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ENTREVISTA

“Quero dar mais  
ao voleibol”

Cristiana Sofia, 
ex-jogadora do 

SC Espinho 
p16  e 17
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FUNDOS COMUNITÁRIOS 

Espinho e Gaia 
recebem 20 
milhões para ajuda 
às comunidades 
desfavorecidas
Protocolo assinado com a 
Área Metropolitana do Porto 
representa um investimento com 
fundos do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR). p7

HABITAÇÃO SOCIAL

Programa 1.º Direito 
(quase) preparado 
para o Bairro da 
Ponte de Anta p10

ESPECIAL PÁSCOA

Regresso do 
compasso às 
ruas em todas 
as freguesias do 
concelho
Cidadãos de Anta e Guetim 
receberam a Cruz em suas casas  p12

DEFESA-ATAQUE

Natação adaptada 
do Sporting de 
Espinho ajuda no 
desenvolvimento 
de atletas com 
deficiências 
Clube conta atualmente com 
quatro nadadores de competição. 
p15

“Hoje em dia continuo na 
vida política do meu partido, 
embora de outra forma”
Rosa Maria Albernaz foi, até ao momento, a deputada espinhense com maior longevidade na Assembleia 
da República. Fundou o PS em Espinho e esteve durante um quarto de século no Parlamento português, 
com um percurso político que até chegou ao Parlamento Mundial. Foi condecorada pela Letónia e 
designada filha de Famagusta (Chipre). E ainda desempenhou um papel solidário em Timor, para onde 
enviou uma imagem de Nossa Senhora da Ajuda, padroeira de Espinho. p4, 5 e 6

Destaque 



feira 
semanal

visto daqui

1 – É complexo contar o 25 de Abril aos jovens, que pouco 
ou nada se interessam pela História de Portugal, antes 
entretidos com diversões digitais ou com o pontapé na 
bola e a animação das discotecas. E se a complexidade 
recai sobre o antes, em que não havia tais entretimentos, 
também resvala para depois da Revolução dos Cravos. 
Os jovens mais preocupados com as origens e o que 
lhes rodeia, interrogam-se sobre o que é que perdurou 
ou melhorou desde o 25 de Abril. A mesma reflexão é 
paralela a quem viveu o 25 de Abril, celebrando com 
cravos. Quase meio século volvido (48 anos em 2022), o 
que é que se aprendeu e o que é que se fez?

2 – O plano de recuperação e resiliência para 
implementação do plano de ação para as comunidades 
desfavorecidas é fundamental para a conjuntura atual 
e para as que já se seguem. Foi nesse âmbito que a Área 
Metropolitana do Porto e os municípios de Espinho e de 
Vila Nova de Gaia formalizaram um acordo alicerçado 
no plano de ação da operação integrada do território 
de intervenção, resultando num investimento global 
até ao montante que ultrapassa os 20 milhões euros, 
visando as respostas sociais. Trata-se de uma linha de 
financiamento, privilegiando o imaterial em detrimento 
dos habituais investimentos em infraestruturas 
e equipamentos. O plano de ação operacional 
integrado do território de intervenção, enquadrado 
no programa de comunidades desfavorecidas nas 
áreas metropolitanas, representa um plano integrado 
de atuação sobre as múltiplas vulnerabilidades 
presentes, neste caso, em Espinho e Vila Nova de 
Gaia. E visa contribuir com apoios e soluções para os 
desfavorecidos (crianças e jovens com insucesso escolar, 
pessoas em idade ativa, desempregadas, e com baixas 
qualificações e em situação de precaridade; idosos 
isolados e dependentes e grupos com vulnerabilidades 
especificas). Há quem valorize a perspetiva de assentar 
numa abordagem multidimensional e multissectorial, 
através de uma rede de atores e parceiros. Uma forma 
de responder aos desafios com que as comunidades 
desfavorecidas são confrontadas diariamente, com os 
seguintes objetivos estratégicos.  

3 – E são fundamentais para o sucesso das comunidades 
desfavorecidas, em particular, e para a sociedade, em 
geral, atender e, sobretudo, assegurar o aumento do 
sucesso escolar e educativo, potenciando a integração 
no mercado de trabalho a população jovem. E não 
se afigura menos importante qualificar e capacitar 
a população adulta, promovendo o acesso a novos e 
melhores empregos. Naturalmente que sobejam outras 
necessidades, umas mais prementes que outras, mas 
se houver boa-vontade e, acrescer, aplicação ajustada 
dos tais milhões agora anunciados, com pompa e 
circunstância, há que confiar que os desfavorecidos têm 
futuro mais favorecido.

A sina dos desfavorecidos e os 
cravos que se murchando

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 |  Entrevista: “O 25 de Abril permitiu o meu 
acesso à vida política e à militância no Partido Socialista”
Rosa Maria Albernaz deixou a Assembleia da República ao fim 
de 25 anos, em 2018. Deputada socialista, marcou presença 
na mesa da casa da democracia ao longo de sucessivos 
mandatos e foi eleita para o Parlamento Mundial. Mulher de 
causas, recebeu a mais alta condecoração da Letónia e foi a 
Timor para apoiar o padre Domingos Soares, num trabalho 
com crianças órfãs.

4500 ESPINHO
7 | Espinho e Gaia assinam protocolo para receber 20 
milhões de euros do PRR
Protocolo assinado com a Área Metropolitana do Porto 
representa um investimento com fundos do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) que se vai destinar à 
resolução dos problemas das comunidades desfavorecidas, 
promovendo o desenvolvimento social e económico.
8 | Obras: requalificação da entrada norte gera 
alterações à circulação automóvel
Restrições e condicionamento do trânsito durante um mês, 
dependendo das condições climatéricas.
9 | Centenas de crianças das escolas integraram a 
“Patrulha Júnior”

4500 FREGUESIAS
10 | Bairro da Ponte de Anta conta com o (programa) 1.º Direito

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Jorge Relojoeiro: oficina há três anos na Rua 33, 
mas com muita(s) história(s) de Jorge Soares e João 
Capela.

OPINIÃO
13 | “O lugar das mulheres nas artes (a propósito do 
retorno de Balbina ao FACE)” – Manuela Aguiar

DEFESA-ATAQUE
15 | Natação adaptada do SC Espinho nasceu há dez 
anos e luta pelo desenvolvimento dos atletas 
Projeto surgiu fruto de um protocolo com a Câmara Municipal 
de Espinho.
16 e 17 | “Olho para trás e sinto que foi um feito 
enorme por parte do Espinho e tenho orgulho em ter 
feito parte disso”
Cristiana Sofia fala sobre a subida do SCE da III para a I Divisão 
do voleibol nacional feminino.
18 | Natação: Rodrigo Rodrigues vai à Seleção Nacional
Feito histórico na modalidade do SC Espinho.
19 | Voleibol: cubanos do plantel academista fazem a 
antevisão do encontro complicado frente ao Leixões

OFF
23 | DE BOA SAÚDE: autismo
No mês da consciencialização do autismo, pretende-se 
desmistificar conceitos errados sobre uma condição que afeta 
1 em cada 132 crianças globalmente.

Visita pascal e do 
compasso
As celebrações da 
Páscoa trouxeram uma 

(mais aproximada) 
normalidade, com 
a tradicional visita 
pascal e do compasso. 

Todas as paróquias do 
concelho retomaram a 
tradição, naturalmente 
com as devidas e 
necessárias cautelas.

Factos e figuras da semana
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Mariana Neves 
de Castro
A treinadora de voleibol, 
Mariana Neves de Castro, 
inscreveu o seu nome no 
historial da modalidade 
ao se tornar na primeira 
mulher a orientar uma 

equipa de seniores 
masculinos no principal 
campeonato português 
e no SC Espinho. Por 

força das circunstâncias, 
a adjunta de Ricardo 
Lemos foi chamada a 
desempenhar (bem) 
aquelas funções, vencendo 
um dos jogos diante o 
Leixões.

Má maré para as 
arbitragens
O SC Espinho, em 
futebol, foi derrotado 
na continuação do jogo 
ante o Valadares e que 
foi interrompido ao 
intervalo, em março 

passado, mantendo-
se o 0-1. Nestes 
últimos 45 minutos, 

numa verdadeira 
corrida contra o tempo, 
a arbitragem acabou 
por voltar a não ser feliz, 
apesar do empenho e da 
determinação dos tigres.
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ROSA MARIA ALBERNAZ

ENTREVISTA. 

Rosa Maria Albernaz, 
uma das mais marcantes 
figuras do Partido 
Socialista (PS), nasceu 
em Espinho. Desde muito 
cedo, sobretudo a partir 
do 25 de Abril de 1974 
passou exercer, de forma 
intensa, um papel na 
política nacional, muito 
por influência de seu pai, 
Flávio Soares Bastos, um 
militante socialista local. 
Professora de profissão, 
registou um notável 
percurso político na 
Assembleia da República 
ao longo de 25 anos, 
representando o 
Parlamento de Portugal no 
Parlamento Mundial e este 
último, nas Nações Unidas. 
Rosa Maria Albernaz foi 
alvo de uma homenagem 
pela República da Letónia 
e foi designada filha de 
Famagusta (Chipre).

destaque

"Não é por ter saído 
da Assembleia da 
República que significa 
que me desliguei da 
minha vida política”

MANUEL PROENÇA 

Quais são, afinal, as suas origens? 
Nasci em Espinho – na Rua 31 com 
a 26 – numa casa que hoje em dia 
ainda existe, a casa do Torreão. Es-
tudei em Espinho, em Inglaterra e 
no Porto. 
Como era Espinho nos seus tempos 
de infância? 
Era uma cidade cuja vida rolava à 
volta do mar, da feira semanal, do 
comércio. No verão, a Avenida 8, 
com os seus cafés, era o ponto de 
encontro de todos os espinhenses. 
A vida era calma e o convívio era 
grande. 
Nesse sentido, tenho recordações 
bem marcantes da minha infância 
em Espinho. Lembro-me da liber-
dade e do espaço que tínhamos 
para brincar. Brincávamos na rua, 
no chamado ‘coteiro da areia’, que 
era uma zona que existia entre 
o Centro de Saúde e a Fábrica da 
CORFI e que consistia num monte 
enorme de areia fina. Havia pessoas 
a afirmarem que o mar já tinha 
estado naquela zona! 
Como sentiu o 25 de Abril de 1974? 
Recordo esse dia como se fosse hoje. 
Logo pela manhã, o meu pai veio a 
minha casa contar o que tinha acon-
tecido naquela madrugada. Falava 
com alegria, embora com alguma 
confusão à mistura. Para ele havia 
apenas uma certeza: a mudança 
que tinha chegado significava o 

início de um regime democrático e 
o fim da ditadura. As lágrimas dele 
marcaram a recordação que tenho 
desse dia. Quem viveu essa mu-
dança nunca a esquecerá…
Quem era a professora Rosa Maria 
Albernaz? 
Comecei a ser professora em Es-
pinho, na altura da ditadura. Uma 
coisa que sempre tentei fazer foi 
conhecer os meus alunos, porque 
a vida antes do 25 de Abril era bem 
diferente e difícil. Marcaram-me 
muito as dificuldades enormes 
que as crianças passavam naquela 
altura. Estabeleci sempre uma li-
gação afetiva com aquelas crianças. 
Por isso, sinto que não fui apenas 
professora delas. Aliás, elas próprias, 
agora adultas, ainda hoje me dizem 
isso quando me encontram. Tenho 
orgulho quando os meus antigos 
alunos expressam, por palavras e 
afetos, o que sentem em relação a 
mim. 
Para além de ter exercido a minha 
profissão de professora ao serviço 
do Ministério da Educação, exerci-a 
também de forma independente 
e voluntária para ajudar algumas 
pessoas a ultrapassarem as dificul-
dades impostas pelas novas regras 
que entraram em vigor logo após o 
25 de Abril. Na altura, para as pessoas 
terem acesso a coisas tão banais, 
como por exemplo a carta de con-
dução, era necessário terem a quarta 
classe. Contudo, esta não era a rea-

lidade de um país que tinha vivido 
anos e anos em ditadura e cujo 
acesso à educação tinha sido vedado 
a milhões de pessoas. Por isso, criei 
uma escola noturna, inicialmente 
na minha própria casa, depois na 
sede do PS de Espinho e, finalmente, 
nuns pré-fabricados da zona de S. 
Pedro, onde ajudei, voluntariamente, 
dezenas de pessoas a preparem-se 
para o exame nacional da quarta 
classe.
Como entrou na política? 
Nasci no seio de uma família re-
publicana. O meu pai pertencia ao 
núcleo espinhense da oposição com 
Artur Bártolo, o professor Vilarinho 
e outros conhecidos espinhenses. 
Desde jovem, tive acesso a uma pers-
petiva política diferente do regime 
que existia e a vinda do 25 de Abril 
permitiu o meu acesso à vida polí-
tica e à militância no PS. 
Como aconteceu a sua ida para o 
Parlamento da primeira vez? 
Foi o reconhecimento do meu tra-
balho político e nacional. Conhecia 
as dificuldades que existiam e ten-
tava sempre resolver os problemas 
das instituições e concretizar as 
aspirações das pessoas, principal-
mente das mais desfavorecidas.
O que sentiu e que papel teve na 
mesa da Assembleia da República 
(AR)? 
Fiquei sensibilizada, pois a escolha 
que recaiu em mim foi feita pelo meu 
grupo parlamentar, votada favora-

velmente por todos os partidos em 
plenário e apoiada pelo presidente 
da AR da altura, Almeida Santos.
O meu trabalho esteve focado na 
orientação dos trabalhos em ple-
nário e na organização que advém 
dos trabalhos inerentes ao papel 
que a mesa da AR exige. A minha re-
condução nas legislaturas seguintes, 
com outros presidentes da Assem-
bleia, demostra que cumpri com as 
minhas responsabilidades.
Quais foram as comissões parla-
mentares mais importantes que 
integrou?
Todas as comissões foram impor-
tantes, mas houve uma que escolhi 
em primeiro lugar – a Agricultura 
e Mar –, em virtude da vida difícil 
dos pescadores da pesca artesanal. 
A arte xávega não era conhecida 
nem falada no Parlamento, mas na-
quela altura já existiam vozes a pro-
clamar o fim da pesca artesanal. As 
outras duas comissões às quais per-
tenci foram a Defesa e os Negócios 
Estrangeiros. 
Há ainda outra eleição que me 
marcou: a de representante do Par-
lamento português no Parlamento 
Mundial e consecutiva recondução 
durante muitos anos, assim como 
a eleição do meu nome para o re-
presentar nas Nações Unidas. Estas 
três eleições foram um marco im-
portante para a minha formação 
política.
Lidou com presidentes da Repú-
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blica, primeiros-ministros e muitos 
ministros. Quais os mais acessíveis 
e quais os mais complicados?
É uma pergunta difícil de responder. 
Sempre lidei com todos eles com 
educação, na resolução dos pro-
blemas das pessoas, das autarquias e 
das associações e houve sempre um 
trato correto entre nós. Mas posso 
relembrar a ligação política e afetiva 
com Mário Soares e a ligação de ami-
zade que criei com o ex-presidente 
da AR, Mota Amaral.
Conheceu muitas pessoas e muitas 
personalidades…
Sim, quer a nível nacional, quer in-
ternacional, mas reconheço que a 
minha eleição como representante 
do Parlamento português no Parla-
mento Mundial, onde estive muitos 
anos, permitiu conhecer e travar 
amizades com parlamentares e po-
líticos de todo o mundo e de áreas 
políticas diferentes da minha.
Qual foi a figura que mais a marcou? 
É difícil de responder, porque foram 
inúmeras. Se tivesse de destacar al-
gumas, embora por razões bastante 
diferentes, talvez dissesse Nelson 
Mandela e Fidel Castro. Mandela 
porque para mim foi sempre alguém 
que admirei muito, pela vida que 
teve e da qual abdicou em favor 
dos ideais de defesa dos direitos 
das pessoas. Fidel porque era um 
homem com o dom da palavra e 
conseguia, durante horas, captar a 
nossa atenção, mesmo quando dele 
discordávamos.
Há ainda outra figura, embora bem 

menos conhecida, que me marcou 
pela sua humildade, voto de pobreza 
e a coragem que demonstrou na pro-
teção que fez a dezenas de órfãos em 
Timor. Era o padre Domingos Soares.
O PS sempre a tratou com o devido 
respeito? 
O PS é um partido democrático, que 
reconhece o trabalho dos seus mi-
litantes. Faço parte dos órgãos dis-
tritais, da comissão política e do se-
cretariado distrital. Sou presidente 
da Assembleia Concelhia do PS de 
Espinho e continuo a pertencer à 
Comissão Política Nacional, órgão 
máximo do PS, onde está represen-
tado o secretariado nacional. Fui 
sempre indicada pelo meu grupo 
parlamentar para o Parlamento 
Mundial. Tudo isso responde à sua 
questão.
E continua a fazê-lo? 
Continuo a fazer parte dos órgãos 
concelhios, distritais e nacionais. 
Fui indicada há pouco tempo para a 
lista da Comissão Política Nacional 
pelo meu secretário-geral, António 
Costa. Somos três os representantes 
do distrito de Aveiro – eu, Henrique 
Ferreira e Filipe Neto Brandão.
Qual o papel que o seu pai, socia-
lista de alma e coração, teve no seu 
percurso político? 
O meu pai ensinou-me que só existe 
um caminho – a democracia, que im-
plica liberdade e justiça social. Mi-
litou na oposição sem medo. Depois 
do 25 de Abril trabalhava diaria-
mente pelo seu ideal democrático 
no PS, que sempre orientou a sua 

vida desde adolescente.
Qual foi a sua maior luta política? 
Não foi uma! Foram várias. Já referi 
a regulamentação e o reconheci-
mento da pesca artesanal – a arte 
xávega -, mas houve outras! 
A causa animal é um dos exemplos 
de uma luta que durou anos, até 
conseguir ver aceite legislação sobre 
maus-tratos a animais. Foi uma en-
volvência que nunca esquecerei. As 
crianças, os jovens, as associações, 
as pessoas que se manifestaram na 
rua e os milhares de assinaturas a 
apoiar a proposta-lei que apresentei 
na AR. Lembro-me bem do dia da 
discussão da proposta-lei no Parla-
mento e da quantidade de pessoas 
que havia na rua à volta da ‘casa da 
democracia’. Recordo também com 
orgulho o cartão que José Sara-
mago me enviou a manifestar o seu 
apoio a esta causa.
E a nível internacional?
Está relacionada com a minha in-
tervenção no Parlamento Mundial 
sobre o afastamento de 60 depu-
tados colombianos que se opunham 
ao governo da altura. Com o apoio 
de Mário Soares, conseguimos re-
solver esta situação. Um dos depu-
tados chegou a ir depois a Lisboa, 
representando todos os outros, 
agradecer-nos.
Relembro também o apoio político 
e organizativo que dei no parla-
mento da Letónia após a demo-
cratização deste país, o que levou 
a Presidente da República da Le-
tónia a atribuir-me a condecoração 
máxima das três estrelas de ouro. 
A cerimónia teve lugar em Riga, 
com a presença de todos os embai-
xadores, governo e parlamentares 
da Letónia. Nunca esquecerei esse 
dia, assim como o desfile que houve 
no dia seguinte na rua, na avenida 
principal de Riga até ao monu-
mento nacional, onde fui depositar, 
com a Presidente da República, uma 
coroa de flores em memória dos 
que lutaram contra a invasão russa. 
Guardo a condecoração, junto com 
as fotografias, desse dia na Letónia.
Mas há mais?...
Outro momento importante, foi 

o percurso que efetuei a pé com 
muitas mães que perderam os seus 
filhos, durante a invasão turca a 
Chipre. Seguimos ao longo da fron-
teira que divide a parte cipriota da 
parte ocupada. O percurso terminou 
com um grande comício, onde fui de-
signada filha de Famagusta.
Recordo também o trabalho que 
efetuei a favor de Timor, nomea-
damente com o padre timorense 
Domingos Soares, de quem já falei 
anteriormente, e que tinha ao seu 
cuidado muitas crianças órfãs, na 
montanha de Letefoho. Convidei-o 
para ir a Lisboa e organizei, no Par-
lamento português, uma campanha 
de angariação de fundos não só para 
ajudar as crianças, mas também 
para a construção de uma igreja no 
cimo da montanha. Depois de cons-
truída a igreja, fui visitá-la. Há uma 
imagem da Nossa Senhora da Ajuda, 
padroeira de Espinho, que enviei 
para lá e ainda outra, também da 
Nossa Senhora, que está na catedral 
em Dili. A música “Salva Rainha”, que 
toca sempre ao meio-dia na igreja de 
Espinho, também toca na igreja de 
Letefoho, em Timor.
Uma outra luta esteve relacionada 
com o trabalho que desenvolvi no 
Parlamento Mundial sobre o Médio 
Oriente com uma proposta, que foi 
aceite, para a criação da Assembleia 
Parlamentar do Mediterrâneo, que 
ainda existe. 
Por último, mas não menos im-
portante, quero também referir o 
trabalho desenvolvido com os Mé-
dicos Sem Fronteiras que consistiu 
em campanhas junto das escolas, 
nomeadamente Espinho, Vale de 
Cambra, Mealhada e Lisboa, que 
tinham como objetivo angariar 
fundos monetários. Esse dinheiro foi 
entregue por mim na Etiópia, mais 
precisamente na fronteira com o 
Sudão, aos Médicos Sem Fronteiras.
Teve sempre uma grande par-
ticipação no movimento das 
mulheres… 
Sinto orgulho em ter sido uma das 
mulheres que avançou com a orga-
nização a nível nacional do Depar-
tamento das Mulheres Socialistas, 

