREIRA, ALMEIDA, LINHARES, MONTEIRO & ASSOCIADOS, SROC, 
LDA., para os serviços de auditoria, revisão e certificação legal de 
contas do Município de Espinho, para os anos de 2022, 2023 e 
2024;
6. Deliberar sobre propostas que visam prosseguir as atribuições 
da Autarquia;
7. Aprovar as atas;
8. Aprovar o Regimento da Assembleia Municipal de Espinho;
9. Apreciar a informação escrita do Presidente da Câmara acerca 
da atividade Municipal.

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

Espinho, 4 de abril de 2022.

O Presidente da Assembleia Municipal,
José Carvalhinho, Dr.
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ANIMAÇÃO

DANÇA

“Caça ao Tesouro”, programa 
de animação municipal da 
Páscoa e destinado a crianças 
e famílias, tem sessão marcada 
para 16 de abril.
A “Caça ao Tesouro – Ovos da 
Páscoa” tem início no Largo da 
Câmara, explorando as ruas 19, 
8 e 23 de forma a promover o 
comércio local e tendo como 
fim o Parque João de Deus, 
num horário delineado entre 
as 10 horas e as 12h30 e das 14 
horas às 17h30.  ○

Na noite do feriado de 15 de 
abril, após o final do espetáculo 
“Bohéme” no Casino Espinho, a 
pista de dança do restaurante 
Baccará será animada com a 
festa “Que Viva La Salsa” ao 
som do Dj Hugo Leite.
A sessão será acompanhada 
pelos professores e bailarinos 
da ALC Dance Studios. ○

“Caça ao Tesouro 
(Ovos da Páscoa)” 
nas ruas de 
Espinho

“Que Viva La 
Salsa” anima 
Casino Espinho
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TESTAMENTO 
DE JUDAS
SANCEBAS
Quem diz que não creio em Deus
P’ra ser por Judas julgado
São quem quer dinheiros meus
Uns verdadeiros ateus
Que me querem ver queimado.

Toda a vida trabalhei
O que vendia era meu
Deus não é de castigar
Mas ainda não percebeu
Que me estão a difamar.

Mas também já sou velhinho
Que façam o que entenderem
Vou deixar tudo aos amigos
Pensar bem nos que merecerem.

Há coisas na minha terra
Que com amor abracei
Claro que vão herdar
Em tal sempre pensei.

À Câmara Municipal
E Juntas de Freguesia
Ainda não está pensado
Quanto será a quantia.

Façam também boas obras
Não liguem aos maldizentes
Porque a língua que têm 
Dá-lhes podridão aos dentes.

Para o meu clube Tigrino
Tenho estado a pensar:
“Deixo as quotas todas pagas 
Até eu ressuscitar!”

A Banda e o Orfeão
Têm condições iguais:
“Não vou deixar um tostão
Pois têm notas a mais!” 

Para o clube do Rio Largo
Dou-lhe alma ao coração
P’ra tomarem a seu cargo
As festas de S. João.

Agora em nós manda a idade
Amigo Carlos Padrão,
Não te ver, dá-me saudade,
Vou deixar-te um abração!

Ó Engenheiro Martins
Sabes o que te vou deixar?
Do vinho da tua quinta,
O saboroso paladar.
Doutora Ana Maria
Lembro o nosso namorar,
Como nunca te dei um beijo
É o que te vou deixar.

Para a Doutora Maestrina
Dos cantares da “Bombeirada”
Deixo a minha concertina
P’ra reger mais afinada.

O Fonseca fazendeiro
Vai ficar com boa prenda:
É um fato já velhote
Paguei-lhe, e bem, a fazenda!

Para o merendeiro Dias
Que até já anda a mancar
Por gostar muito de enguias
É o que ele vai herdar.

O Menezes bem cansado
Mas refilão já do berço
P’ra pedir perdão a Deus
Vou deixar-lhe o meu terço.

E para o sogro do Brenha
Que não come coisa fraca
Deixo a merenda paga
No tasquinho da Barraca

Fugiu de Padre, é Doutor,
O Chico bem conhecido
Dá aulas, é professor
De táxi é condutor
Nada dou a tal mexido.

Hoje a nossa juventude
Ao telemóvel dá festinhas
Sempre a raspar rua fora
Vou deixar-lhes raspadinhas.