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

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

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

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

oportunidades na 
Beatriz dos panos!
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 CARGOS EXERCIDOS

Deputada na II e na III legislaturas e da V à XIII 
legislatura
Secretária da Mesa na XII Legislatura
Vice-Secretária da Mesa da AR na IX, X e XI 
Legislaturas
Membro das Comissões de Agricultura e Pescas, 
Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 
e Petições da AR
Coordenadora dos Deputados do Partido Socialista 
de Aveiro
Vereadora da Câmara Municipal de Vale de Cambra 
e Câmara Municipal de Espinho
Comissão Política Nacional PS
Presidente das Mulheres Socialistas do PS de Aveiro
Executivo da Federação do PS de Aveiro
Membro da Comissão Política Distrital PS de Aveiro
Presidente da Comissão Política de Espinho
Membro da Comissão Nacional do PS
Membro da Comissão Política Nacional do PS
Membro da Comissão Política Distrital de Aveiro
Membro da Comissão Política do PS Espinho
Membro do Conselho Consultivo Nacional das 
Mulheres Socialistas
Presidente das Mulheres Socialistas do PS de Aveiro
Presidente da Associação de Amizade Parlamentar 
Portugal-Chipre
Presidente da Associação de Amizade Parlamentar 
Portugal-Letónia
Representação do Parlamento de Portugal na União 
Interparlamentar (UIP)
Vice-Presidente da Comissão Democracia e Direitos 
Humanos da UIP e membro da Comissão da União 
Interparlamentar com as Nações Unidas
Mediadora no Conflito Chipre/Turquia pela UIP
Presidente da Associação de Amizade Parlamentar 
Portugal-Jordânia
Vice-presidente da Associação de Amizade 
Parlamentar Portugal-Israel
Vice-presidente da Associação de Amizade 
Parlamentar Portugal/Geórgia

    CONDECORAÇÕES

Ordem das Três Estrelas Ouro - Letónia
Cavaleira das Três Estrelas Ouro - Letónia
Filha de Famagusta - Chipre

 DADOS PESSOAIS

Rosa Maria da Silva Bastos da Horta Albernaz
Licenciatura em História
Curso do Magistério 2.º ciclo
Professora
Deputada em 11 legislaturas (1980/1983 e 
1987/2018)
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juntamente com Maria Barroso, Etel-
vina Lopes de Almeida, Alzira Lemos 
e Beatriz Cal Brandão. Para além da 
criação deste departamento, organi-
zámos também o primeiro Congresso 
Nacional das Mulheres Socialistas. 
Lembro-me de percorrer, com duas 
camaradas, o país e as ilhas na orga-
nização do departamento. Foi impor-
tante a nossa participação e também 
a integração na Internacional das 
Mulheres Socialistas que fez com que, 
pela primeira vez, estivéssemos pre-
sentes numa reunião em Haia, nos 
Países Baixos. Reconheço que não 
foi um trabalho político fácil. Hoje a 
realidade é outra e existe, neste mo-
mento, uma organização forte dentro 
das estruturas do PS.
O PS em Espinho teve altos e 
baixos!... 
Na vida política, os altos de um par-
tido são quando vence as eleições, 
porque significa que conseguiu con-
solidar e aumentar o seu eleitorado. 
Os baixos são quando o partido 
perde, porque significa que não con-
seguiu passar a sua mensagem.
Sempre foi apoiante de Miguel Reis? 
Conheço o arquiteto Miguel Reis, 
hoje presidente da nossa autarquia, 
desde a sua entrada na Juventude So-
cialista. Acompanhei o seu percurso 
político e sempre reconheci a sua 
capacidade e preparação para este 
cargo. Tenho a certeza que Espinho 
irá beneficiar com a sua capacidade 
para permitir uma melhoria da vida 
dos espinhenses.
Qual o seu papel no quartel e na 
união dos bombeiros em Espinho?
Sempre admirei e valorizei o papel 
dos bombeiros na nossa sociedade. 
Sou neta de um dos primeiros bom-
beiros voluntários de Espinho, que 
tinha o número três. Quando co-
mecei com uma tentativa de cons-
trução do quartel dos bombeiros 
de Espinho, nunca o fiz com uma 
perspetiva partidária. O certo é que 
devido a alguma mesquinhez polí-
tica, este projeto esteve para não ser 
concretizado. Ainda bem que a reali-
dade foi outra. Acompanhei por três 
vezes a vinda do Secretário de Estado 
da altura – Jorge Gomes – em reu-
niões que houve no antigo quartel. 
Lembro-me, também, do dia em que 
a ministra da Administração Interna 
da altura –Constança Urbano de 
Sousa – veio a Espinho anunciar a 
aprovação do projeto e o início da 
construção do quartel. Foi o único 
quartel nesse ano a ter luz verde para 
a sua construção. Sinto uma pequena 
mágoa (porque por pressões, e torno 
a afirmar, mesquinhas) não fui con-
vidada para a inauguração do novo 
quartel, nem sequer para visitar as 
novas instalações, que até hoje não 
conheço. Mas para mim o que é real-
mente importante é a existência do 
espaço, que posso afirmar ter contri-
buído para a sua realidade. Quanto 
à união dos nossos bombeiros de 
Espinho, isso deve-se unicamente a 

uma decisão deles.
A arte xávega sempre foi uma luta 
sua. Qual o futuro desta arte da 
pesca?
Convivi sempre com a realidade 
da pesca artesanal. Conheci, e co-
nheço, a vida dura e as dificuldades 
dos nossos pescadores. Quando fui 
eleita para a AR fui confrontada 
com a discussão na minha comissão 
unicamente sobre a grande pesca, 
dita económica. Algumas vozes já 
proclamavam o fim da pesca ar-
tesanal, afirmando que as redes 
usadas na arte xávega dizimavam 
os cardumes. Foi uma luta difícil. 
Visitei várias zonas piscatórias, or-
ganizámos duas grandes reuniões 
de pescadores de todo o país, no-
meadamente em Mira. Nunca de-
sisti, pois estava em causa a vida 
de milhares de pessoas que sempre 
viveram desta atividade. Nunca irei 
esquecer a minha intervenção na 
AR em defesa da pesca artesanal. 
Coloquei sob a bancada a rede que 
o pescador Cacheira me emprestou. 
A minha intervenção foi baseada 
nos conhecimentos que os nossos 
pescadores me transmitiram e no 
conhecimento científico que me 
foi transmitido por um biólogo ma-
rinho. A regulamentação foi apro-
vada. Hoje já se fala com conheci-
mento sobre a arte xávega.
Continuo a ter contacto com os 
pescadores e a ajudá-los, pois pre-
tendem ter um aumento no lucro da 
venda do pescado e poderem pescar 
aos fins de semana através da arte 
da majoeira.
O que pensa do enterramento da 
via férrea e de todas as obras que 
estão a ser feitas na cidade? 
O enterramento da ferrovia no 
centro de Espinho foi uma oportu-
nidade para ‘coser’ o nosso território 
e para repor o espaço urbano numa 
zona absolutamente central. É pena 
que este processo se tenha arras-
tado ao longo de tantos anos e que o 
projeto de requalificação do espaço 
à superfície tenha ficado aquém das 
expectativas. Sei que o atual execu-
tivo municipal tem vindo a corrigir 
alguns aspetos da obra do RECAFE 
e acredito que com esta gestão de 
proximidade que tem sido feita, a 
empreitada será finalmente termi-
nada, devolvendo esse espaço a Es-

pinho e aos espinhenses.
Qual a esperança que tem para o pro-
gresso do concelho de Espinho? 
Julgo que é preciso olhar para os desa-
fios que temos pela frente e começar 
a planear de forma séria o futuro de 
Espinho. É preciso resolver os pro-
blemas no domínio da habitação, 
olhar com atenção para a população 
sénior e investir nas pessoas, refor-
çando a aposta na educação, saúde e 
ação social.
Vai querer continuar ligada à polí-
tica ou vai desligar-se dela?
Não é por ter saído da AR que signi-
fica que me desliguei da minha vida 
política!
Em julho de 2018, tomei a decisão de 
abandonar o cargo de deputada na 
AR. Fi-lo quando soube que a minha 
filha, grávida de trigémeos, enfren-
tava uma situação de risco. No en-
tanto, os papéis para sair da AR foram 
apenas apresentados no início de 
dezembro, porque houve uma série 
de projetos que eu quis concluir, no-
meadamente a apresentação do meu 
relatório anual sobre os direitos hu-
manos, em virtude de ser vice-presi-
dente desta comissão no Parlamento 
Mundial. Apresentei-o em Genebra, 
em novembro de 2018. Em dezembro 
terminei o meu mandato como depu-
tada. Foram mais de 25 anos. 
Hoje em dia continuo na vida polí-
tica do meu partido, embora de outra 
forma. Tenho responsabilidades nos 
órgãos nacionais, distritais e con-
celhios e continuo a responder às 
solicitações.
Conseguiu fazer amizades?
Tive grandes amizades dentro dos 
outros partidos, nomeadamente 
dentro do Partido Comunista, com 
o João Oliveira, que era uma pessoa 
extraordinária, e o António Filipe. Foi 
uma pena não terem sido reeleitos 
nas últimas eleições legislativas.
Qual o conselho que daria aos 
novos deputados que recentemente 
entram para o Parlamento?
Não precisam dos meus conselhos. 
O importante é que nunca se desli-
guem da realidade das pessoas e que 
tentem resolver, dentro do possível, 
os problemas das nossas popula-
ções. Isso é mais importante que 
qualquer discurso.
Qual a mensagem que gostaria de 
deixar ao seu camarada António 
Costa?
O meu camarada António Costa, pri-
meiro-ministro do nosso país, não 
precisa de nenhuma mensagem, só 
é necessário que continue a colocar 
em prática os nossos ideais que se 
resumem áquilo que o PS sempre 
defendeu: justiça social e liberdade.
Solidariedade é importante hoje 
mais do que nunca, especialmente 
com a Ucrânia, em defesa da sua 
liberdade e democracia, contra a ti-
rania de um ditador louco, que des-
trói um país, não olha ao sofrimento 
das pessoas, principalmente das 
crianças. ○

Sinto orgulho em ter sido uma 
das mulheres que avançou com 
a organização a nível nacional 
do Departamento das Mulheres 
Socialistas, juntamente com 
Maria Barroso, Etelvina Lopes 
de Almeida, Alzira Lemos e 
Beatriz Cal Brandão. Para além 
da criação deste departamento, 
organizámos também o primeiro 
Congresso Nacional das 
Mulheres Socialistas"

1. Festa Comemorativa das eleições no castelo de SM Feira em 1975 com Sotto Mayor Cardia
2. Rosa Maria Albernaz na Assembleia da UIP
3. Assembleia da República 1984
4. Homenagem na Letónia
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LISANDRA VALQUARESMA

FOI ASSINADO na passada quin-
ta-feira, 14 de abril, o protocolo do 
Plano de Ação para as Comuni-
dades Desfavorecidas da Área Me-
tropolitana do Porto (AMP) que visa 
a atribuição de 20 milhões e 265 mil 
euros aos municípios de Espinho e 
Gaia. Este apoio financeiro, introdu-
zido nas respostas sociais do Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR), 
vai destinar-se à resolução dos pro-
blemas das comunidades desfavo-
recidas, promovendo o desenvol-
vimento social e económico, “e um 
eixo metropolitano com foco na 
inovação, capacitação, participação 
e envolvimento das comunidades”, 
refere a AMP. 

Segundo Miguel Reis, presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, 
este programa “é uma nova forma 

de fazer política”, pois está maio-
ritariamente direcionado para os 
cidadãos. De acordo com o autarca 
espinhense, este Plano de Ação Ope-
racional revela-se “diferenciador”, 
na medida em que a aplicação do 
investimento será destinada à reso-
lução dos problemas concretos das 
populações. “Aquela velha forma de 
usarmos as verbas que nos são en-
tregues nas estradas, nos pavilhões 
ou nas rotundas faz cada vez mais 
parte do passado e este programa 
materializa isso”, refere, explicando 
que, em anos anteriores, “possivel-
mente o investimento seria feito 
na requalificação de um edifício 
ou na valorização de uma acessi-
bilidade”, mas este projeto permite 
apenas “um investimento até 50% 
em equipamentos, pois tudo o resto 
é imaterial, é um investimento nas 
pessoas”.

Explicando que “este programa 
permite capacitar as pessoas, trans-
formar vidas e valorizar aquilo que 
o município tem”, Miguel Reis re-
velou que os projetos que vão ser 
apresentados para Espinho têm 
“uma lógica intermunicipal”, permi-
tindo resolver problemas em áreas 
como a da saúde física e mental, ou 
na ordem da cidadania ativa. “Em 
alguns casos muito específicos po-
demos resolver problemas que se ar-
rastam há largas décadas no nosso 
município e esta é uma verdadeira 
oportunidade que não podemos 
desperdiçar, como, por exemplo, no 
âmbito do envelhecimento ativo, 
pois Espinho tem números preocu-
pantes”, alertou Miguel Reis.

De acordo com o autarca, a Lagoa 
de Paramos, símbolo fronteiriço de 
Espinho e Ovar, poderá vir a ganhar 
“um novo equipamento de inves-
tigação, desenvolvimento e valori-
zação, integrando as comunidades 
desfavorecidas da zona”, como é o 
caso do Bairro da Quinta, fazendo 
perceber “que é possível viver 
através da valorização do ambiente, 
da natureza, como é o caso da Lagoa 
de Paramos, ou através da valori-
zação do património histórico como 
é o caso de Castro de Ovil.”

Olhando para as comunidades 
desfavorecidas de Espinho, Miguel 

Reis alertou para a realidade dos 
comerciantes da cidade e não es-
queceu, por exemplo, o problema da 
sazonalidade. 

Já Eduardo Vítor Rodrigues, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Gaia, não antecipou possíveis cená-
rios de intervenção, mas explicou 
que este programa, no âmbito do 
PRR, sofreu algumas modificações 
desde o início de 2021. “No início fa-
lava-se da alta velocidade, do metro, 
da própria rede viária ou equipa-
mentos sociais, ou seja, falava-se 
de tudo menos de pessoas. Na al-
tura, as duas áreas metropolitanas 
entenderam que importava fazer 

uma experiência porque quando 
estamos a lidar com fenómenos 
sociais novos, necessitamos de res-
postas novas. E lançamos o desafio 
ao Governo. Um desafio que era, 
para nós, muito importante, pois 
achávamos importante ter uma 
componente do PRR que permitisse 
olhar para as pessoas, para os seus 
problemas e encontrar respostas”, 
afirmou o autarca de Gaia, expli-
cando que perante o desafio lan-
çado, “o Governo respondeu com 
a inclusão de uma verba absoluta-
mente extraordinária”. 

O plano de ajuda às comunidades 
desfavorecidas da Área Metropo-
litana do Porto (AMP) tem uma 
dotação total de 121,5 milhões de 
euros e deve estar implementado 
até 31 de dezembro de 2025. Se-
gundo Eduardo Vítor Rodrigues é “o 
maior pacote financeiro alguma vez 
existente em qualquer território do 
país”, e explica que “não há divisão 
do dinheiro” entre Espinho e Gaia, 
“mas há segmentação de trabalho”.

A assinatura do acordo aconteceu 
no edifício da Câmara Municipal de 
Espinho e foi celebrado entre Mi-
guel Reis, presidente de Espinho, 
Eduardo Vítor Rodrigues, presi-
dente de Gaia, e Ariana Pinho, da 
Comissão Executiva da Área Metro-
politana do Porto. ○ 

4500 Espinho

 

Este programa 
permite capacitar 
as pessoas, 
transformar 
vidas e valorizar 
aquilo que o 
município tem”
Miguel Reis, 
presidente CM 
Espinho

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

Espinho e Gaia 
recebem cerca de 
20 milhões de euros 
para resolver 
problemas das 
comunidades 
desfavorecidas 
O plano de ajuda às comunidades desfavorecidas da 
Área Metropolitana do Porto, destinado a Espinho e 
Gaia, foi apresentado na passada semana no edifício dos 
Paços do Concelho. No âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência, os dois municípios vão receber 20 milhões e 
265 mil euros e já há ideias de intervenção em Espinho. 
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POLÍTICA

OBRAS SOLIDARIEDADE

COMEMORAÇÕES

MANUEL PROENÇA

AS ALTERAÇÕES do trânsito na 
Rua 20 — Entrada Norte (McDo-
nald's), anunciadas para 11 de abril 
passado foram atrasadas devido à 
chuva que condicionou a colocação 
de asfalto na estrada e apenas foram 
implementadas no fim de semana 
prolongado da Páscoa, devendo as 
obras prolongar-se no decurso dos 
próximos 30 dias.

Trata-se da execução dos traba-
lhos referentes à obra de requalifi-
cação da entrada norte do concelho, 
entre o RECAFE e a Rua 20 e que irão 
implicar o condicionamento de trân-
sito naquela zona.

O empreiteiro e o Município de 
Espinho implementaram, por isso, 
um desvio no tráfego automóvel na 

zona da Rua 20, entre o cruzamento 
da Rua dos Limites (Modelo Conti-
nente) e o Cemitério Municipal, cujo 
percurso está devidamente sinali-
zado com placas de sinalização de 
desvio, indicativas.

Deste modo, para os veículos 
ligeiros ou pesados saírem da ci-
dade (norte), deverá ser utilizada a 
Rua Nova da Praia (acesso Parque 
de Campismo), que já se encontra 
aberta ao trânsito, até à Rua do 
Monte Lírio, podendo seguir-se para 
a Ponte de Anta, ou pela Rua dos Li-
mites para a Avenida da Liberdade, 
em S. Félix da Marinha.

O acesso para peões será efetuado 
pela Rua Nova da Praia e pelo parque 
de estacionamento do Rio Largo, 
conforme os peões se aproximem de 
norte ou do Parque de Campismo.

O acesso ao Mcdonald’s será man-
tido pela entrada atual, mas só será 
possível, de automóvel, fazendo o 
percurso pela Rua dos Limites, uma 
vez que a Rua 20, entre aquele res-
taurante e a Rua 3 estará encerrada 
ao trânsito.

Toda a zona a intervencionar será 
vedada e complementada com si-
nalética de obra.

A intervenção agora iniciada, 
contemplará a execução dos tra-
balhos de escavação e movimen-
tação de terras, o levantamento de 
passeios e pavimento, a execução 
de pavimentação e a execução de 
infraestruturas.

Estes trabalhos terão término pre-
visto para 30 dias, dependendo das 
condições climatéricas adversas que 
se possam vir a verificar.  ○

FOI AGENDADO para o fe-
riado 25 de Abril, no restaurante 
Lambe a Beiça, um evento so-
lidário com desfile e leilão, vi-
sando a campanha de apoio ao 
povo ucraniano que a Paróquia 
de Espinho tem promovido.
O leilão terá peças de arte, 
artesanato, maquilhagem 
e outras peças. No final 
do desfile, a verba será en-
tregue ao Padre Artur Pinto, 
para, serem comprados me-

dicamentos e outros bens 
para serem enviados para a 
Ucrânia. 
Marcada para as 21 horas, a 
iniciativa do espaço de res-
tauração da Rua 23 contará 
com o apoio de algumas lojas, 
como a Amentia e Oficina 
do Zé Povinho, a cabeleireira 
Carmo Santos, a maquilha-
dora Juka Pereira, sendo a 
decoração feita pela Louças 
da Vergada. ○

O PARTIDO Comunista Por-
tuguês (PCP) de Espinho vai 
assinalar na segunda-feira os 
48 anos do 25 de Abril.
Neste sentido, a Comissão 
Concelhia de Espinho do 
PCP elaborou um programa 
de comemorações da Re-
volução dos Cravos (1974 – 

2022) que irá culminar com 
um almoço comemorativo 
no restaurante Copélia, às 13 
horas de segunda-feira.
A concentração para este 
encontro será às 12h30 junto 
do Monumento ao 25 de 
Abril, na rotunda das ruas 
33 e 32. ○

MONTENEGRO apresenta-se 
este sábado no Europarque. O 
antigo presidente da Assem-
bleia Municipal de Espinho 
e líder parlamentar do PSD, 
Luís Montenegro, vai apre-
sentar publicamente a sua 
candidatura à liderança so-
cial democrata no próximo 
sábado, no Europarque. O 
local escolhido pelo espi-
nhense é emblemático, tendo 
já acolhido congressos e di-
versos eventos nacionais do 
PSD. O evento está agendado 
para as 17 horas. 
Luís Montenegro, de 49 
anos, candidata-se pela se-

gunda vez à liderança do 
partido onde milita desde 
a juventude, tendo iniciado 
o seu percurso político em 
Espinho, primeiro na JSD 
local e depois como presi-
dente da concelhia. Eleito 
deputado em 2002, esteve 
no Parlamento até 2017, ab-
dicando numa altura em 
que presidia ao grupo parla-
mentar do PSD. Em 2020 foi 
o candidato derrotado numa 
inédita segunda volta das 
diretas laranjas. No final do 
mês passado assumiu nova 
candidatura, às eleições que 
decorrem a 28 de maio. ○

Desfile e leilão para o povo 
ucraniano no Lambe a Beiça

PCP assinala 25 de Abril 
com almoço

Luís Montenegro apresenta 
candidatura à liderança do 
PSD no Europarque

4500 Espinho

A requalificação na entrada norte da cidade já está parcialmente aberta e permite 
o acesso e a saída da baixa de Espinho com mais celeridade. Os condicionalismos 
das obras obrigam condutores a um percurso alternativo pela Rua Nova da Praia 
e pelo Parque de Campismo, com o acesso a S. Félix da Marinha pela Rua dos 
Limites. Rua 20 será encerrada, em breve, temporariamente.

ALEX PEREIRA

...
Chegou ao 

fim mais uma 
Páscoa 

 

 a celebração da 
ressurreição 

de Jesus

Começando assim 
esta semana a 

ressurreição dos 
ginásios

Entrada norte 
já abriu num 
sentido, mas 
ainda obriga a 
alternativas
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A entrada 
norte para 
a baixa de 
Espinho 
já está 
asfaltada 

ADMITE-SE
EMPREGADO FABRIL
P/ZONA DE PARAMOS
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MANUEL PROENÇA

A CAMPANHA “Patrulha Júnior” 
contou com a participação especial 
de elementos da Divisão Policial de 
Espinho da Polícia de Segurança 
Pública (PSP), dos Bombeiros do 
Concelho de Espinho e da Ascendi 
(concessionária de autoestradas), 
numa peça de teatro onde as pró-
prias crianças interagiram com os 
atores, transformando as crianças 
"em agentes desta patrulha, tornan-
do-os nos principais embaixadores 
dos perigos relacionados com o uso 
do telemóvel durante a condução".

Esta iniciativa de sensibilização, 
foi dirigida especialmente para os 
mais novos pretendendo sensibili-
zá-los para "a segurança rodoviária 
e para a prevenção de comporta-
mentos de risco na estrada, criando 
as condições necessárias para ga-
rantir, a curto prazo, a divulgação 
da mensagem aos adultos através 
de um agente bastante persuasivo 
- as crianças - e, a longo prazo, ge-
rações futuras de condutores mais 
responsáveis". 

A peça de teatro é desenvolvida 
de uma forma simples e direta, e 
alerta as crianças para "os perigos 
causados pela distração do con-
dutor com o telemóvel".

Joaninha, Manuel, Pedrinho, Fi-
lipa Neto (uma personagem absor-
vida pelas redes sociais e pelo uso, 
de forma viciado do telemóvel) e o 
cão Chico, foram as personagens 
criadas para um enredo muito dinâ-
mico, alegre e com uma história cen-
tralizada na mensagem. Filipe Neto 
acaba por desrespeitar um conselho 
de um elemento da PSP e provoca 
um dramático acidente, com a grave 
lesão numa das patas de Chico, que 
deixa de poder brincar alegremente. 
Filipa não ligou aos ruidosos alertas 
da plateia, nem à sinalização co-
locada pela Ascendi na estrada e 
as consequências foram trágicas. 
Arrependida, integrou a "Patrulha 
Júnior" com todas as crianças pre-
sentes no Multimeios.

No final da peça, cada uma das 
crianças participantes foi recrutada 
como agente da 'Patrulha Júnior', 
com a atribuição do distintivo desta 
patrulha e a entrega do Manual do 
Bom Agente, de forma a sensibilizar 
os mais pequenos para alertarem os 
adultos para o seu comportamento 
enquanto condutores.

"Uso do telemóvel durante a 
condução é potenciador da 
sinistralidade"

"Pretende-se, com este projeto, 
passar uma mensagem relativa 
à prevenção rodoviária, sobre-
tudo nestas tenras idades e estas 
crianças, por sua vez, sensibilizarem 
em suas casas os pais e todos os 
adultos para esta temática que é 
muito importante", salientou a co-

mandante distrital de Aveiro da 
PSP, superintendente Virgínia Cruz 
referindo que "o uso do telemóvel 
durante a condução é um dos prin-
cipais potenciadores da sinistra-
lidade, muitas vezes com efeitos 
muito perniciosos, com feridos 
graves e mortos. Por isso, é impor-
tante transmitir estes pequenos 
exemplos para demonstrar aquilo 
que na prática pode acontecer", 
sublinhou.

Segundo aquela oficial superior 
da PSP, "a Polícia tem detetado o 
uso do telemóvel na condução com 
alguma frequência e infelizmente 
têm-se registado muitas infrações, 
apesar de toda a publicidade que é 
feita envolta desta temática e das 
contraordenações terem um valor 
pecuniário elevado". E é por isso 
que a própria PSP tem feito chegar 
a mensagem às escolas através do 
Programa Escola Segura. "O uso 
indevido do telemóvel durante a 
condução é uma das temáticas de-
batidas no âmbito da segurança 
rodoviária. Gostaria que esta men-
sagem chegasse aos adultos como 
chega às crianças", concluiu Vir-
gínia Cruz.

Por sua vez, o presidente da Câ-
mara Municipal de Espinho, Miguel 
Reis reconheceu a importância 
desta iniciativa. "Estamos sempre 
disponíveis para colaborar com a 
PSP, reconhecendo a importância 

de agir preventivamente,e sensibi-
lizando os mais pequenos porque 
são muito eficazes a passar a men-
sagem aos adultos", referiu o au-
tarca espinhense, acrescentando 
que "estas crianças serão os nossos 
agentes na implementação destas 
boas-práticas nos condutores".

Miguel Reis fez questão de dizer 
que o município está comprome-
tido com a missão a que se propôs: 
"queremos ser um município edu-
cador. A Educação faz-se com todos 
e a Proteção Civil é, para nós, fun-
damental", sublinhou o presidente 
da Câmara, concluindo que "deste 
modo, damos toda a atenção e apoio 
a estas iniciativas, agradecendo aos 
seus promotores".

A 'Patrulha Júnior' é uma inicia-
tiva da Ascendi, em parceria com a 
Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR), a Guarda Na-
cional Republicana (GNR), a Polícia 
de Segurança Pública (PSP) e a Liga 
dos Bombeiros Portugueses (LBP). 
Esta iniciativa conta, ainda, com 
o apoio e envolvimento direto da 
Câmara Municipal de Espinho e 
das escolas do primeiro ciclo deste 
concelho. ○ 

PREVENÇÃO

 Pretende-se, com este 
projeto, passar uma 
mensagem relativa à 
prevenção rodoviária, 
sobretudo nestas tenras 
idades e estas crianças, por 
sua vez, sensibilizarem em 
suas casas os pais e todos os 
adultos para esta temática 
que é muito importante"
Virgínia Cruz, PSP 

 Queremos ser um 
município educador. A 
Educação faz-se com todos e 
a Proteção Civil é, para nós, 
fundamental"
Miguel Reis, presidente 
da Câmara Municipal de 
Espinho

Cerca de sete centenas de 
crianças na 'Patrulha Júnior'
Cerca de sete centenas de 
crianças das escolas do 
primeiro ciclo do concelho 
de Espinho, desde o segundo 
ao quarto ano, estiveram 
na passada terça-feira 
no Centro Multimeios 
para assistirem a uma 
peça de teatro, intitulada 
"Patrulha Júnior". Foram 
três sessões, duas de manhã 
e uma da parte da tarde, 
que encheram o auditório 
daquele equipamento 
municipal.
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Quando esta coluna sair para as bancas, já te-
rei contribuído para uma manhã diferente numa 
unidade de cuidados de saúde continuados. 
Desde que me lembro que a música faz parte 
da minha existência, a imagem surgiu longos 
anos mais tarde, curiosamente na cidade à qual 
vos levo nesta memória. Barcelona, um mundo 
à parte aqui tão perto. Foi lá que me descobri 
através da câmara, comprada uns meses antes. 
Uma visita para matar saudades de uma amiga 
que conheci pela minha / nossa admiração pela 
voz da Catarina Pereira. 

Trabalhava como enfermeira numa clínica de 
geriatria, numa das salas de convívio um piano 
de cauda. Um sonho (meu) antigo e uma viagem 
que se prolongou por algumas horas. O silêncio 
tomava já conta das largas avenidas do coração 
da Catalunha e eu, ainda a questionar-me se era 
verdade. Horas mais tarde desafiaram-me para 
umas canções ao piano, abri o tampo e deixei 
que os meus dedos viajassem e, no real pro-
pósito, fizessem viajar. Na sala, numa cadeira 
de rodas uma distinta senhora ouvia com redo-
brada atenção e de olhos cerrados uma passa-
gem de Chopin. As lágrimas escorriam pela pele 
branca. A técnica de saúde que a acompanhava 
disse-me depois o porquê, e isso até a ciência 
tem dificuldade em explicar: a memória nos di-
ferentes sentidos. Padecia de Alzheimer, mas 
a música levara-a numa viagem aos primeiros 
anos do século de Barcelona e quando tinha 
sido professora de música.

Quando saí, sem ter conseguido dizer mais do 
que obrigado, olhei o céu da cidade, era mais 
azul que nunca. Percebi nessa altura que a mú-
sica, a memória e a vida andariam de mãos da-
das para sempre. Quando voltar a Barcelona, 
de certo que o pano já se terá fechado àque-
la senhora que não soube o meu nome, mas 
o meu propósito será sempre o mesmo: que 
qualquer viagem numa escala de sete notas 
ligue mundos a memórias, próximas ou distan-
tes. Não é à toa que cada vez que oiço "Min-
gos e os Samurais" regresso a mil novecentos 
e noventa à casa dos meus avós, e de como 
tudo era belo. À sexta ia esperar o meu avô no 
Vouguinha em frente ao "O nosso café", almo-
çávamos pataniscas de bacalhau com arroz de 
feijão no "Aquário" e regressava com ele a São 
João da Madeira. Quando passo pelo comboio 
ainda consigo ouvi-lo dizer de cor as estações e 
apeadeiros até casa.

opinião 
Francisco Azevedo

“Percebi nessa 
altura que a 
música, a memória 
e a vida andariam 
de mãos dadas 
para sempre”

LÚCIO ALBERTO

“QUERIA que as pessoas 
do Bairro da Ponte da Anta 
tivessem as melhores con-
dições para viver com qua-
lidade”, deseja Celeste Silva, 
olhando para o núcleo de 
habitações que se estende 
quase até aos limites de São 
Félix da Marinha e, por con-
seguinte, com o município 
de Vila Nova de Gaia. “Eu 
gosto muito de Espinho, mas 
o Bairro da Ponte de Anta 
também é Espinho e é onde 
a minha família vive. Espero 
que se arranje o que está es-
tragado e se façam coisas 
bonitas e de utilidade para 
quem cá vive.”

“Vamos ver se é agora que 
o Bairro da Ponte de Anta vai 
ter pinta e, principalmente, 
qualidade para quem cá vive”, 
diz Manuel Sousa, abrindo os 
braços ao sol e animando-se 
com o 1.º Direito. “Talvez seja 
agora que finalmente se vai 
viver melhor no Bairro da 
Ponte de Anta. Se assim for 
é melhor para quem cá está 
e também melhor se fica aos 
olhos dos outros…”.  

O presidente da Câmara 
Municipal de Espinho dera 
nota à Defesa de Espinho, 
quando recentemente se in-
teirava do esboço de requali-
ficação do Bairro da Quinta 
de Paramos, que avançava a 
estratégia de habitação social 
que o seu executivo delineara 
para o primeiro mandato e 
enquadrado no programa 1.º 
Direito. Segue-se, em breve, 
a ação no complexo habita-

cional da Ponte de Anta e, por 
conseguinte, no âmbito do 1.º 
Direito.

“Tivemos que rever total-
mente a nossa estratégia 
atualizando-a e aprofun-
dando a situação da habi-
tação social no concelho para 
dar resposta aos enormes 
problemas que temos entre 
mãos, nomeadamente o 
parque habitacional que é 
propriedade da Câmara, e 
que está altamente degra-
dado com condições muito 
más para quem vive nos 
bairros”, traça Miguel Reis, 
olhando para os bairros so-
ciais como algo premente a 
corrigir e valorizar. “Estamos 
a definir candidaturas no 
âmbito do programa 1.º Di-
reito para tentarmos resolver 
a maioria dos problemas. De 
facto, há muitas situações ne-
gativas que temos registado e 
avaliado e, necessariamente, 
para solucionar com brevi-
dade e eficácia.

Miguel Reis constatou que 
(afinal) não há bairros com 
“pinta” no concelho. “Em 500 
fogos há uma elevada per-
centagem com problemas 
de diversas patologias e que 
necessitam de intervenções 
urgentes. Estiveram abando-
nados durante muito anos 
e apenas com intervenções 
muito residuais. Agora temos 
que fazer a nossa parte, que é 
intervir, assegurando a recu-
peração e manutenção”.

E tal missão não se prende 
só com intervenções físicas. 
“É preciso recuperar os es-
paços exteriores e também os 

interiores das habitações. E 
é preciso igualmente apoios 
que permitam à população 
dos bairros as ferramentas 
para as necessidades que 
todos nós conhecemos. Não 
julgamos ninguém e apenas 
tentamos implementar solu-
ções, reintegrando as pessoas 
na sociedade de uma melhor 
forma possível”.

O 1.º Direito visa apoiar a 
promoção de soluções habi-
tacionais para pessoas que 
vivem em condições habi-
tacionais indignas e que 
não dispõem de capacidade 
financeira para suportar o 
custo do acesso a uma habi-
tação adequada. “As nossas 
intervenções não se podem 
reduzir a intervenções ma-
teriais e físicas. Elas têm de 
ser complementadas por 
programas sociais. Não que-
remos transformar as habi-

tações sociais em caixas de 
problemas e afastadas das 
outras pessoas”.

Miguel Reis lamenta ter 
herdado um plano autár-
quico “errado” e que “previa 
a intervenção de algumas 
situações”, se, acautelando 
a requalificação das partes 
comuns, nomeadamente as 
coberturas, fachadas e caixi-
lharias. “Isso era desbaratar 
fundos públicos. Não faz 
sentido pintarmos os inte-
riores das casas e continuar 
a chover lá dentro. Vamos 
tentar remodelar o sistema 
de aquecimento de água em 
todos os complexos habita-
cionais sociais, embora no 
caso do Bairro da Ponte de 
Anta seja mais complexo 
porque tem propriedade 
tripartida”.

Por isso, nem tudo se afi-
gura de fácil resolução. “As 
habitações não são todas 
nossas e não temos uma 
maioria qualificada que nos 
permita intervir. São fogos de 
privados, do IRHU e da Câ-
mara, mas estamos a tentar 
chegar a consenso para re-
solver os problemas que 
temos encontrado”.

Mas há boas-novas para 
o complexo habitacional da 
Ponte de Anta. “Por exemplo, 
o bloco F será o primeiro a ser 
intervencionado. Trata-se de 
uma intervenção total e, cer-
tamente, será a primeira nos 
últimos 12 anos. E isto é um 
sinal claro de que estamos no 
terreno, atentos e a cumprir 
com os compromissos que 
assumimos”. ○

O programa 1.º Direito – Acesso à Habitação está a aproximar-se do Bairro da Ponte de Anta. Trata-se de uma 
dinâmica promocional predominantemente dirigida à reabilitação do edificado e ao arrendamento. Aposta 
também em abordagens integradas e participativas que promovam a inclusão social e territorial, mediante a 
cooperação entre políticas e organismos setoriais, entre as administrações central, regional e local e entre os 
setores público, privado e cooperativo. O Bloco F perfila-se nas primeiras sinalizações da estratégia que Miguel 
Reis e os seus pares da autarquia municipal têm ponderado e delineado.