Para quem passeia cães
A mostrar amor fantástico
Para apanharem as fezes
Deixo sacos de plástico.

Fumadores que dão ao chão
As pontas da lambidela
Vão ter de borla o caixão
P’ra quando forem de vela.

Funerária Senhora d’Ajuda
Muita pena de ti levo
Obrigado Servilusa
Pelo abraço que me deste
Que é igual para quem te usa.

Brinco assim há anos fora
Não se zanguem por favor
Isto só prova amizade
A brincar dou-vos valor.
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Rua 16, n.º 1039
ESPINHO 

T. 227 323 015
FELIZ PÁSCOA
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Rua 2, n. 663, Espinho 
227 344 294 / 227 311 887 / www.golfinho.web.pt

Arroz de Marisco    Açorda de Marisco e todo o tipo de 
Marisco  Francesinhas e todo o serviço de snack-bar

Marisqueira / Snackbar

PÁSCOA 
FELIZ
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Rua 41, n.º 99 (Largo da Capela S. Pedro) • Tlf. 227 346 194

Especialidades na Brasa
Peixes e Carnes variadas
Sempre frescas

         CASA      Papagaio

Ofertas ao melhor preço!

P
U

BPapelaria AZUL
LIVROS • MATERIAL ESCOLAR

MATERIAL DE ESCRITÓRIO • REVISTAS
BRINDES • VALORES SELADOS

RUA 19, N.º 825 - TELEFONE 22 734 33 13 - 4500 ESPINHO
Deseja a todos os seus Clientes e Amigos BOA PÁSCOA

Revisitei e continuo a revisitar em 
pensamento a casa que habitei du-
rante tantos anos e que me viu cres-
cer. Nela permanecem vivências, 
rostos, vozes, cheiros, texturas e 
sabores. Foi local de afetos, alegrias, 
gargalhadas, choros, gritos e, acima 
de tudo, de descoberta da vida. 
Os espaços agora destroçados e 
frios de tão despidos que estão, 
é algo que traz tormenta à minha 
alma e faz crescer em mim um nó 
magoado na garganta. Olho e nada 
vejo. As memórias, essas, estão 
coladas à alma e às paredes agora 
manchadas, mas antes coloridas e 
luminosas em flor e listas e pássaros 
também e onde quadros e molduras 
de fotografias faziam destacar mo-
mentos únicos: os das comunhões, 
dos casamentos, dos batizados e 
das férias, sem faltar as fotos tradi-
cionais do Natal. As prateleiras parti-
das e meias tombadas estão despo-
jadas de tudo. Outrora, ali estiveram 
adornos e mais adornos, alguns tão 
simbólicos, legados de família, ou-
tros, troféus de viagens. Os móveis 
já não existem, mas sabemos onde 
estiveram pelas marcas profundas 
deixadas no soalho, onde as carpe-
tes estão agora marcadas em pó. Há 
só sombras dos austeros armários.  
Ausente estão as luzes dispersas em 
candeeiros de luz a aquecer a doce 
intimidade deste lugar, outrora lar. 
Agora, restam nesgas de sol a en-
trar nas frinchas das portadas apo-
drecidas. Os cortinados faustosos, 
amplos e flutuantes já não estão lá, 
restando apenas uns farrapos esvoa-
çantes no varão a sofrer de solidão e 
quase a cair pelo peso do pó. 
As portas rangem sempre que se to-
cam como que a gemer de dor por 
terem sido desprezadas para todo o 
sempre. Há ainda uma velha cadeira 
de balouço esquecida no tempo, já 
meia torta, a lembrar quem nela se 