Programa do 
1.º Direito já 
direcionado 
para o Bairro da 
Ponte de Anta 

“Não faz sentido 
pintarmos os interiores 
das casas e continuar 
a chover lá dentro” – 
Miguel Reis, presidente 
da Câmara Municipal de 
Espinho

“Espero que se arranje o 
que está estragado e se 
façam coisas bonitas e 
de utilidade para quem 
cá vive” – Celeste Silva

“Vamos ver se é agora 
que o Bairro da Ponte de 
Anta vai ter pinta” 
–Manuel Sousa
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LÚCIO ALBERTO

JOÃO CAPELA já conser-
tou os relógios da Igreja de 
Espinho e da Capela de São 
Pedro e também o da cape-
la de uma aldeia de Vila Flor. 
“Tinha ido tratar de um con-
serto para um cliente e tratei 
de dois consertos. Acabei por 
não levar nada ao homem, 
mas encheram-me a carrinha 
de batatas, castanhas e muita 
outra coisa! Quando eu dis-
se que nada deviam, ficaram 
contentes e não me deixaram 
vir de mãos a abanar”.

“Sempre trabalhei muito e 
é o que eu sei fazer”, diz Jor-
ge Soares, de 65 anos, abran-
gendo com olhar intenso a 
oficina e sorrindo para João 
Capela, que completa 80 anos 
a 21 de abril, data desta edição 
da Defesa de Espinho. “Só es-
pero estar na oficina a traba-
lhar quando partir para outro 
mundo. O senhor Capela é 
mais do que uma referência, é 
uma motivação. Está aqui na 
oficina, sempre a trabalhar, e 
já tem 80 anos! Gostava de es-
tar aos 80 anos como ele está”.

“Abri uma casa em frente 
no ano de 1982 e, entretanto, 

estive três anos na Suíça. Po-
dia ter ficado lá até à reforma, 
mas regressei. Passei a traba-
lhar em casa, sentindo von-
tade de abrir uma loja, mas é 
preciso sair para tratar disto 
e daquilo, para comprar pe-
ças ou ir a casa de um clien-
te. A solução é afixar o aviso 
‘volto já’. Um cliente vem uma 
vez e vem outra e olha para o 
“volto já” e pensa que não se 
quer fazer nada, preferindo-
-se passear”.

“Nunca gostei de estudar e, 
por isso, o meu pai mandou-
-me trabalhar”, retrospeti-

va João Capela. “E o facto do 
meu pai ter sido o meu maes-
tro ainda fez com que exigisse 
mais de mim”. A longevidade é 
um reflexo da constante ope-
racionalidade, mas a vida de 
João Capela tem sido árdua. 
“Fui até África e tive de re-
gressar como retornado após 
1975. Havia pouco emprego e 
arranjei um que não me en-
tusiasmava, até que consegui 
dedicar-me aos relógios de pa-
rede. E então já não me falta-
va oferta de trabalho”.

“Estou habituado a ouvir os 
relógios de parede”, reconhe-

ce João Capela, soltando um 
sorriso expressivo. “Desde os 
meus primeiros anos de vida 
e já lá vão 80! Vou passando o 
tempo a trabalhar. As escolas 
industriais nunca deviam ter 
acabado. Hoje, a maior parte 
das pessoas não sabe pegar 
num martelo. Agora nem há 
aulas de trabalhos manuais”.

Foi nas férias escolares, 
quando tinha 11, 12 e 13 anos, 
que o pai de Jorge Soares o 
encaminhou para a oficina 
de relógios da Ourivesaria 
Confiança. “O meu pai era 
vendedor de relojoaria e ou-
rivesaria, e foi assim que eu 
comecei a trabalhar aos 14 
anos, que era quando anti-
gamente se podia começar a 
trabalhar”. E aos fins-de-se-
mana também continuava 
a aprender a arte com quem 
era experiente. “Ainda hoje 
se aprende. Estamos sempre 
a aprender na nossa arte e 
morremos sem saber tudo”.

Porém, os tempos e as ne-
cessidades adequam-se às 
conjunturas. Por isso, vislum-
bra-se o espetro de mais uma 
profissão em desuso e quiçá, a 
tornar-se museológica. “Não 
vou dizer que esta arte vai fi-
car em extinção, porque ainda 
se formam relojeiros na Suí-
ça”, regista com ligeiro agrado 
Jorge Soares. “Em Gondomar 
e na Casa Pia havia cursos de 
relojoaria. Como agora é pre-
ciso estudar até aos 18 anos, 
começasse mais tarde a arte 
de aprender e a praticar ofí-
cios do género, e quem agora 
começa a trabalhar quer logo 
ganhar dinheiro e não tem 
tempo nem paciência para 
uma formação profissional. 
Outros tempos em que se pa-
gava para aprender nas pró-
prias oficinas”.

Ainda se usam relógios de 
pulso de corda. “E são mais ca-
ros que outros”, sublinha Jor-
ge Soares. “E até por uma ra-
zão especial: os colecionado-
res não colecionam relógios 
de pilhas. Só se lhes oferecer 
relógios de pinhas e assim não 
deitam fora”... 

“As pessoas gostam do cuco 
porque canta e até creio que é 
mais por causa das crianças”, 
constata João Capela, quan-
do o som de cuco dá horas na 
oficina. E longe vão os tempos 
em que as pessoas se deita-
vam e acordavam com as ba-
daladas na parede. “Eu ainda 
sou do tempo que se levava 
uns cachaços valentes e não 
eram de parede! Está aqui um 
relógio com mais de 150 anos e 
está novo!”

“Antigamente nada havia 
e as pessoas iam cedo para a 
cama”, recorda Jorge Soares. 
“Muita gente nem tinha tele-
visão, mas gostava-se de ter 
um relógio de parede, para 
ajudar a orientar o dia-a-dia 
de uma casa e, portanto, de 
uma família. A juventude de 
hoje não quer saber nada dis-
so e basta ativar o telemóvel 
ou o computador e sabe logo 
que horas são. Mas a juven-
tude quando chega aos 50 ou 
aos 60 anos, lembra-se que o 
pai ou a mãe ou os avós têm 
relógios antigos e querem fi-
car com essas antiguidades”.

Entretanto, registe-se que 
há cada vez mais relógios de 
pulso para arranjar do que 
os de parede. Há quem tenha 
cinco ou dez relógios de pulso, 
porque muitos deles até cus-
tam pouco mais de 5 euros 
e basta mudar a pilha de vez 
em quando. E quanto a anti-
guidades, na sala de casa, “as 
pessoas preferem ir comprar 
à Feira dos Peludos, do que 
comprar relógios de parede 
num espaço comercial por 
muito atrativo que seja”. ○

 

Todas as ourivesarias 
tinham um espaço 
com um ou dois 
relojoeiros, mas 
agora mandam os 
consertos para as 
marcas ou um outro 
relojoeiro que ainda 
vai havendo, mas 
todos já com mais de 
65 anos”  
Jorge Soares

pessoas & negócios

“Há pessoas que passam à nossa porta e ficam admiradas 
por verem a oficina de reparação de relógios”, diz 
embevecido Jorge Soares, que há três anos articulou a 
criação do espaço de consertos Jorge Relojoaria, na Rua 33. 
As atividades profissionais foram-se aproximando até que, há 
pouco mais de três anos, Jorge Soares e João Capela juntaram 
as artes e os engenhos, entre as ruas 18 e 20.

JORGE RELOJOARIA

Três anos de oficina 
mas décadas de ofício  

DEFESA DE ESPINHO - 4694 - 21 ABRIL 2022

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO 
EDITAL

SESSÃO PÚBLICA DO 
DIA 25 DE ABRIL

José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente 
da Assembleia Municipal de Espinho: Faz 
público, de acordo com o artigo 28.º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e em 
conformidade com artigo 30.º do Regimento 
Interno que, no próximo dia 25 de abril de 
2022, realizar-se-á, no salão nobre dos Paços 
do Município, pelas 11.00 horas, uma Sessão 
Extraordinária desta Assembleia, que versará 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO ÚNICO – Comemoração do 25 de Abril.

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, 12 de abril de 2022.
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JORGE SOARES 
dedica-se à reparação de 
relógios de pulso e de bolso 
e João Capela conserta 
relógios de parede e 
despertadores.

UM RELÓGIO de bolso 
anterior a 1932 foi 
consertado na oficina da 
Rua 33, em abril deste ano. 
Uma antiguidade que uma 
senhora quis oferecer ao 
filho e que era do seu avô 
e pai.

A PRODUÇÃO de relógios 
de corda e de bolso 
prossegue na Suíça, com 
matrizes e maquinaria 
diferente, sendo a maioria 
disponibilizados através da 
Internet.
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PÁSCOA 2022

Especial Páscoa

Compasso em 
Anta e Guetim 
e percurso 
com a Cruz 
nas restantes 
freguesias

O REGRESSO do compasso marcou 
as celebrações da Páscoa, deste ano, 
em todas as freguesias do concelho 
de Espinho. Dois anos depois, condi-
cionado pela pandemia e pelas res-
trições preventivas impostas, a visita 
pascal acabou por se transformar 
num sinal de esperança.

Anta e Guetim acabaram por ser 
as exceções, este ano, no Domingo de 
Páscoa, com a visita da Cruz às casas 
dos paroquianos. Mesmo assim, 
foram impostas algumas restrições, 
não sendo permitido beijar a Cruz, 
fazendo-se, antes, uma vénia.

Nas restantes freguesias, Espinho, 
Paramos e Silvalde, a visita pascal 
percorreu algumas das suas prin-
cipais ruas. Na cidade, as cruzes 
partiram dos cinco pontos pré-defi-
nidos e acabaram por se encontrar 
na Igreja Matriz, antes da eucaristia 
ao final da manhã. Pelas ruas era 
evidente o simbolismo e a impor-
tância que os espinhenses deram à 
iniciativa, salientando-se os adornos 
florais colocados pelos paroquianos, 
próximo das suas casas, nos pontos 
de passagem.

Nas freguesias de Paramos e de 
Silvalde, as cruzes saíram das res-
petivas igrejas paroquiais e percor-
reram vários arruamentos, dentro 
dos moldes implementados na fre-
guesia de Espinho.

Anta e Guetim foram as exceções. 
Na primeira, as cruzes saíram da 
igreja paroquial, deslocando-se da 
periferia até ao centro daquela fre-
guesia. Em Guetim, os compassos 
partiram desde a Igreja até às zonas 
mais periféricas, visitando as casas 
dos católicos que assim o desejaram. 
• MP

LEGENDA

1. Em Anta, a Cruz foi ao interior 
das casas
2. Guetim recebeu, com alegria, a 
visita da Cruz
3. As cruzes saíram da Igreja 
Paroquial de Anta
4. O Compasso foi ao lugar da 
Praia de Paramos
5. A tradição cumpriu-se, em 
Paramos
6. Os católicos, em Silvalde, 
receberam a visita do Compasso 
no exterior
7. Foram vários os grupos que 
percorreram as ruas da Freguesia 
de Silvalde
8. A visita pascal, em Espinho, 
percorreu cinco percursos
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elogiando a força imanente da prosa de Ma-
ria Archer, o realismo puro e duro com que 
abordava as problemáticas mais ousadas, a 
qualificava como “um grande escritor”. Am-
bíguo cumprimento, a que subjaz a conceção 
da masculinidade intrínseca do cânone! Bal-
bina não o apreciaria, mas é uma das mulhe-
res a quem se poderia, nessa lógica, aplicar. 
A sua arte é original, audaciosa, inovadora, 
(nos temas, na estética, policromia, fusão de 
materiais...). Transpõe para a pintura a ex-
periência dos muitos mundos que a sua vi-
vência atravessa e o seu olhar penetra, numa 
vontade constante de transcendência...  
Conheci-a na exposição em que nos conta-
va a história do Douro, o “seu” rio, correndo 
entre margens, da nascente até à foz, incor-
porado na beleza encantatória de paisagens. 
Reencontrei-a no ciclo temático sobre as 
máscaras rituais, incursão telúrica à sua in-
fância em terras de Miranda, em que se en-
trelaçam emoções e saberes, reinventados 
na tela, em explosões de cor... 
Numa "leitura feminista” notei a naturalida-
de com que se apoderou, para a transfigurar 
em arte, da tradição masculina da máscara, 
símbolo da superioridade e camaradagem de 
sexo, em cerimoniais rigorosamente proibi-
dos à mulher... Um prenúncio da força sub-
versiva e libertária da sua aventura artística. 
Com o passo seguinte, ultrapassa uma última 
fronteira, numa fase em que a fragmentação 
ou transparência da máscara deixa o rosto a 
descoberto...o rosto feminino! É a definitiva 
rutura do interdito, que Paula Rego saudaria 
com o seu "gozo pela inversão e desalojar da 
ordem estabelecida"...
Na mostra agora em exibição nas Galerias 
Amadeo Souza-Cardoso, intitulada “Segun-

1 – Em 2010, Balbina entrou na história das 
Galerias do FACE como a primeira Mulher a 
ocupá-las numa exposição individual, e a pri-
meira a surpreender e a mobilizar largas au-
diências com as suas espantosas “Máscaras 
Rituais do Douro e Trás os Montes” – uma 
pintura de matriz etnológica, que recuperava 
arquétipos primordiais emergindo, interpre-
tados e recriados em toda a sua magia, nas 
telas de grande dimensão e impacto. Nes-
se julho de 2010, ela foi também precurso-
ra numa outra vertente, ao promover no ato 
de inauguração um memorável espetáculo 
de danças com os caretos de Podence, que 
trouxeram o exotismo da “festa dos rapazes” 
às ruas de Espinho e, depois, aos corredores 
e salões do Museu.
No ano seguinte, com a Bienal “Mulheres d' 
Artes”, em que Balbina Mendes esteve pre-
sente, o Museu de Espinho antecipou, em 
cerca de uma década, a marcante exposição 
de pintura no feminino providenciada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. Em ambas 
as iniciativas, a de Espinho e a de Lisboa, 
adivinhamos o mesmo escopo - não, como 
é evidente, o de “excluir, segundo o sexo”, 
mas o de valorizar a metade ancestralmente 
invisível, no sentido do alargamento e univer-
salização das Artes. 
Já quanto à complexa questão do modo 
como o "género" se exprime, (com caraterís-
ticas próprias ou comuns e indistintas), a or-
ganização da 1.ª Bienal guardou-se de tomar 
partido, reconhecendo, sim, por um lado, que 
o masculino avulta, desde tempos imemoriais 
e ainda hoje como “padrão”, enquanto o fe-
minino é “alteridade”, e, por outro, a ideia de 
que o sucesso das “mulheres-exceção” não 
deve deixar no esquecimento a persistente 
desigualdade da maioria, que as estatísticas, 
na fria linguagem dos números, denunciam. 
No catálogo da 1ª Bienal, o Dr. Armando 
Bouçon, Diretor do Museu, a quem se ficou 
a dever a proposta de a realizar, escrevia: 
“Uma análise correta de toda a história da 
Arte dá-nos uma perceção muito transparen-
te de como o campo das artes plásticas foi 
ocupado durante muitos séculos pelo género 
masculino”. Foi. E não continuará a ser?

2 – Até um Museu que fez história, em Por-
tugal, com quatro históricas bienais de Arte 
no feminino (entre 2011-2017) pode servir-
-nos  para mostrar como, ao nível de mega 
exposições individuais, se mantém, nas suas 
galerias, o predomínio masculino, enquanto 
nas coletivas, ou nas exibidas, mais modes-
tamente, em pequenos recantos do Fórum, 
as mulheres já ultrapassam os homens, numa 
trajetória positiva, mas como se estivessem, 

ainda, em transição gradual do espaço pri-
vado para o público… É um exemplo que 
poderemos extrapolar a nível nacional e até 
internacional. Na verdade, essa constatação 
terá estado na origem do movimento pela 
Arte no feminino, que teve, e tem, em Paula 
Rego uma das suas líderes mais insignes e 
mais ativas. Nas suas próprias palavras: “As 
minhas pinturas são pinturas feitas por uma 
artista mulher. As histórias que eu conto são 
histórias que as mulheres contam. O que é 
isso de uma arte sem género? Uma arte neu-
tra?”. [...] “Há histórias à espera de serem 
contadas, e que nunca o foram antes. Têm a 
ver com aquilo em que jamais se tocou - as 
experiências de mulheres”. 
Um discurso com que a nova vaga feminista 
do último quartel do século XX incorporou o 
plano da expressão artística na globalidade 
da sua luta – discurso que, diga-se, nes-
te como em qualquer outro campo, é tudo 
menos pacífico. Mais consensual será, cer-
tamente, a exortação de Gisele Breitling em 
favor de “uma nova e verdadeira universali-
dade em que o feminino assuma o seu lugar 
de direito e o masculino as suas verdadeiras 
proporções”. 

3 – Balbina Mendes tem contribuído, pode-
rosamente, para que as mulheres portugue-
sas assumam, na vida cultural e artística do 
nosso país, o seu “lugar de direito”. Fá-lo, 
ocupando, simplesmente, o lugar, com âni-
mo e talento de sobra, sem em nada se jul-
gar discriminada. É um caso exemplar, entre 
grandes artistas, cuja atitude de despreocu-
pação com disparidades de género, contém 
implícita a exigência do tratamento igualitá-
rio. À margem de um discurso reivindicativo, 
alcança as metas que este se propõe, com 
isso abrindo caminho a outras mulheres, des-
truindo preconceitos de género, pela força do 
seu traço, pela singularidade de temáticas e 
de técnicas...
Embora, como velha militante da igualdade, 
desde os bancos da escola, não me situe 
exatamente nesta linha, tenho de reconhecer 
a sua eficácia, assim como, também, de ad-
mitir os riscos da defesa “à outrance” da “arte 
com género” em que Paula Rego acredita... 
Sendo, no seu patamar de genialidade, sinal 
vanguardista de “contracultura”, pode, a ou-
tros níveis, redundar em novos estereótipos 
do feminino, que, em sociedades patriarcais, 
são, fatalmente, menos valia. Por essa razão, 
num outro domínio, o literário, reservamos o 
feminino poetisa, para o comum das mulhe-
res, mas chamamos “poetas” a uma Sophia, 
ou a uma Ana Luísa Amaral...Por essas mes-
mas razões, o crítico João Gaspar Simões, 

O lugar das mulheres nas artes 
(a propósito do retorno de Balbina ao FACE)

opinião 
Manuela Aguiar

Em 2010, quando Balbina Mendes 
veio a Espinho, pela primeira vez, 
o FACE, inaugurado a 16 de junho 
de 2009, dava os primeiros passos 
na que poderemos considerar o seu 
percurso de afirmação. De facto, os 
museus, as galerias de arte ganham 
nome e prestígio com a vivência do 
lugar, com a marca das pessoas que, 
sucessivamente, convidam para o 
habitar, cruzando o seu "curriculum” 
com o deles, numa apropriação 
desejada e consentida.

da pele”, o tropo narrativo de Balbina não 
nos revela, antes adensa o mistério dos 
jogos entre a face desocultada e as suas 
máscaras, mas revela-a como assombrosa 
retratista de rostos belíssimos e confirma o 
seu incessante questionamento sobre o ser, 
a aparência, o tangível e o intangível. Para o 
que vai encontrar inspiração na heteronímia 
pessoana, glosando em linguagem pictórica 
um mote literário. O resultado é, pura e sim-
plesmente, fantástico!
A não perder, até 28 de maio, em mais este 
capítulo do roteiro do FACE e da vida cultural 
que Espinho nos oferece. 

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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✝ José Maria de Magalhães Esteves
AGRADECIMENTO

Sua esposa, filha, genro 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, 21 de abril de 2022

Ana Maria Ferreira Nunes Esteves 
Patrícia Ferreira Nunes de Magalhães Esteves
Luís Manuel de Campos Lourdes 
Francisco Nunes Esteves de Campos Lourdes 
Bernardo Nunes Esteves de Campos Lourdes

Ag. Fun.ª Nova Esperança (Resp. Técnico Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 910583195

✝ Prof. Geraldo Tavares Pinto Brandão
MISSA DO 14.º ANIVERSÁRIO

Sua mulher, filhos, noras e netos 
vêm, por este meio, comunicar 
que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 
24, domingo, pelas 19 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde já agradecem a quem 
comparecer.

Espinho, 21 de abril de 2022

✝ José da Silva Casaleiro
AGRADECIMENTO

Silvalde (Rua Manuel D'Areia) 

Suas irmãs, cunhados, sobrinhos 
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.

Espinho, 21 de abril de 2022

Noémia da Silva Saragoça 
Maria de Fátima da Silva Oliveira Arruda 
Rosa da Silva Oliveira 
Isabel da Silva Oliveira Ribeiro

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

✝ Maria Ermelinda de Sousa Salgueiredo
AGRADECIMENTO

Silvalde (Rua de Miros)

Suas filhas, genro, netos 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.

Silvalde, 21 de abril de 2022

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

✝ Manuel Fernando Monteiro Miranda
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho (Rua 3)

Seu filho, nora, neto e restante 
família vêm agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte 
no funeral do seu ente querido ou 
que de outro modo se associaram 
à sua dor. Comunicam que a 
missa de 7.º dia será celebrada 
no dia 24, domingo, pelas 19:00 
horas, na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 21 de abril de 2022

José Manuel Ramos Miranda 
Maria Madalena Lopes do Couto 
Diogo Alexandre Pinheiro Miranda

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

DEFESA DE ESPINHO - 4694 - 21 ABRIL 2022

SPORTING CLUB DE SILVALDE
CONVOCATÓRIA

Convoca-se todos os sócios, do Sporting Club de Silvalde, para uma 
assembleia geral extraordinária, que decorrerá no dia 27/4/2022, pelas 
21h00, na sua sede, para apreciação e votação da seguinte ordem de 
trabalho:
1º) votação das contas do período de 01/8/2020 a 31/3/2022;
2º) eleição de novos corpos sociais para o período de 1/05/2022 a 
30/4/2024;
3º) assuntos de interesse geral;
Notas: 
•caso volvidos 30 minutos, sobre a hora marcada para a reunião, em 
primeira convocatória não exista quórum constituído, a Assembleia Geral 
reunirá, de imediato, em segunda convocatória, qualquer que seja o 
número de Associados presentes;
•a(s) lista(s) aos órgãos sociais, deve ser apresentada até ao início da 
assembleia, e composta por sócios ativos;
•a(s) lista(s) disporão de 15 minutos para apresentação do seu plano de 
atividades e orçamento para o biénio de 5/2022 a 4/2024;
Silvalde, 2022-04-12
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✝ João Alves Ribeiro
MISSA DE 3.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua esposa, genro, netos, bisnetos 
e restante família vêm comunicar às 
pessoas de suas relações e amizade 
que será celebrada missa por alma do 
seu ente querido dia, 27, quarta-feira, 
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho.
Desde já agradecem  a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 21 de abril de 2022

Ag. Fun.ª Nova Esperança (Resp. Técnico Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 910583195

✝ Lídia de Amorim e Pinho
MISSA DO 30.º DIA DE FALECIMENTO

Seu marido, filhos, noras, netos e 
demais família vêm por este meio, 
participar a todas as pessoas de suas 
relações e amizade, que na passagem 
do 30.º dia do falecimento do seu 
ente querido, será celebrada missa 
por sua alma, domingo, dia 24, pelas 
19 horas na Igreja Matriz de Espinho. 
Antecipadamente agradecem a todos 
quantos se dignem assistir a esta 
eucaristia.
 
Espinho, 21 de abril de 2022
 
Casimiro Estêvão Rodrigues Duarte – marido
Manuel Fernando Amorim Duarte – filho
Casimiro Jesus Pinho Rodrigues – filho
Carlos Alberto Rodrigues Amorim – filho

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

✝ Maria Alice Soares da Silva 20/04/1988

José Maria dos Santos Rangel 06/04/2004

Recordar é um dom da vida. Jamais vos esqueceremos.
Saudades dos filhos, nora e netos.

✝ Rosa Ferreira de Assunção
MISSA DE 7.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

VILA DE ANTA

Seus  familiares vêm por este meio comunicar a todas 
as pessoas de suas relações e amizade que domingo dia 
24 pelas 9,30 horas na Capela dos Altos Céus e pelas 
11 horas na Igreja Paroquial de Anta serão celebradas 
missas de 7º. Aniversário de falecimento da sua ente 
querida. Antecipadamente agradecem a todos aqueles 
que se dignarem participar nestas Eucaristias.

Vila de Anta, 21 de abril de 2022

Funerária Rios, Lda. – Nogueira da Regedoura

✝ Nuno Violas Ferreira
33.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

LEMBRAI-O AO SENHOR,
VÓS TODOS QUE TIVESTES
A ALEGRIA DE O CONHECER.

Seus pais, irmão e restantes familiares, participam que 
será celebrada missa pelo seu eterno descanso, dia 27, 
quarta-feira, às 8 horas na Igreja Paroquial de Silvalde e 
às 19 horas na Igreja Matriz de Espinho. 

Desde já agradecemos a todos os que 
nos acompanharem nesta oração.
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LISANDRA VALQUARESMA 

AOS 27 ANOS, João Amaral é um 
dos principais rostos da natação 
adaptada do SC Espinho. Começou 
a sua jornada ainda em criança, 
passou pela hidroterapia, aprendeu 
a nadar e atualmente compete pelo 
clube, provando que o seu défice 
cognitivo não o impede de pro-
gredir e arrecadar medalhas.

“Os treinos são mais difíceis do 
que as provas, mas quero continuar 
na natação”, afirma João Amaral, 

explicando que nadar se trata de 
uma paixão, vivida especialmente 
no seu estilo preferido: bruços.

Segundo Rita Freitas, treina-
dora do SC Espinho, o projeto da 
natação adaptada surgiu em 2012, 
fruto de um protocolo com a Câ-
mara Municipal. “Há a responsabili-
dade social de integrar jovens com 
necessidades educativas especiais 
em programas desportivos, por isso 
existem as aulas fornecidas pela Câ-
mara, mas não havia capacidade de 
os levar a uma vertente competitiva 
e foi aí que nós entrámos”, explica a 
treinadora. “Apoiamos este projeto 
porque vimos que existiam alguns 
miúdos com capacidade para poder 
competir. Nessa altura surgiram, 
também, campeonatos dedicados a 
este tipo de atletas, apesar de não 
abranger todas as deficiências”, 
recorda. 

Tal como explica Rita Freitas, os 
nadadores competem juntos, mas 
cada um tem a sua classificação, 
pois esta deverá corresponder à 
classe a que cada atleta pertence. 

Elas são numeradas de 1 a 10 para 
as deficiências físicas, 11 a 13 para 
invisuais ou com severas deficiên-
cias de visão, a classe 14 para os por-
tadores de deficiência intelectual, a 
classe 16 para os transplantados, a 
classe 17 para os autistas, e os por-
tadores de Síndrome de Down são 
classificados na classe 21. De acordo 
com Rita Freitas, o grupo da na-
tação adaptada conta atualmente 
com quatro atletas, existindo a 
possibilidade de todos conseguirem 
competir de forma justa. “Existe 
uma diferenciação em relação às 
idades. Até aos 12 anos eles são en-
globados num grupo, mas depois 
são diferenciados nas suas classes. 
Por exemplo, o João nunca vai com-
petir com um surdo ou com um 
invisual. Eles nadam todos juntos, 
mas depois a classificação é sepa-
rada porque existe uma ordenação 

desportiva de acordo com a defi-
ciência que possuem”, explica.

A competição existe, os atletas 
preparam-se para o dia da prova, 
mas o resultado final nem sempre 
é o mais relevante. “Eles podem 
treinar e depois mostrar aquilo que 
conseguem fazer, mas esse nunca 
foi o nosso foco. Para nós, os tempos 
não são uma coisa importante, mas 
sim eles poderem participar e terem 
mais uma experiência na sua vida”, 
defende a treinadora. 

Apesar da pressão não estar fo-
cada nos resultados obtidos, cada 
prova e cada treino servem também 
para fortalecer o desenvolvimento 
de cada atleta, potenciando as 
suas capacidades e ajudando a 
ultrapassar obstáculos, tal como 
tem acontecido com João Amaral. 
“Agora já consegue saltar do bloco 
para a água, mas foi uma luta muito 
grande porque o João tinha medo. 
Nós treinávamos com ele aqui na 
nossa piscina, mas depois quando 
ele chegava ao momento da prova 
percebia que a piscina e o bloco 
eram diferentes e, apesar da si-
tuação ser a mesma, havia muitas 
condicionantes, fazendo com que 
ele não quisesse saltar. Acabámos 
por não insistir mais até que um dia 
ele nos disse que ia saltar do bloco. 
E a verdade é que saltou e essa, para 
nós, foi a grande vitória”, garante 
Rita Freitas. 

Levar os atletas às diversas 
provas é algo que faz parte do 
mundo da competição, mas que se 
torna mais fácil, no caso da natação 
adaptada, com o apoio dos pais. “Já 
tivemos pais que não aceitam muito 
bem que os filhos saiam sem eles 
para irem a provas e nós só temos 
que respeitar. No entanto, sabemos 
e notamos isso todos os dias, que o 
apoio que demonstram é muito im-
portante para estes atletas, como é 
para qualquer outro”, afirma Rita, 
destacando o papel da mãe de João 
Amaral, habituada a acompanhar o 
filho há vários anos no mundo da 
natação.

Orgulhosa do percurso do filho, 
Maria Amaral guarda, com carinho, 
todos os feitos do atleta. Numa 

capa plastificada, vários recortes 
de jornais, fotografias e momentos 
provam o caminho percorrido até 
aos dias de hoje. “Não senti logo que 
a natação era algo que o João gos-
tava até porque a primeira pessoa 
que esteve com ele na hidroterapia 
disse-me que o meu filho nunca na-
daria. Portanto este percurso dele é 
um duplo sucesso. O João tem o seu 
emprego, nada, é feliz naquilo que 
faz e isto deve-se a todo o esforço 
do SC Espinho que apostou neste 
projeto”, evidencia Maria Amaral. 

defesa-ataque

João Amaral (ao centro) 
acompanhado pelos seus 
treinadores, Rita Freitas e 
Tiago Marques

Natação.

Rodrigo Rodrigues 
concretiza o sonho ao chegar 
à Seleção Nacional. Feito 
histórico reflete esforço do 
jovem atleta e do clube.  p18

A natação adaptada 
ganhou espaço há dez 
anos. Desde então tem 
levado vários atletas com 
deficiência a provas e 
competições, mas para a 
secção de natação do SC 
Espinho, os resultados 
obtidos não são o foco 
principal. 

Natação adaptada: mais do que uma 
competição, uma fonte de desenvolvimento 

  
            

Os treinos são 
mais difíceis do 
que as provas, mas 
quero continuar na 
natação”
João Amaral

Eles podem treinar e 
depois mostrar aquilo 
que conseguem fazer, 
mas esse nunca foi o 
nosso foco”
Rita Freitas 

Entrevista. 
“Eu amo mesmo o SC 
Espinho, mas não tinha 
noção disso até sair” 
Cristiana Sofia, ex-voleibolista 
tigre. p16 e 17

Futsal.
Novasemente dá 
a 'cambalhota' na 
segunda parte. 
Vitória caseira 
mantém antenses 
no quarto lugar.p19

Voleibol.
"Vai ser um jogo forte 
já que as duas equipas 
vão querer a vitória", é a 
antevisão que os cubanos 
do plantel da Académica 
de Espinho face ao duelo 
com o Leixões SC para a 
Taça Federação. p19
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CAROLINA FIGUEIREDO

Como se iniciou na prática desportiva?
Desde pequenina que sempre fui virada para 
o desporto. Acho que nasci para jogar. Co-
mecei por ser muito virada para o futebol, 
andava sempre com os rapazes a jogar e até 
disseram aos meus pais para me porem no 
futebol feminino, só que, naquela altura, a 
equipa mais conhecida era o Boavista e não 
tínhamos possibilidades para eu ir para lá. 
Entretanto, disse aos meus pais que queria 
entrar para um desporto e pensei na natação, 
porque achei que era mesmo importante, 
e acabei por praticar natação durante dois 
anos, aqui na Piscina de Espinho (SCE). No 
fim do segundo ano, por influência de amigos 
meus, fui para o voleibol do Sporting Clube 
de Espinho. Fui experimentar, apaixonei-me e 
acabei por ficar 11 anos no Espinho sem inter-

rupção, até agora.
Mencionou a paixão pelo futebol. O futsal 
nunca foi uma opção?
Foi depois. No secundário encontrei uma 
amiga que jogava futsal no Novasemente e 
ela disse-me que a altura em que ela entrou 
coincidiu com a minha entrada para o vólei e 
também com a expansão do Novasemente no 
futsal feminino. Então acho que foi falta de 
informação na altura, porque, se calhar, po-
deria ter ido para o futsal.
Mas arrepende-se de ter escolhido o voleibol?
Não. Não mesmo, porque foi incrível. Foi um 
desporto que me fez bem, que me criou obstá-
culos, criou desafios. Adorei.
O que a fez apaixonar-se pelo voleibol?
Isso é uma boa pergunta. Não sei. Acho que 
a facilidade que tinha no desporto em geral 
ajudou-me, porque, embora o voleibol seja 
mais técnico, essa facilidade ajudou-me a evo-
luir mais num curto espaço de tempo. Lem-
bro-me perfeitamente que, nos dois primeiros 
anos de voleibol, nos Infantis, tive dois treina-
dores: o Paulino e depois a Filipa Teixeira. E 
lembro-me de saber que o Paulino me tinha 
usado como exemplo às equipas que teve a se-
guir, por causa dessa mesma evolução. E senti 
isso também com a Filipa no ano seguinte, o 
meu segundo de voleibol, porque passei de 
uma equipa de Iniciadas em que estava com 
idade de Infantil e não jogava praticamente, 
para uma equipa já com a minha idade de Ini-
ciada em que tive muito mais tempo de jogo. 
Nesse ano, fomos à fase final e lembro-me da 
Filipa ter dito que o treinador do Arcozelo per-
guntou quem era a jogadora número dez e ela 
respondeu: “Aquela número dez jogou sempre 
contra ti”. E isso foi só mais uma prova da 
minha evolução.
E qual a razão para ser o número dez?
Sempre que me perguntam isso, não sei ex-
plicar. Eu faço anos dia 10 de setembro, mas 
penso que é porque a primeira camisola que 
me foi dada foi do Rio Largo, pelo meu pai, 
e tinha o número dez. Acho que desde aí me 
apaixonei pelo número dez.

Alguma vez sentiu mais responsabilidade pe-
rante o voleibol?
Acho que nunca passou a ser uma responsa-
bilidade maior. Sentia-me tão bem no vólei, 
sentia-me tão bem a treinar e com as minhas 
colegas de equipa, o que ajudou imenso, que 
já não conseguia viver sem desporto. E acho 
que foi por isso que me custou sair do vólei 
em janeiro. Acho que nunca senti responsa-
bilidade, porque era algo de que eu gostava e 
que queria continuar a fazer.
Não sentia responsabilidade, mas tinha 
objetivos.
Tinha, tinha objetivos. Só no fim do meu per-
curso é que achei que tinha equipas que pu-
dessem dar alguma coisa. O SCE passou por 
uma crise, e eu vivi essa crise, ficando com 
poucos escalões e poucas equipas. Por isso, era 
difícil estabelecer grandes objetivos a nível 
coletivo. Mas era o querer chegar o mais longe 
possível. Chega a uma altura em que percebes 
que já não dá para seres campeão nacional, 
porque a equipa não dá mais, mas tentas o 
que achas possível. Penso que foi no ano do 
centenário do Espinho, quando as equipas se 
separaram, que nós não conseguimos ser apu-
radas para a Fase Final, mas ficámos na Taça 
AVP, lutámos por ela e conseguimos conquis-
tá-la. E ganhámos com um grupo de miúdas 
que em anos anteriores eram de equipa B. 
Ainda hoje, sempre que passam por mim, 
chamam-me de capitã e eu adoro isso, porque 
sinto que tive um papel no percurso delas no 
voleibol. Agora, em relação às seniores, havia 
grandes objetivos e sinto orgulho em termos 
atingido todos. A nível individual era o querer 
fazer sempre mais e mais e mais. Era o querer 

divertir-me, mas querer ganhar também. Eu 
entrava sempre para ganhar.
Ser capitã tem um peso diferente quando se 
entra na quadra?
Tem. Até porque a minha forma de ser capitã 
podia não ser a melhor para toda a gente, por 
causa do meu espírito de competição e de 
querer ganhar. Era muito explosiva, passava 
do limite, às vezes, mas eu queria puxar por 
todas. Até podíamos perder, mas de pé. Eu 
só queria que quem entrasse em jogo fizesse 
de tudo para honrar a camisola que tinha. 
Quando era miúda não tinha noção disso. Só 
depois com o feedback de treinadores e pes-
soas mais velhas é que percebi que tinha de 
ter mais calma, porque tinha um papel impor-
tante como capitã e como jogadora, porque, às 
vezes, tinha de ser a cabeça da equipa. Acho 
que com o crescimento consegui perceber que 
tinha de ter um entrave para não explodir e 
de ter cabeça para dar esse apoio. Porque 
se eu perdesse a cabeça, sabia que a minha 
equipa podia também resvalar.
No seu percurso, percorreu várias posições 
na quadra.
Era principalmente Zona 4. Na formação acho 
que joguei de tudo, menos passadora. Até a 
central eu joguei! Eu, com 1,60m, joguei a cen-
tral! Mas acho que foram só dois ou três jogos 
e daqueles mais fraquinhos. Joguei também 
a oposta e nas seniores joguei também a lí-
bero. Mas zona 4 era a minha favorita, não só 
pela finalização, mas também em termos de 
defesa, porque eu gosto de defender em zona 
6. Quando era mais nova, adorava varrer o 
campo todo e fazer qualquer coisa.
No seu percurso no SCE, foi nas seniores que 
teve o papel mais importante com as subidas 
da III para a I Divisão.
Olho para trás e sinto que foi um feito enorme 
por parte do Espinho e tenho orgulho em ter 
feito parte disso. Aquela equipa da III Divisão 
foi especial. Foi o meu primeiro ano de sé-
nior – tendo feito toda a formação sem haver 
equipa de seniores femininas e, no meu ano 
de subida a sénior, consegui fazê-lo no meu 

defesa-ataque

CRISTIANA SOFIA

ENTREVISTA.