sentou tantas vezes, baloiçando se-
renamente, marcando um ritmo me-
lancólico de narrativas do passado 
em sorriso ausente. 
O que mais dói não é a ausência de 
tudo o que antes iluminava o espaço 
com graça e brilho, mas sim as au-
sências dos rostos que a habitaram 
com as suas vozes que tento nun-
ca esquecer, os cheiros únicos que 
vinham da cozinha, pitéus feito em 
épocas especiais. 
Ali a avó começou a sua vida de mu-
lher casada e ali teve os cinco filhos. 
Ali soube da notícia da morte prema-
tura da sua filha mais nova, engolida 
pelas águas matreiras do rio, da mor-
te do seu marido que chegara doen-
te do Oriente e da fuga do filho mais 
novo para terras distantes. Ali foram 
realizadas tantas festas de alegria em 
família. Ali derramaram-se tantas lá-
grimas de tristeza. Ali houve choros 
e risos de filhos e netos em berços 
espalhados pelos quartos. Ali houve 
despedidas marcantes de ente que-
ridos. A sala principal transformava-
-se para acolher as urnas ladeadas 
de cadeiras com pessoas de lenço 
escuro e olhos chorosos em reza 
monótona num velório sombrio pela 
noite fora…
Eram outros tempos e nessa mesma 
casa acontecia tudo e, por isso, ela 
tem guardado em si mais memórias 
que, às vezes, penso que ela própria 
duvidava poder comportar, sendo ela 
própria uma memória. 
Mergulhar nesta casa fez-me sentir 
estranha, triste e saudosa. E porque 
volto? Há caminhos que nos trazem 
de volta. Há caminhos que não se 
extinguem com o tempo e que domi-
nam como destino inevitável… 
Assim, saio, mas sei que voltarei de 
novo. Há lugares onde apetece ficar 
e encher o olhar de cor. Há lugares 
onde o tempo se demora e a voz do 
vento nos fala de outras vozes. Há 
momentos onde o mundo se sus-
pende e descobrimos que fomos 
felizes ali sem darmos conta dessa 
felicidade. Agora é tarde. 
Agora tudo é passado... unicamente 
memória. •

opinião 
Arcelina Santiago

Memórias 
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“Nós sabemos 
onde é que os 
nossos utentes 
dormem e, por isso, 
passamos sempre 
por esses locais 
para perguntar se 
necessitam de 
alguma coisa” 
Alexandra Romão, técnica 
Centro Social de Paramos, 
p4, 5 e 6

"A análise e o 
cruzamento da 
informação permitir-
nos-á agora a 
construção de um 
Plano Municipal de 
Saúde baseado 
na melhor 
evidência científica 
disponível” 
Álvaro Monteiro, vice-
presidente CM Espinho, p10

“O Prémio Ibérico 
Doñana surgiu num 
momento embrionário 
de procura do meu 
caminho” 
Ana Pais Oliveira, artista 
plástica, p23

97 ANOS DO AGRUPAMENTO 274

faladura
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RECEBA O 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 

MANUEL PROENÇA    

"PROCURAMOS DAR a oportu-
nidade às crianças de crescerem a 
brincar. Proporcionamos atividades 
de forma a adquirirem confiança, 
algumas bastante simples, como 
prepararem o almoço. É uma forma 
de poderem crescer com as expe-
riências que lhes proporcionamos”, 
explicou Luísa Moreira, responsável 
pelo Agrupamento 274 dos escutei-
ros de Espinho. 

As atividades dos escuteiros de Es-
pinho desenvolvem-se, semanalmen-
te, ao sábado, entre as 15 e as 18 horas. 
A sede localiza-se na Residência Paro-
quial da Rua 20 (antiga casa do Padre 
Manuel) onde se desenvolvem algu-
mas das atividades. 

Na sede, cada secção tem uma 
área e num terreno contíguo desen-
volvem-se as várias atividades dos 
escuteiros e onde fazem o hastear e 
o arrear da bandeira. No entanto, os 
escuteiros procuram sair, para que as 
crianças possam ter contacto com a 
natureza.

“Embora as atividades sejam prepa-
radas por adultos, são as crianças que 
as escolhem. Nós apenas procuramos 
enriquecê-las tendo em conta áreas 
de desenvolvimento (físico, afetivo, 
caráter, espiritual, intelectual e social), 
contou aquela responsável pelos es-
cuteiros.

Segundo Luísa Moreira, para se ser 
escuteiro “é necessário ser-se batizado 
e andar na catequese, ou de fazer par-
te dos vários grupos da paróquia”. “Há, 
por isso, uma relação muito grande 
com a Igreja”, prosseguiu.

Os escuteiros têm, também, uma 

intensa participação em épocas fes-
tivas, nomeadamente no Advento e 
na Quaresma, fazendo as suas ani-
mações, “tendo sempre em conta o 
sentido da dinâmica da própria Pa-
róquia”, sublinha Luísa Moreira.