Cristiana Sofia deixou 
as quadras no início 
de 2022 depois de 
11 anos de tigre ao 
peito. A voleibolista 
acompanhou a subida do 
plantel sénior feminino 
desde a III à I Divisão 
e relembra “o orgulho 
de ter feito parte desse 
momento”. Deixa em 
aberto um possível 
regresso à modalidade, 
mas garante que continua 
a acompanhar os jogos 
e não deixa de vibrar 
com as exibições do 
seu Sporting Clube de 
Espinho.
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sentimento 
de dever 
cumprido, 
porque ainda 
tenho mais 
para dar”

Em relação às seniores 
havia grandes objetivos 
e eu sinto orgulho em 
termos atingido todos”
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próprio clube. E logo no primeiro ano, na-
quele que foi dos anos mais difíceis daquela 
divisão, conseguimos o objetivo de subir. E 
foi curioso, porque foi contra o Arcozelo, tal 
como no início do meu percurso. No primeiro 
jogo levámos 3-0 e depois foi uma evolução 
gigante quer ao nível do nosso jogo, quer ao 
nível dos adeptos. O primeiro jogo estava 
vazio e o último estava cheio. Até levaram eu-
caliptos! Foi mesmo especial por isso e pelo 
espírito de equipa. Depois na II Divisão já foi 
mais difícil, com um nível de competição mais 
exigente. O primeiro objetivo era ficar nos 
cinco primeiros e ficámos, mas depois não 
conseguimos passar. No ano seguinte, surgiu 
a Covid e não terminámos a época, tivemos 
azar, porque poderíamos ter subido. No meu 
quarto ano de sénior alcançámos o objetivo 
inicial desde a criação do projeto das seniores, 
que era chegar à I Divisão. Foi num curto es-
paço de tempo, foi incrível e eu ter feito parte 
disso foi ainda melhor.
Segundo a Filipa Teixeira, o espírito de supe-
ração das atletas foi a chave para a subida. 
Concorda?
Sim. Foi complicado, porque praticamente 
toda a gente trabalhava ou estudava. Era com-
plicado acordar às 6h30 da manhã, fazer as 
deslocações de comboio, ir para a faculdade, 
voltar. E na altura eu nem era só jogadora, 
também era treinadora. Estava todos os dias 
na Nave. Mas todas conseguimos gerir isso e 
houve um grande espírito de superação, como 
a Filipa disse. Isso também dá um sabor mais 
gratificante aos nossos feitos.
Esteve 11 anos ao serviço do Sporting Clube 
de Espinho. O clube passou a ser sinónimo de 
casa?
Ui, sem dúvida! Eu vibro imenso pelo Es-
pinho, principalmente pelo voleibol. Há dias 
estava na bancada a ver o jogo com o Leixões 
e festejava em pé, gritava... e nos jogos das se-
niores ninguém me cala. Eu amo mesmo o SC 
Espinho, mas não tinha noção disso até sair. O 
crescer no Espinho, o ser capitã, o ter o presi-
dente Bernardo a chamar-me de capitã.
De todo este percurso, qual o momento mais 
especial?
Sem dúvida, a subida da III para a II Divisão, 
por todo o espírito de equipa, por ver todo o 
apoio que os adeptos nos davam. Foi muito 
especial mesmo. Nesse dia eu estava mesmo 
feliz.
De jogadora passou a treinadora. Foi algo que 
aconteceu naturalmente?
Eu nunca pensei em ser treinadora. Isto co-
meçou com o Faustino, que me pediu para 
ajudar nas miúdas dele. Depois a Filipa pediu 
para a ajudar nos Tigrinhos e nas Iniciadas. 
Experimentei e gostei. Mas tive sorte com o 
grupo de atletas que apanhei, porque tinham 
um grande espírito de equipa. As miúdas eram 
especiais. E foi nessa altura que me apercebi o 
que é que a Filipa e os restantes treinadores 
sentiam com as conquistas das equipas deles. 
Transmitir às miúdas o pouco que sabia e vê-
-las gostarem de mim e a usarem os conselhos 
que lhes dava, era gratificante. Agora estou a 
treinar os Minis e acho muito giro ver a evo-
lução deles.
Tudo isto que já falou tornou a sua saída das 
quadras mais complicada?
Muito. Foi complicada. Foi algo que deveria 
ter acontecido mais cedo, porque já não me 
estava a fazer bem. Já não estava a gostar 
de ir aos treinos, já não conseguia ter aquele 

à vontade, a sensação de gostar de estar ali. 
Ainda tentei, mas chega a uma altura em que 
não dá. Também comecei a trabalhar e então 
dediquei-me mais à vida profissional. É uma 
pausa. Pode ser que, entretanto, volte.
Saiu de bem com a modalidade e com o senti-
mento de dever cumprido?
São perguntas difíceis, porque não costumo 
pensar muito nisso. Acho que não saio com sen-
timento de dever cumprido, porque ainda tenho 
mais para dar. Eu quero dar mais.
Fora das quadras, decidiu seguir fisioterapia.
Acho que a maior parte do pessoal que vai 
para fisioterapia, vai muito pela ligação ao 
desporto. Eu era muito boa aluna na escola e 
os professores diziam-me para seguir medi-
cina ou engenharia, mas medicina era muito 
ano para estudar e engenharia não me atraía. 
Queria ter algo prático. Se eu desde peque-
nina não parava quieta, ia agora para um em-
prego onde tinha de estar numa secretária? 
Ainda pensei em desporto, mas descobri que 
tinha de fazer os pré-requisitos e eu não era 
nada boa a ginástica. Depois surgiu fisiote-
rapia e decidi tentar.
Quando alguém se lesionava nos treinos já ia 
tentar ajudar?
Não era eu que procurava isso. Eram as mi-
nhas colegas que me procuravam a mim. 
Chamavam-me de massagista pessoal na 
brincadeira. Mas eu dizia sempre: “eu estou 
aqui para treinar. Se quiseres uma massagem 
vai ao nosso fisioterapeuta”. Mas sempre 
tive olho, principalmente para os padrões de 
marcha, e observava muito isso. Era muito 
raro eu meter as mãos em alguém.
Olhando agora para o panorama do voleibol 
feminino em Portugal, sente que está a 
evoluir?
Olhando para o facto de termos mais estran-
geiras, acho que é um sinal de evolução e faz 
com que as próprias jogadoras portuguesas 
também evoluam. Na altura, quando era mais 
nova, não seguia muito voleibol, fora o SCE, 
mas com o passar dos anos ganhei esse inte-
resse em acompanhar outros jogos e acho que 

está sim a evoluir, principalmente na I e na II 
Divisão. Está a melhorar, mas penso que ainda 
pode melhorar mais. E gostaria que houvesse 
mais portuguesas e mais aposta também nas 
portuguesas por parte dos treinadores.
O acompanhamento televisivo, principal-
mente por parte dos três grandes, e a trans-
missão de todos os jogos pela Federação 
Portuguesa de Voleibol vem ajudar a essa 
evolução?
Sim. Fiquei muito feliz por ver que a Fede-
ração continua com a iniciativa de transmitir 
todos os jogos, porque é bom. Isso e as trans-
missões dos três grandes chamaram mais 
pessoas ao voleibol, principalmente ao femi-
nino. Acho que isso é importantíssimo.
Acha que isso vai permitir que um dia o vo-
leibol possa ser uma saída profissional para 
atletas femininas?
Isso ainda é um bocado difícil. Primeiro 
porque é feminino e em Portugal ainda é 
complicado valorizar isso. E depois porque é 
o voleibol, não tem assim tanta validação. O 
futebol feminino já está a ter mais interesse, 
mas no voleibol as profissionais que temos 
estão lá fora. Aos poucos vamos lá. Poderá 
acontecer, mas ainda não o vejo num futuro 
próximo. Talvez num mais distante. ○
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Até 
podíamos 
perder, 
mas de 
pé. Eu só 
queria 
que quem 
entrasse 
em jogo 
fizesse de 
tudo para 
honrar a 
camisola 
que tinha”

21 de abril de 2022 • Defesa de Espinho • 17



NATAÇÃO CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE E)

defesa-ataque

RODRIGO RODRIGUES é o 
primeiro nadador da natação 
do SC Espinho a representar a 
equipa das quinas e, por isso, 
os responsáveis por aquela 
secção dos tigres consideram 
tratar-se de "um feito notável 
e histórico".

"Esta dupla convocatória 
do Rodrigo Rodrigues para 
as seleções nacionais, reflete 
o esforço, o trabalho e a dedi-
cação de uma secção, de um 
nadador e dos seus colegas de 
equipa, dos treinadores, dos 
dirigentes, dos pais e de todos 
os que contribuíram para esta 
conquista", dá nota o respon-
sável pela natação do clube, 
Paulo Freitas salientando 
que, "durante oito épocas 
desportivas, apesar de todos 
os altos e baixos, acreditou-se 
sempre no potencial e inves-
tiu-se num processo a longo 
prazo, onde os resultados e 
as recompensas por todos os 
sacrifícios, fazem agora todo 
o sentido".

"Já estava à espera que, a 
qualquer momento, pudesse 
vir a ser chamado aos traba-
lhos da seleção. No entanto, 
confesso que, para mim, foi 
uma surpresa isso ter aconte-
cido neste momento", disse à 
Defesa de Espinho, o nadador, 
Rodrigo Rodrigues.

"Já sabia que tinha con-
dições e capacidade para al-
cançar este patamar porque 
vinha trabalhando, ardua-
mente, para atingir a Seleção 

Nacional, pois este é um 
sonho de qualquer atleta", sa-
lientou Rodrigo Rodrigues.

Reconhecendo as acres-
cidas dificuldades em provas 
como as do Meeting Interna-
cional de Coimbra, onde estão 
os melhores nadadores na-
cionais e internacionais e as 
classificações não são feitas 
em função das idades dos 
atletas, Rodrigo Rodrigues 
promete dar luta perante 
atletas mais experientes. 
“Pode ser que aconteça uma 
surpresa! Vamos aguardar e 
continuar a trabalhar, mas 
acredito que isso será muito 
difícil”, afirmou o jovem na-
dador espinhense que terá de 
se preparar, depois, para o no 
Festival Olímpico da Juven-
tude Europeia, em julho, na 
Eslováquia.

“Já estou muito feliz por 
poder representar Portugal 
nessa prova na Eslováquia, 
mas irei tentar dar o meu me-
lhor para poder ganhar”, disse 
Rodrigo Rodrigues.

O nadador espinhense pro-
mete continuar a trabalhar 
afincadamente, como o vinha 
fazendo até aqui. No entanto, 
o nadador dos tigres não terá 
a possibilidade de treinar 
numa piscina de 50 metros, 
uma vez que a piscina de Es-
pinho apenas tem 25 metros 
de comprimento. “Esse será 
um dos problemas. Os mais 
importantes campeonatos 
realizam-se em piscinas com 

50 metros. Por outro lado, gos-
taria de realizar mais treinos”, 
algo que, muito provavel-
mente não poderá fazer.

Rodrigo Rodrigues é já uma 
referência para os nadadores 
do SC Espinho e, por isso, não 
esconde o seu orgulho por “ter 
entrado para a história da na-
tação no clube”.

A partir de agora a palavra 
de ordem é “treinar, treinar, 
treinar…”, até porque o atleta, 
por sua conta e iniciativa, tem 
tido um trabalho no ginásio, 
paralelamente aos treinos 
que faz na piscina com a 
equipa técnica do clube.

A treinadora Rita Freitas já 
acompanha este atleta há al-
guns anos. “O Rodrigo já vinha 
conseguindo resultados de re-
levo há algum tempo, mas a 
pandemia acabou por travar, 
um pouco o desfecho que já 
se aguardava”, disse a treina-
dora do atleta. No entanto, 
aquela técnica considera que 
a convocatória do nadador 
“foi uma recompensa pelo tra-
balho desenvolvido por todos, 
incluindo o esforço do próprio 
clube”.

“Para a história do SC 
Espinho, esta chamada do 
Rodrigo à seleção foi muito 
importante porque foi o pri-
meiro atleta que lá conse-
guimos colocar e ainda mais 
orgulhosos nos sentimos por 
ter sido convocado para o Fes-
tival Olímpico da Juventude, 
onde só estão os oito me-

lhores nadadores nacionais”, 
sublinhou Rita Freitas.

A treinadora de Rodrigo 
Rodrigues salienta o trabalho 
que todos os treinadores 
estão a desenvolver no clube. 
“Apesar de estar a trabalhar 
com o Rodrigo Rodrigues, 
tudo é pensado em conjunto 
com o grupo de treinadores 
do clube”, evidencia Rita 
Freitas que considera tra-
tar-se de “um prémio para 
todos”.  MP

O SC ESPINHO vai voltar a defrontar o Vala-
dares Gaia, no próximo domingo, às 16 horas, 
no Complexo Desportivo de Valadares, no en-
contro que marca a segunda volta da fase de 
manutenção/descida da Série E do Campeo-
nato de Portugal. Um jogo para os tigres se 
redimirem da derrota na jornada inaugural, 
concretizado este sábado com a realização da 
segunda parte.

A equipa espinhense, numa verdadeira 
corrida contra o tempo, acabou por não con-
seguir dar a volta à desvantagem de um golo, 
nos 45 minutos que faltava disputar do en-
contro da primeira jornada com os gaienses.

Apesar da intensidade que os alvinegros 
deram ao jogo desde o primeiro minuto do 
tempo complementar e das oportunidades de 
golo que criaram, não concretizadas por mera 
infelicidade dos avançados, não foram ca-
pazes de contrariar um adversário que trouxe 
uma estratégia focada na defensiva e muito 
fechada.

Uma partida que ficou marcada, nos mi-
nutos finais, por dois erros da equipa de ar-
bitragem – o primeiro, ao não assinalar um 
livre à entrada da grande área do Valadares, 
quando o seu guardião agarrou a bola fora 
da área e a levou para o seu interior; e o se-
gundo erro ao não assinalar um pontapé de 
canto, no último lance do jogo, tendo dado por 
terminada a partida. Dois lances que levaram 
a que os tigres contestassem as decisões da 
equipa de arbitragem e que resultou num 
cartão vermelho a Duarte já depois de termi-
nado o encontro.  MP

O nadador do SC Espinho, Rodrigo Rodrigues, com apenas 15 anos, foi convocado para representar a Seleção Nacional 
pré júnior de natação para o Meeting Internacional de Coimbra – XXXIII Torneio Internacional “Queima das Fitas”, 
que irá realizar-se na cidade estudante a 28 e 29 de maio. O nadador espinhense irá, também representar a equipa de 
Portugal no Festival Olímpico da Juventude Europeia, a decorrer entre 24 e 30 de julho próximo, na Eslováquia.

Rodrigo 
Rodrigues foi 
chamado à 
Seleção Nacional

Em corrida
contra o tempo

SC ESPINHO VALADARES GAIA

0  1
JORNADA 1.  16/04/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar.

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva Pedro Carvalho

85    © João Ricardo Juan Muriel    74 72

int  Lima Pereira Kiko
90+5 Duarte Soares João Barros

Edu Silva Assis Júnior     int 38

76 Guilherme Campos Marlon
Ministro Diogo Cunha © 90 58

Dani Zé Gomes          65

86 Paulinho Lucas      65

25  Chidera Pio Júnior
Kenedy Có Pedro Silva 63

Pedro Barroso T António Oliveira
Nuno Pereira Nuno

89 85    Lucas Camelo Diogo Sousa              74

int Sandro Fonseca Rhain
                Iko Caetano Rafa Fontes                 65

                      Nakedi Pedro Sancho             90 90+5

76  Jhon Renteria Pelegrini   int

76  González Vasco Vieira   65

0-1 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por Diogo Cunha (36)

ÁRBITRO: Renato Gonçalves (AF Guarda)
ÁRBITROS AUXILIARES: Fábio Tarrafo e André Ferreira

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Valadares Gaia 3 3 0 0 4-0 9
2 SC Espinho 3 1 1 1 3-3 4
3 Gondomar SC 3 0 2 1 3-5 2
4 Alvarenga 3 0 1 2 3-5 1

PRÓXIMA JORNADA (24 ABRIL)
Gondomar SC 16h00 Alvarenga

Valadares Gaia 16h00 SC Espinho
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Já sabia que tinha 
condições e capacidade 
para alcançar este 
patamar porque 
vinham trabalhando, 
arduamente, para 
atingir a Seleção 
Nacional, pois este é 
um sonho de qualquer 
atleta"
Rodrigo Rodrigues

“O Rodrigo já vinha 
conseguindo resultados 
de relevo há algum 
tempo, mas a pandemia 
acabou por travar, um 
pouco o desfecho que já 
se aguardava”
Rita Freitas
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FUTSAL

ATLETISMO

SURF

BODYBOARD

VOLEI DE PRAIA

A QUATRO JORNADAS 
do final do Campeonato 
Nacional da I Divisão, a 
equipa de futsal feminino 
do Novasemente/Cavalinho 
prepara-se para jogar com o 
Arneiros, nono classificado 
da prova, no sábado, em 
Torres Vedras, às 19 horas. As 
sementinhas venceram no 

passado sábado o conjunto 
do Águias Santa Marta, por 
5-3, com um hat-trick de 
Cátia Balona e um bis de 
Martinha. Um encontro em 
que as antenses estiveram a 
perder por 0-2, ao intervalo, 
conseguindo recuperar no 
segundo tempo, com cinco 
golos.
O Novasemente Cavalinho é 
o quarto classificado e está a 
17 pontos do Sporting CP, que 
ocupa a terceira posição.  

PEDRO CERDEIRINHA, que 
veste a camisola do Grupo 
Desportivo A Ronda, de 
Guetim, alcançou o quarto 
lugar, seniores masculinos, 
no Grande Prémio da Páscoa 
de Salvador do Campo, no 
concelho de Santo Tirso.
Nesta prova de 10 quiló-

metros, que juntou muitos 
dos melhores atletas portu-
gueses da atualidade, Pedro 
Cerdeirinha esteve sempre 
na luta pelos primeiros lu-
gares e terminou o percurso 
com 33 minutos 36 segundos.
Recorde-se que Cerdeirinha, 
é triplo campeão distrital 
dos 800, 1500 e 3000 metros e 
internacional português em 
pista coberta nas mesmas 
distâncias. 

HEITOR RIBEIRO, surfista 
da Academia do Mar, alcançou 
o terceiro lugar na primeira 
etapa do Rip Curl Grom-
Search, que decorreu na Costa 
da Caparica, a 12 e 13 de abril.
Além da presença de Heitor 
Ribeiro no pódio, Maria Silva 
alcançou a sétima posição na 
categoria de sub-16 feminino, 
Tomás Bugallo e Diogo Silva 
alcançaram o 25.º lugar na ca-
tegoria de sub-16 masculino.
Os quatro atletas represen-
taram Espinho na primeira de 
duas etapas a realizar em Por-
tugal. Os surfistas apurados 
nestas duas ocasiões vão dis-
putar a final europeia do Rip 
Curl GromSearch, no início de 

2023, em Taghazout, Marrocos, 
nas categorias até aos 16 anos 
de idade.
A etapa decisiva surfa-se a 18 e 
19 de junho, no Porto. 

FÁBIO MAGANINHO subiu 
ao segundo posto do pódio 
da categoria de sub-12, na 
segunda etapa do Circuito 
Regional de Bodyboard do 
Norte 2022, realizado nos 
dias 15 e 16, na Costa Nova. O 
atleta ficou ainda no quarto 
lugar da prova de sub-14.

Houve ainda lugar para a es-
treia de Mafalda Sebastião 
na competição, tendo alcan-
çado o nono lugar nos sub-18 
femininos. 
Por sua vez, João Tavares 
ficou em quinto na prova de 
sub-14. Na prova de sub-18 
masculina, Afonso Guerra 
conseguiu o sétimo posto e 
Henrique Vidal o 11º.
A próxima e última etapa de-
corre a 30 de abril e 1 de maio, 
na Figueira da Foz. 

O ESPINHENSE João Nuno Pe-
drosa e o colega Hugo Campos 
foram afastados da competição 
do Challenge Beach Pro Tour de 
Itapema, no Brasil, após derrota 
no primeiro jogo da Fase de Quali-
ficação. Os portugueses perderam 
por 2-0 (21-19 e 21-16) frente à dupla 
francesa Krou/Gauthier-Rat e 
viram finalizada a sua prestação 
na etapa brasileira.
De regresso a Portugal, os atletas 
já preparam a próxima prova que 
se vai realizar em Doha, no Qatar, 
entre os dias 5 e 8 de maio.  

Reviravolta na 
segunda parte

Pedro Cerdeirinha 
em quarto lugar

Heitor Ribeiro no pódio do 
Rip Curl GromSearch

Fábio Maganinho 
em segundo lugar

Pedrosa/
Campos 
afastados 
do Challenge 
Beach Pro 
Tour de 
Itapema

VOLEIBOL

do, que terminou o campeonato no 
terceiro posto.

Com as baixas de João Simões, 
Kaio Timbó e com a despedida de 
Caio da Silva, Alexandre Afonso, 
técnico academista, recorreu aos 
dois cubanos que integram a equipa 
para preencher as lacunas no seis 
inicial, e são eles que fazem a ante-
visão do duelo frente ao Leixões.

Reinier Menéndez e Carlos Char-
les chegaram mais tarde ao plantel, 
mas depressa se integraram e co-
meçaram a ajudar a equipa. Apesar 
de uma adaptação “muito boa ao 
clube e à cidade”, no início “a língua 
foi um pouco mais difícil”, confessa 
Reinier Menéndez. Quanto a Car-
los Charles, o principal entrave foi 
mesmo a adaptação ao ritmo do 
campeonato. “Foi um pouco difí-
cil para mim no começo, pois era o 
meu primeiro contrato profissio-
nal e praticamente passámos dois 
anos sem alto rendimento em Cuba 
devido à pandemia”, explica. Passa-
das as dificuldades com o apoio dos 
colegas e a vivência “numa cidade 
muito bonita”, os atletas cubanos 
fazem um balanço positivo do clu-
be academista até agora, através de 
um “desempenho muito bom”. “É 
uma equipa que vem da segunda 
divisão e tivemos os nossos altos e 
baixos como qualquer equipa, mas 
estou muito feliz com o resultado, 

apesar de achar que poderia ter sido 
muito melhor”, confessa Menéndez. 
Da mesma opinião é Charles, que 
destaca ainda o facto de se ter “atin-
gido o objetivo de estar entre as oito 
melhores equipas”, apesar de “acre-
ditar que havia equipa para fazer 
mais que isso”.

E os academistas podem mesmo 
fazer mais, mas agora a competir 
para a Taça Federação. Carlos Char-
les acredita que “vai ser um jogo 
forte já que as duas equipas vão 
querer a vitória”. Reinier Menéndez 
acrescenta ainda a dificuldade que 
o jogo vai trazer, porque “o Leixões 
é uma equipa forte que joga muito 
bem e vai dar tudo em campo”. Por 
isso mesmo, o cubano deixa o convi-
te: “sugiro que vejam o jogo porque 
ambas as equipas vão fazer um bom 
jogo de voleibol”.

Para os jovens cubanos, os obje-
tivos são simples. O primeiro passa 
por “tentar passar mais este adver-
sário e chegar à final”, o que para 
Reinier Menéndez “só é possível 
trabalhando muito diariamente”. 
Se chegarem à final, Carlos Charles 
promete “procurar vencer, obvia-
mente”. No entanto, para além de 
tudo isto, o jovem atleta acredita 
que “o principal objetivo é praticar 
bom voleibol, proporcionar bons 
espetáculos e deixar os adeptos aca-
demistas orgulhosos”.  CF

A Associação Académica de 
Espinho venceu o São Mamede 
e o Castêlo da Maia, avançando 
para a última eliminatória da 
Taça Federação. O adversário é o 
Leixões SC, equipa que os mochos 
nunca conseguiram derrotar 
durante esta época. O vencedor 
deste duelo, à melhor de três jogos, 
vai defrontar o Fonte do Bastardo 
na final da Taça Federação e os 
cubanos da equipa academista 
garantem que “é possível, 
trabalhando muito diariamente”.

A ASSOCIAÇÃO Académica de Es-
pinho terminou a sua prestação na 
Série A da Liga Una Seguros na sexta 
posição e isso permitiu-lhe disputar 
a Taça Federação. Esta competição 
faz com que o vencedor dos playoffs 
entre as equipas que ocupam da 
quinta à oitava posição da Série A e 
os quatro primeiros classificados da 
Série A2, defrontem o terceiro classi-
ficado da Divisão de Elite.

Assim, depois de ter superado 
os desafios frente à Académica de 
São Mamede e ao Castêlo da Maia, 
a Académica de Espinho vai de-
frontar o Leixões SC, que afastou o 
Sporting Clube de Espinho da com-
petição. O vencedor deste duelo fi-
nal vai enfrentar o Fonte do Bastar-

“O principal 
objetivo é praticar 
bom voleibol e 
deixar os adeptos 
academistas 
orgulhosos”
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Mariana Castro faz história pelo SC Espinho
No passado fim de semana, a treinadora Mariana Castro substituiu 
Ricardo Lemos no comando técnico dos dois encontros do Sporting 
Clube de Espinho frente ao Leixões SC e tornou-se na primeira mulher 
treinadora a orientar uma equipa na I Divisão masculina do voleibol 
nacional. À treinadora o SC Espinho deixa uma mensagem a felicitar 
o feito. “Parabéns por seres a primeira de sempre, tigre”, lê-se na 
publicação do clube onde foi noticiado o acontecimento histórico. 
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA 

  

 
VAI PRECISAR de gastar cerca de duas horas 
e meia para chegar a Peniche. O melhor será 
partir de Espinho já no sábado de manhã e 
fazer a viagem com tranquilidade. Se, porven-
tura, quiser fazer uma pausa, sugerimos São 
Martinho do Porto, a apenas 40 minutos de 
Peniche. Esta terra, particularmente conheci-
da pela sua baía, é considerada como fonte de 
grande beleza natural. Conhecida pelas suas 
águas tranquilas, esta zona apresenta uma 
das praias mais procuradas no verão. Se a 
meteorologia estiver convidativa, talvez possa 
dar o primeiro mergulho do ano. Se a coragem 
não estiver nesse nível, opte apenas por almo-
çar na região.
À chegada a Peniche, terra de pesca tradi-
cional, procure passear e descobrir o centro 
histórico. Peniche tem muito para conhecer. 
Além do Santuário de Nossa Senhora dos Re-
médios e das Igrejas de São Pedro e da Miseri-
córdia, referencias da região, não pode deixar 
de visitar o Forte de Peniche, também conhe-
cido por Fortaleza.
Construído nos séculos XVI/XVII para a de-
fesa da costa em cruzamento com o Forte 
da praia da Consolação e o forte na Ilha das 
Berlengas, acabou também por ser muito im-
portante para a história do país, uma vez que 
serviu como prisão política durante a época 
do Estado Novo. 
No período conturbado que se seguiu ime-
diatamente à Revolução, o Forte de Peniche 
acolheu algumas das figuras mais importan-
tes da resistência ao regime e serviu ainda de 
prisão a figuras ligadas ao regime fascista, no-
meadamente elementos da extinta PIDE.
Segundo o Museu Nacional Resistência e Li-
berdade, localizado neste local e atualmente 
encerrado temporariamente para a realização 

de obras, “o fim da história prisional da For-
taleza foi simbolicamente assinalado a 26 de 
fevereiro de 1976, com o hastear da bandeira 
branca, após a saída para o estabelecimento 
prisional de Alcoentre de antigos ministros 
do governo de Marcelo Caetano e ex-agentes 
da PIDE, presos por ordem do Movimento das 
Forças Armadas”. 
Ainda em 1974, o ano da revolução, deu-se iní-
cio ao processo de descolonização dos terri-
tórios ultramarinos, fazendo com que vários 
retornados chegassem a Portugal. Devido à 
inexistência de alojamento, o Forte de Peniche 
serviu também como acolhimento de várias 
famílias que, nesta época, ocuparam o antigo 
complexo prisional. 
Com a celebração do 25 de abril já na próxima 
segunda-feira, deve aproveitar a ocasião para 
conhecer este marco no caminho da liberdade 
e grande atração de Peniche.

 
MAS COMO PENICHE não é só o seu Forte, 
aproveite o domingo para passear. O mar con-
tinua a ser um dos principais pontos de inte-
resse, por isso, não deixe de conhecer a famosa 
ilha das Berlengas. Vai precisar de fazer uma 
pequena viagem de barco, mas depois vai ter a 
oportunidade de vislumbrar praias considera-
das paradisíacas e rochedos de grande enver-
gadura que conferem imponência à paisagem.
Estando no local, não se fique apenas pela 
praia e descubra as grutas existentes. Algu-
mas estão apenas acessíveis quando a maré 
está baixa, mas outras estão à distância de 
um mergulho. No entanto, as atrações não se 
ficam apenas por aqui. Existem dois percur-
sos pedestres que pode seguir para explorar 
a ilha.     

EM DIA DE FERIADO, e caso já tenha re-
gressado a Espinho, pode participar na ca-
minhada solidária promovida pela Junta de 
Freguesia de Silvalde. A iniciativa tem como 
objetivo celebrar o dia da liberdade, mas, ao 
mesmo tempo, promover a solidariedade para 
com o povo ucraniano.
Cada participante deve efetuar a inscrição na 
secretaria da Junta de Freguesia de Silvalde e 
contribuir com um bem alimentar não pere-
cível para doar. O valor total angariado nesta 
iniciativa reverte para a compra de medica-
mentos que serão, mais tarde, enviados para 
o país em guerra com o apoio do Município de 
Espinho.
O início da caminhada está marcado para as 
10H30 horas e a concentração faz-se no Largo 
da Junta de Freguesia de Silvalde. No entanto, 
as comemorações começam às 9 horas com o 
hastear da bandeira ao som do Hino Nacional 
tocado pela Banda de S. Tiago de Silvalde.  ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Trilhos para 
explorar a ilha
O trilho da Berlenga, 
que segue desde o 
Bairro dos Pescadores 
até ao Forte e passa 
pelo Farol, permite ver 
toda a paisagem. O 
trilho da Ilha Velha leva 
diretamente ao habitat 
das gaivotas.

Fortaleza de Peniche
Funcionou como prisão 
política durante cerca 
de 40 anos e acolheu 
Álvaro Cunhal, o antigo 
dirigente do PCP

Renda de bilros
É um verdadeiro ex-
libris do artesanato 
penichense. É feita 
sobre um desenho 
picado em cartão, o 
pique, sendo produto 
do entrecruzamento 
de fios enrolados em 
bilros.



Viver o 25 de 
abril em Peniche 

    
Para saber a história que 
envolve o 25 de abril, 
importa, a par com outros 
tantos fatores, conhecer 
Peniche e a sua Fortaleza. 
De forma a celebrar 
este feito de relevante 
importância para o país, 
sugerimos um fim de 
semana a sul, aliando o 
lazer ao conhecimento. Por 
cá, participe na caminhada 
pela solidariedade e pela 
liberdade em Silvalde. 
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Festival Mar Marionetas de regresso 
para “honrar compromissos com as 
companhias que viram os espetáculos 
sucessivamente adiados”

LISANDRA VALQUARESMA 

APÓS DOIS ANOS de interregno 
devido à pandemia, o Festival Inter-
nacional de Marionetas de Espinho 
está de volta e abre as portas da ci-
dade à magia já na próxima segun-
da-feira, 25 de abril, com o espetácu-
lo inaugural ‘Aldeia Balão’.

Segundo Idalina Sousa, direto-
ra artística do festival, esta edição 
está a “honrar compromissos com 
as companhias que viram os seus 
espetáculos sucessivamente adia-
dos” devido às restrições impostas 
no âmbito da Covid-19. “Teremos cá 
as companhias que estavam previs-
tas para 2020, sendo que alguns dos 
espetáculos são diferentes, são de 
maior envergadura e de maior im-
pacto, nomeadamente o primeiro, 

Espetáculo “Corações Rasgados” é uma das novidades 
deste ano. Destina-se a um público mais velho e 
acontece, pela primeira vez, no salão nobre da Piscina 
Solário Atlântico.

‘Aldeia Balão’, que é um espetáculo 
comunitário da responsabilidade da 
Companhia Teatro e Marionetas de 
Mandrágora”, e que vai integrar pes-
soas de Espinho.

Apesar de esta já ser a 15ª edição 
do festival, Idalina Sousa conta 
que “os princípios orientadores e 
os objetivos são os mesmos”, uma 
vez que, para a organização, é fun-
damental conseguir garantir “qua-
lidade e diversidade”, aproximan-
do cada vez mais o festival do seu 
público. “Nós temos sempre um 
cuidado muito grande em, por um 
lado, garantir qualidade ao nosso 
público e, por outro lado, garantir 
diversidade e conseguir um pro-
grama eclético. Algumas pessoas 
pedem-me conselhos sobre deter-
minado espetáculo e eu não con-

sigo destacar um porque, na nossa 
perspetiva, são todos muito bons 
e todos muito diferentes uns dos 
outros. Temos espetáculos que vão 
das formas mais tradicionais, como 
as marionetas de circo de Rui Sou-
sa, até espetáculos que usam muita 
tecnologia”, refere a diretora artís-
tica do festival, confidenciando 
que haverá a diferença de que “a 
exposição do Teatro de Marione-
tas de Mandrágora terá, no Centro 
Multimeios, a exposição mãe, mas 
depois outros lugares públicos te-
rão também pequenas exposições 
a convidar as pessoas para verem a 
exposição mãe e para verem os ou-
tros espetáculos”.

O Festival Internacional de Ma-
rionetas de Espinho tem nas crian-
ças o seu público principal. Por 
isso, há “uma série de propostas 
para as crianças das escolas, quer 
espetáculos, quer exposições”, afir-
ma Idalina Sousa, explicando que 
para estas participarem na ‘Aldeia 
Balão’, na próxima segunda, às 15 
horas, as crianças terão que levar 
consigo um pequeno frasco para 
fazerem bolas de sabão, tornando 
o momento do espetáculo ainda 
mais mágico. No entanto, também 
há propostas para os mais cresci-
dos. A 14 de maio chega o espetá-
culo ‘Corações Rasgados’, que se vai 
realizar no salão nobre da Piscina 
Solário Atlântico, um espaço que o 
festival nunca tinha ocupado.

O Centro Multimeios, o FACE 
(Fórum Arte e Cultura de Espinho) 
e o Auditório de Espinho são outros 
locais da cidade onde os espetácu-
los vão decorrer. Para assistir aos 
espetáculos que vão acontecer de 
25 de abril a 15 de maio, os cidadãos 
devem adquirir os bilhetes que es-
tão à venda nos próprios locais dos 
espetáculos. Excecionalmente os 
bilhetes para ‘Corações Rasgados’ 
podem ser adquiridos antecipada-
mente no FACE e no próprio dia 
do espetáculo na Piscina Solário 
Atlântico, a partir das 20h30. 
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Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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Clínica Dentária de Espinho
Prof. Doutor 

CASIMIRO DE ANDRADE
Rua 22 (Junto à Câmara Municipal) 

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

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

MÚSICA

POESIA

EVENTO

WORKSHOP

COM DATA marcada para 11 
de junho, a jovem mexicana 
Silvana Estrada sobe ao palco 
do Auditório de Espinho – 
Academia para apresentar o 
seu álbum “Marchita”, um tra-
balho de intimidade musical e 
que mereceu críticas positivas 
da imprensa especializada 
norte-americana.  
Também de outros continentes 
chegam este trimestre à sala 
espinhense o cabo-verdiano, 
Mário Lúcio, e o brasileiro, 
Mateus Aleluia. O primeiro, 
fundador do grupo musical Si-
mentera, uniu-se, em 2021, a um 
grupo de cinco músicos por-
tugueses - Os Kriols – com os 
quais se apresenta em Espinho, 
a 13 de maio. 
Já Mateus Aleluia traz apenas a 
sua voz e o violão, para relem-

brar, no dia 28 de maio, os ál-
buns a solo – “Cinco Sentidos”, 
“Fogueira Doce” e “Olorum” -, 
sem, claro, esquecer os Tincoãs.
O cartaz consta ainda de um 
concerto com os jovens solistas 
da Escola Profissional de Mú-
sica de Espinho, no dia 27 de 
maio, e o grupo Sete Lágrimas, 
que apresenta o espetáculo “A 
Última Nau”, no dia 6 de maio. 
E também há “Libercanto”, o es-
petáculo de colaboração entre 
a Orquestra de Jazz de Espinho 
e o grupo Cantigas de Maio. 
Bernardo Moreira, Ricardo J. 
Dias, André Santos, João Neves 
e a big band estão juntos, a 20 
de maio, para homenagear 
grandes autores, como Fausto 
Bordalo Dias, Vitorino Salomé, 
Sérgio Godinho ou José Mário 
Branco. 

ELEMENTOS DA Onda Poé-
tica e Grupo Rit.mar atuam 
no jardim interior da Biblio-
teca Municipal José Marmelo 
e Silva, às 21h30 do próximo 
dia 23, com “poemas e can-
ções de abril”.
Trata-se de uma sessão cul-
tural evocativa do 25 de Abril 
e a primeira intervenção da 
Onda Poética após o recente 
falecimento do seu fundador, 
Anthero Monteiro. 

A Viagem Medieval, em Santa 
Maria, soma um reconheci-
mento dos portugueses que a 
distingue como evento “Cinco 
Estrelas Regiões/2022”. Dar 
a conhecer e valorizar o que 
de melhor cada região por-

tuguesa tem para oferecer é 
a “missão” do Prémio Cinco 
Estrelas Regiões. Depois de 
um interregno de dois anos 
devido à pandemia, a Viagem 
Medieval em Terra de Santa 
Maria volta, este ano, entre 3 
e 14 de agosto, proporcionando 
a todos os visitantes experiên-
cias numa viagem por reis e 
reinados da Primeira Dinastia. 
 

A CANTORA LILY Dardenne 
vai dinamizar no Auditório 
Nascente o projeto “Cantando 
e Falando”, que mistura a voz 
cantada com a voz falada.
Já estão abertas as inscrições 
para as aulas que vão decorrer 
aos sábados, das 10 às 12 horas, 
ou das 14 às 16 horas.

Silvana Estrada, Mateus Aleluia e 
Mário Lúcio em destaque no trimestre 
do Auditório de Espinho

“Poemas e canções 
de abril” evocam a 
revolução

Viagem Medieval 
premiada com “5 
estrelas”

“Cantando e 
falando” com 
Lily Dardenne na 
Nascente 
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agenda

21 a 23 ABR
SEDUÇÃO DO CORPO 
COM AS COISAS
ArtLab24
Horário: das 16 às 19h00, de 5.ª 
a sábado
Inaugurada a 12 de março, 
a exposição de desenho e 
escultura de Inês Leal está 
patente ao público na galeria da 
Avenida 24.

21 ABR a 18 MAI
A SEGUNDA PELE
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17h00, às 
6.ªs; das 10 às 13h00, aos 
sábados
Exposição itinerante da pintora 
Balbina Mendes.

21 ABR a 28 MAI
PASSAS NA COMIDA
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17h00, às 
6.ªs; das 10 às 13h00, aos 
sábados
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 

23 ABR

1, 2, 3… 
READ & PLAY 
WITH ME! 
Biblioteca Municipal
Horário: 11h00
Atividade didática em 
inglês, com história, música 
e movimento, dinamizada 
pela voluntária Ana Paula 
Marques e para crianças 
dos 3 aos 5 anos (com um 
ou dois acompanhantes e 
inscrição prévia). O objetivo 
é a aprendizagem da língua 
inglesa de uma forma natural, 
utilizando o corpo (Total 
Physical Response), através 
da exploração de histórias 
em inglês, das artes, da 
música, da dança e dos jogos 
didáticos. 

24 ABR

TRAZ OS TEUS 
AMIGOS TAMBÉM 
Biblioteca Municipal Horário: 18h00
Exposição da ilustradora Marta Nunes.
Está agendada para 24 de abril, às 18 horas, no átrio da Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, a inauguração exposição “Traz 
outro amigo também”, com ilustrações de Marta Nunes.
Recorde-se que Marta Nunes é a autora da ilustração da capa da 
edição alusiva aos 90 anos do jornal Defesa de Espinho.

durou um ano e gerou 41 artigos 
ilustrados.