O Agrupamento 274 está aberto a 
novos elementos. As inscrições rea-
lizam-se em setembro, mas para os 
novos escuteiros começam em ou-
tubro. Sendo este um grupo católico, 
“não faz sentido que o escuteiro não 
tenha interesse em fazer o percurso 

de qualquer católico, nomeadamen-
te o batismo e a catequese”, explica 
Luísa Moreira, sublinhando que “o 
nosso objetivo é crescer. Já tivemos 
mais de uma centena de elementos, 
mas agora somos quase sete deze-
nas. Durante a pandemia, no pri-
meiro ano, perdemos um elemento, 
mas este ano já entraram bastantes. 
Gostaríamos de chegar ao nosso 
100.º aniversário com 100 elementos”, 
conclui aquela responsável.

A 1 de abril de 1925, menos de três 

Escuteiros querem chegar à centena no centenário

Agrupamento 274 S. Jorge de Espinho dos 
escuteiros assinalou, recentemente, o 97.º 
aniversário. Um momento que teve em vista 
a preparação, durante os próximos três anos, 
para o centenário deste grupo católico criado em 
Espinho.

anos passados desde a criação do 
Corpo Nacional de Escutas, liderado 
por Ângelo André de Lima, com o 
apoio de Alberto Rodrigues de Car-
valho e tendo como assistente o Pa-
dre Manuel Joaquim Tavares, abre 
oficialmente em Espinho o Grupo 17 
Nun'Álvares Pereira, surgindo assim 
a formação dos primeiros Escutei-
ros da nossa cidade. 

“Podemos seguramente afirmar 
que desde esse momento temos Es-
cuteiros por cá e assim, este ano, ti-
vemos a honra de poder celebrar os 
97 anos de escutismo em Espinho”, 
diz Luísa Moreira acrescentando 
que o Agrupamento 274 S. Jorge de 
Espinho, assinalou esta data “dan-
do início à preparação da celebra-
ção dos 100 Anos, lançando o mote 
‘Rumo aos 100 no Escutismo em 
Espinho’. 

Segundo a responsável pelos 
Escuteiros de Espinho, o lema pre-
tende “estimular a celebração que 
teremos em 2025, mas quer também 
assinalar o objetivo de crescimento 
do agrupamento, relembrando a 
todos da presença do Movimento 
Escutista na nossa cidade, que se 
mantém fiel até hoje ao seu objetivo 
educativo de formação integral dos 
jovens e crianças em todas as suas 
áreas de desenvolvimento”.

O Corpo Nacional de Escutas é a 
maior organização de juventude em 
Portugal, contando com mais de 70 
mil escuteiros em mais de um mi-
lhar de agrupamentos, onde todas 
as crianças e jovens, entre os 6 e 
os 22 anos, “podem usufruir do seu 
programa educativo, implementado 
através do Método Escutista” ○

UNIFORME
Camisa com insígnias
Calção
Cinto
Meias
Jarreteiras
Lenço
Chapéu ou boné
Botas escuras

GRUPOS
Alcateia (amarelo)
Explorador (verde claro)
Pioneiro (azul)
Clã (vermelho)
Animadores (verde escuro)

  
Embora as atividades 
sejam preparadas 
por adultos, são 
as crianças que 
as escolhem. Nós 
apenas procuramos 
enriquecê-las tendo 
em conta áreas de 
desenvolvimento 
(físico, afetivo, caráter, 
espiritual, intelectual e 
social)”
Luísa Moreira
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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 LINHA1400

qui
14 Farmácia Machado

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

sex
15

Farmácia de Anta
Rua Tuna Musical, 907 - Anta

227 341 109
sáb
16

Farmácia Teixeira
Centr0 Comercial 
Solverde/1 - Av. 8 - Espinho 
227 340 352

dom
17

Farmácia Santos
Rua 19, n.° 263 - Espinho

227 340 331

seg
18

Farmácia Paiva
Rua 19, n.° 319 - Espinho

227 340 250

ter
19

Farmácia Higiene
Rua 19, n.° 395 - Espinho

227 340 092

qua
20

Grande  Farmácia
Rua 8, n.° 1025 - Espinho

227 340 092