21 ABR a 31 DEZ
EXPOSIÇÕES PERMANENTES
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17h00, às 
6.ªs; das 10 às 13h00, aos 
sábados
Coleção da antiga fábrica de 
conservas Brandão Gomes, 
exposição do Teatro e Marionetas 
de Mandrágora e mostra da 
Companhia Boca de Cão.

22 e 23 ABR
CASTELLO BRANCO & 
PROJETO BENJAMIM
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8 (cartão amigo 6€)
Acompanhado por algumas 
dezenas de jovens músicos da 
Escola Profissional de Música de 
Espinho, o brasileiro apresenta 
uma viagem pelas canções dos 
seus quatro discos de originais. 
Classificação: maiores de 6 anos. 
Duração: 90 minutos.

23 ABR
POEMAS E CANÇÕES 
DE ABRIL
Biblioteca Municipal
Horário: 21h30
Sessão com elementos do Grupo 
Rit.mar e da Onda Poética.

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. 

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

24 ABR
LÁ EM CIMA: A BUSCA DE 
MUNDOS EXTRA-SOLARES
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Uma enorme diversidade de 
mundos está lá em cima, à espera 
de ser descoberta!

24 ABR
JP SIMÕES & AMIGOS
Auditório de Espinho – 
Academia

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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Horário: 21h30
Bilhete: 8 (cartão amigo 4€)
Cantor, compositor, letrista, 
contista e dramaturgo, JP Simões 
é uma das principais vozes da 
música portuguesa das últimas 
décadas. Para este espetáculo 
especial, além das músicas de 
sua autoria, será apoiado por 
uma banda criada para a ocasião, 
explorando outras cantigas, de 
abril e não só, destacando-se uma 
sentida homenagem póstuma a 
José Mário Branco. 

24, 25, 26 e 27 ABR
SALGUEIRO MAIA – O 
IMPLICADO 
Cinema do Multimeios
Horário: 21h30 de domingo, 
15h30 do feriado
16h00, 3.ª e 4.ª Bilhete: 4,5€
Realização: Sérgio Graciano. 
Atores: Tomás Alves, Filipa 
Areosa, Catarina Wallenstein, 
José Condessa e Frederico 
Barata. Considerado o herói e 
o símbolo mais puro do 25 de 
Abril de 1974, Fernando Salgueiro 
Maia, anti-herói não ocasional, 
produto da sua formação 
académica e militar, foi um 
homem que, apesar da morte 
prematura aos 47 anos, viveu 
uma vida cheia, alegre e fértil, 
solidária e sofrida.

25 ABR
ALDEIA BAIÃO
Praça José Salvador (Largo da 
Câmara) e Rua 19
Horário: 15h00
Abertura da 15.ª edição do Mar-
Marionetas com espetáculo da 
companhia Teatro e Marionetas 
de Mandrágora.

26 ABR
TRICOTAR HISTÓRIAS
Biblioteca Municipal
Horário: 15h00
Espaço de encontro de pessoas 
que praticam tricot, crochet, ou 
outras técnicas de trabalho com 
agulhas, conciliando com partilha 
de saberes, leituras e memórias.                                                   

29 e 30 ABR
BOHÉME
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21h00
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.

MEDIA 
PARTNER

Na quarta-feira de 27 de abril, o Cineclube do FEST leva até 
ao Auditório do Casino Espinho um dos filmes premiados 
no Festival de Cannes.

‘A Pior Pessoa do 
Mundo’ em destaque 
no Cineclube 

Fest 
Cineclube 
Espinho

Na quarta-feira de 27 de 
abril, o Cineclube do FEST 
leva até ao Auditório do Ca-
sino Espinho um dos filmes 
premiados no Festival de 
Cannes. ‘A Pior Pessoa do 
Mundo’ retrata a história de 
Julie que, apesar de comple-
tar 30 anos em breve, ainda 
não tem a sua vida definida 
e nem sabe muito bem o que 
pretende. Quando o namo-
rado, ponderado, lhe diz que 
pretende dar um passo em 
frente na relação, Julie fica 
perdida. Sem saber muito 
bem o que fazer, decide 
testar os seus limites e viver 
novas experiencias antes de 
tomar decisões definitivas. 
Porém, quando pensa ter 
encontrado alguma estabili-
dade com o namorado Aksel, 
um escritor de sucesso de 
45 anos, conhece o jovem 
Eivind. 
O filme que retrata a vida da 
jovem num longo percurso 
de autodescoberta e de pro-
cura de um sentido para a 
sua existência, é norueguês 
e vai ser exibido a 27 de abril, 
com início marcado para 
as 21h30. 
‘A Pior Pessoa do Mundo’ 
é um trabalho de Joachim 
Trier, um dos mais aclama-
dos cineastas nórdicos da 
atualidade, “conhecido por 
abordar temáticas existen-
cialistas, sempre num tom e 

ritmo temperado por muita 
melancolia e provocação”, 
tal como refere o FEST. 
Esta acaba por ser a quinta 
longa-metragem de Joa-
chim Trier, depois de “Repri-
se” (2006), “Oslo, 31 de Agosto” 
(2011), “Ensurdecedor” (2015) 
e “Thelma” (2017), “A Pior 
Pessoa do Mundo” esteve 
em competição no Festival 
de Cinema de Cannes, onde 
Renate Reinsve recebeu o 
prémio de melhor atriz.
Este trabalho estreou em 
Portugal em fevereiro deste 
ano e esteve nomeado para 
dois Óscares: de Melhor Fil-
me Internacional e Melhor 
Argumento Original. 
○ LISANDRA VALQUARESMA

A PIOR PESSOA 
DO MUNDO

Data: 27 de abril 
(quarta-feira) 
Local: Auditório Casino 
Espinho – 21H30 
Género: Drama
Realizador: 
Joachim Trier
Elenco:
Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert 
Nordrum

27 ABRIL
21:30

COLETIVIDADES

O Orfeão de Espinho vai rea-
lizar uma Assembleia Geral 
Ordinária no dia 30 de abril, 
pelas 9h30, nas suas instala-
ções, na Rua do Golfe, n.º 1877, 
em Silvalde.
A ordem de trabalhos contem-
pla a apreciação e votação do 
relatório de contas e parecer 
do conselho fiscal do ano de 
2021, a apresentação do Plano e 
Orçamento para o ano de 2022 e 
outros assuntos considerados 
de interesse. ○

Assembleia Geral 
do Orfeão no dia 
30 de abril
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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
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CAROLINA FIGUEIREDO  

 “O papel deste mês cen-
tra-se principalmente em 
desmistificar conceitos erra-
dos e que estão tão profun-
damente enraizados”. Quem 
o diz é uma espinhense diag-
nosticada com autismo, que 
prefere manter o anonimato. 
Para ela, é “sem dúvida im-
portante consciencializar o 
público em geral para o as-
sunto, partilhar informação 
correta e destruir preconcei-
tos”. “A aceitação é indisso-
ciável da consciencialização 
coletiva”, acrescenta.

No mês em que muitas 
instituições e pessoas se 
associam à causa da cons-
ciencialização do autismo, 
é importante alertar para 
a errada associação da cor 
azul, imensamente difundi-
da por quem se junta a esta 
iniciativa. “Associa-se o azul 
erradamente ao autismo, por 
tradicionalmente se associar 
ao masculino”, começa por 
explicar a espinhense. “Du-
rante muitos anos, acreditou-
-se que era uma condição ex-
clusiva de rapazes, e até hoje 
grande parte dos estudos que 
se conhecem são feitos em in-
divíduos do sexo masculino”, 
adiciona.

Globalmente, a Perturba-

ção do Espectro do Autismo 
(PEA) é três vezes mais fre-
quente no sexo masculino, 
mas é importante relembrar 
que “ela existe no feminino”. 
“No sexo feminino é signifi-
cativamente mais difícil de 
diagnosticar, particularmen-
te devido ao mascaramento 
das características típicas”, 
considera a jovem.

Susana Pinheiro, psicólo-
ga especialista em Psicologia 
Clínica e em Necessidades 
Educativas Especiais, na clí-
nica PSIANIMA, em Espinho, 
explica que “o diagnóstico de-
verá ser feito por especialistas 
habilitados, habitualmente 
em equipa multidisciplinar, 
através de uma avaliação clí-
nica”. “As manifestações des-
ta perturbação variam muito 
dependendo da gravidade da 
condição autista, do nível de 
desenvolvimento e da idade 
– daí a utilização da expres-
são ‘espectro’ autista. Mas as 
suas características tornam-
-se evidentes e costumam 
ser reconhecidas na primeira 
infância.”

No caso da jovem espi-
nhense, o diagnóstico “acon-
teceu um pouco ‘por acaso’”, 
tendo sido o “olhar em re-
trospetiva e perceber as ca-
racterísticas demonstradas 
ao longo do crescimento”, 

algumas para quais a jovem 
não tinha um nome nem 
uma razão específica. A an-
siedade social, a dificulda-
de na interação, em fazer e 
manter amizades, as hiper-
fixações e os interesses espe-
cíficos, ou até mesmo “a cha-
mada ‘ressaca social’, em que 
há necessidade de tempo 
extra para recuperar de cer-
to tipo de interações sociais” 
foram alguns dos sintomas 
e sinais de alerta que ago-
ra com o diagnóstico fazem 
todo o sentido na cabeça da 
jovem espinhense.

Mas na PEA cada caso é 
um caso. “É importante com-
preender que não há duas 
pessoas autistas iguais; trata-
-se de um espectro, não algo 

estanque”, ressalva, acrescen-
tando que “talvez por isso seja 
difícil fechar um diagnóstico 
em muitos casos, particu-
larmente em adultos”. Para 
a espinhense, “é importante 
respeitar o autismo como um 
espectro, e não tentar colocar 
em ‘caixas’ aquilo que tradi-
cionalmente é definido como 
uma pessoa autista”.

Apesar de toda esta diver-
sidade de casos, há sintomas 
para os quais se pode estar 
mais alerta como “as dificul-
dades persistentes na comu-
nicação e interação sociais e a 
presença de padrões restritos 
e repetitivos de comporta-
mentos, interesses ou ativi-
dades, que se notam desde 
a infância”, enumera Susana 

Pinheiro. A psicóloga avisa 
ainda que “na infância, os si-
nais de alerta podem ser um 
contacto visual alterado, não 
responder quando chamam 
pelo seu nome, não usar o 
gesto de apontar para pedir 
ou mostrar algo, ter pouco in-
teresse pelas outras crianças, 
atraso na linguagem, padrões 
estranhos de brincadeiras, 
estereotipias motoras, entre 
outros.” 

O autismo não pode ser 
prevenido, mas pode e deve 
ser acompanhado. Para isso, 
há várias terapias (que po-
dem resultar ou não, depen-
de de caso para caso) e há 
acompanhamento psicológi-
co por parte de profissionais 
que sabem redirecionar o 
autista para o serviço apro-
priado, tendo em conta as 
necessidades que apresente. 
No entanto, é bastante ne-
cessário o apoio da família 
que deve aprender a lidar 
com este diagnóstico. “Ajudar 
as famílias é fundamental”, 
garante Susana Pinheiro, 
até porque “há um crescente 
reconhecimento sobre a im-
portância de a intervenção 
terapêutica envolver quer as 
necessidades do sujeito diag-
nosticado, quer as da família”. 
Apesar de cada caso ser um 
caso e ter de ser adaptado a 
cada estrutura familiar, “ser 
compreensivo, paciente, agir 
com calma, tranquilidade e 
consistência, antecipando 
mudanças e respeitando as 
diferenças, o espaço e o ritmo 
da pessoa com autismo, serão 
sempre atitudes positivas”, 
afirma a psicóloga.

A jovem autista espinhense 
acrescenta ainda que é “im-
portante respeitar o espaço e 
a individualidade de cada pes-
soa autista, e torná-la parte in-
tegrante e central do processo 
de todas as decisões que lhe 
digam respeito”. ○

A 2 de abril celebrou-se o Dia Mundial 
da Consciencialização do Autismo, data 
criada pela Organização das Nações Unidas 
a 18 de dezembro de 2007, para espalhar 
conhecimento e minimizar estigmas 
associados a esta condição.
Mas o Espectro do Autismo é muito alargado 
e também ainda muito desconhecido, 
dificultando diagnósticos, principalmente 
na população adulta, e, consequentemente, 
o correto acompanhamento por parte de 
famílias e amigos.

“Não se tem autismo. É-se autista”
O puzzle representa a 
complexidade do autismo, 
enquanto que as várias 
cores representam a 
diversidade de pessoas 
e famílias que convivem 
com o diagnóstico.

Ajudar as famílias é 
fundamental, porque 
há um crescente 
reconhecimento 
sobre a importância 
de a intervenção 
terapêutica envolver 
quer as necessidades 
do sujeito 
diagnosticado, 
quer as da família”

Susana Pinheiro, 
psicóloga especialista 
em Psicologia Clínica 
e em Necessidades 
Educativas Especiais

21 de abril de 2022 • Defesa de Espinho • 23



HISTÓRIA 25 DE ABRIL

Naufrágio na 
praia de Paramos
Pouco passava das 10 horas de 
Sexta-feira Santa, há 16 anos, 
na praia de Paramos, em frente 
à Capela de S. João e o mar 
perspetivava um grande dia de 
faina pesqueira. O primeiro ‘lanço’ 
havia rendido 14 caixas de carapau e 
o segundo, 60 caixas. Os pescadores 
estavam entusiasmados, pois 
iriam angariar uma boa receita 
para a Páscoa. Foram ao mar pela 
terceira vez e isso quase lhes custou 
a vida... Um naufrágio que foi 
presenciado por dois agentes da 
Polícia de Segurança Pública que 
se encontravam em patrulhamento 
naquela zona e que deram o alerta 
aos bombeiros. Registaram-se 
estragos apenas na embarcação e 
no motor.

foto com memória 20 de abril de 2006

última

LÚCIO ALBERTO    

O NOVO VOLUME produzido por 
Mário Augusto, Armando Bouçon 
e Pedro Pinheiro proporciona uma 
viagem pela história do comércio 
espinhense que começa em pleno 
século XIX, mais de duas décadas 
antes de Espinho conquistar a sua 
autonomia da Vila da Feira, quando 
Ramalho Ortigão, celebrizado autor 
de “As Farpas”, já descrevia estas pa-
ragens com uma tónica na atividade 
comercial: “Largos arruamentos re-
tangulares. Lojas para a direita, lo-
jas para a esquerda: camisarias, cha-
pelarias, quinquilharias, modas, em 
instalações provisórias nos prédios 
todos novos, com grandes tabuletas 
de lojistas do Porto, sucursal deste, 
sucursal daquele, sucursal daquele 
outro”.

“E por isso, Espinho seja, ainda 
hoje, uma terra onde dá prazer ca-
minhar pelas suas artérias mais 
centrais, sempre”, confere Mário 
Augusto, “E na companhia das mon-
tras iluminadas dos muitos estabe-
lecimentos comerciais que existem 
praticamente em todas as casas e 
prédios das ruas 19 e 23, assim como 

em muitas artérias perpendiculares 
àqueles dois eixos comerciais”.

O prefácio é assinado por uma 
referência do comércio local, Car-
los Lêdo da Fonseca, que lembra a 
importância da feira semanal: “O 
melhor dia de negócio sempre foi 
a segunda-feira, em que, para dar 
resposta à demanda, o horário de 
abertura (das lojas) era alargado até 
às 20 horas, satisfazendo uma clien-
tela que procurava e encontrava 
localmente uma oferta vasta e de 

qualidade”.
A pausa prolongada desde a edi-

ção do nono volume da coleção 
“Cadernos d’Espinho” deve-se es-
sencialmente as condicionantes da 
conjuntura pandémica. “Esperamos 
agora poder manter a proposta 
de lançar um caderno a cada três 
meses”, dá nota Mário Augusto. “A 
nossa proposta inicial e foi esse o 
compromisso com os espinhenses, 
a Câmara e o apoio da Solverde, era 
fazer 14 cadernos temáticos. A nos-
sa ideia é poder completar a serie 
com 15 ou 16 cadernos, sendo que 
estamos a prever fazer um evento 
que vai resultar no que será o últi-
mo caderno em que vamos celebrar 
Espinho como uma cidade de futu-
ro, perspetivando como será esta 
cidade daqui a 10, 20, 30 ou 50 anos.”  

“Esperamos lançar antes de agos-
to e será dedicado a figuras ilustres 
do Desporto em Espinho, do golfe 
ao voleibol, ao hóquei em patins”, 
revela Mário Augusto. “Vamos re-
cordar que aqui nasceram muitos 
campeões. Mas para já queremos 
encher a biblioteca no próximo 
sábado para manter o projeto em 
alta”. ○

23 de abril
21h30
"Poemas e Canções de Abril"
Onda Poética e Grupo Ritmar
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

24 de abril
18h00
Concerto "A Liberdade"
Tuna Musical de Anta
Centro Multimeios
18h00
Inauguração da exposição 
"Traz outro amigo também"
Ilustrações de Marta Nunes
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
21h30
Abril na Tela - Filme 
"Salgueiro Maia - O Implicado"
Centro Multimeios
21h30
"Canções de José Mário 
Branco e outras cantigas"
JP Simões & Amigos
Auditório de Espinho (Academia de Música)

25 de abril
10h45 | Oficinas para 
crianças - Mar-Marionetas
Parque João de Deus
10h45 | Hastear da bandeira
Câmara Municipal de Espinho
11h00 | Sessão Solene
Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho
12h00 | Honras no Monumento 
dos Ex-Combatentes
Largo dos Combatentes da Grande Guerra
15h00 | Parada e Espetáculo 
Comunitário Mar-Marionetas'22
Largo da Câmara
15h30 | Abril na Tela
Filme "Salgueiro Maia - O 
Implicado"
Centro Multimeios

“Cadernos d’Espinho” 
regressam com “um centro 
comercial a céu aberto”

Concertos e animação 
nas comemorações do 
25 de abril

O décimo volume dos “Cadernos d’Espinho” é inteiramente dedicado ao comércio local 
– “um centro comercial a céu aberto” – e tem lançamento marcado para sábado de 23 de 
abril, às 15h30, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

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
21 Farmácia Conceição

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

227 311 482

sex
22

Farmácia Mais
Rua 19, n.º 1412 - Anta

227 341 409
sáb
23

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

dom
24

Farmácia de Anta
Rua Tuna Musical, 907 - Anta

227 341 109

seg
25

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

ter
26

Farmácia Santos
Rua 19, n.° 263 - Espinho

227 340 331

qua
27

Farmácia Paiva
Rua 19, n.° 319 - Espinho

227 340 250

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 

O CONCERTO "A Liberda-
de", pela Tuna Musical de 
Anta, a exibição do filme "Sal-
gueiro Maia - O Implicado" e 
a Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal de Espinho 
são algumas das iniciativas 
que irão preencher o progra-
ma do Município de Espinho 
para as comemorações do 25 
de abril.
O programa engloba, ainda, 
a inauguração de uma ex-

posição na Biblioteca Muni-
cipal José Marmelo e Silva, 
subordinada ao tema "Traz 
outro amigo também", com 
ilustrações de Marta Nunes e 
"Canções de José Mário Bran-
co e outras cantigas", por JP 
Simões & Amigos, no Auditó-
rio de Espinho (Academia de 
Música).
Eis o programa das come-
morações do 25 de abril em 
Espinho:
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