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ENTREVISTA

“Jogar contra o 
Federer e o Wawrinka 
foi um momento 

espetacular”
Leonardo Tavares, 

antigo número 1 do 
ténis português. 

p16  e 17
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#StandWithUkraine

EVENTO

Gonçalo Pina revela que o 
Espinho Surf Destination 
não se reedita em 2022
“A Câmara Municipal disse-nos (organização) 
que não havia orçamento” p7

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Contas do Município são 
aprovadas por maioria
Executivo afirma existir um défice de 1,2 
milhões de euros. Reticências de uns e 
argumentação de outros sobre um documento 
que não gerou consenso. p9

PESSOAS & NEGÓCIOS

PeerCare na 
Saúde
Aplicação desenvolvida 
para melhorar e humanizar 
a comunicação entre 
médicos e famílias p11

Passar o tempo e fintar a solidão
Os contextos apenas diferem na identidade, mas o conceito é transversal. Existem por idolatria clubística, mas praticam 
uma causa social. As casas do FC Porto, Sporting e Benfica são espaços recreativos, onde se convive, joga-se cartas, dominó 
e bilhar e, quando há futebol na televisão, transformam-se em bancadas de estádios. Há quem os conote como “centros de 
dia” para passar o tempo ou para fintar a solidão. p4, 5 e 6

Destaque 



feira 
semanal

visto daqui

1 – Diz a tradição nortenha que, na noite de 30 de 
abril para 1 de maio, todas as entradas das habitações 
devem ser protegidas das “entidades malignas” com 
um ramalhete de flores de maio. Era uma tradição 
que as populações citadinas, suburbanas, rurais e 
piscatórias cumpriam globalmente. Reza a lenda que 
esta tradição remonta ao tempo de Jesus, quando, por 
cilada, fora pendurado um ramo de giestas no fecho 
da porta da casa onde dormia. Mas, por milagre, ao 
amanhecer, todas as portas estavam enfeitadas com 
ramos de giestas, confundindo quem lhe queria fazer 
mal. Ainda perdura o costume de no dia 1 de maio 
se enfeitarem as casas com giestas a que também se 
dá o nome de maias por florirem em maio. Mas essa 
tradição vai-se diluindo com os novos enquadramentos 
e hábitos urbanos e, sobretudo, o desprendimento de 
raízes e valores socioculturais na sucessão de gerações, 
no entendimento e na praticabilidade de costumes e 
motivações de outrora.

2 – Devia-se acentuar em Espinho um conceito de 
preservação e valorização da identidade coletiva, 
distinguindo os valores e as tradições das cinco 
freguesias. sim, cinco, porque a agregação de Anta e 
Guetim não implicou a perda do estatuto de nenhuma 
freguesia, mas apenas resultou numa agrupação 
autárquica. Seria necessário implementar estratégias 
para as novas gerações, incutindo-lhes os valores 
do passado, endossando-lhes as tradições, os factos 
e as lendas. E, essencialmente, conferindo-lhes o 
cunho identitário de um concelho que se ergueu 
orgulhosamente à beira-mar. Há passado e, por isso, há 
história e património sociocultural em Anta, Espinho, 
Guetim, Silvalde e Paramos.

3 – Em abril, águas mil, dizia outrora o povo e confirma 
o tempo que, por estes dias, não parecem de primavera. 
Entretanto, há quem já anseie pelas festividades 
religiosas e profanas, ainda sinalizações de tradições 
e costumes. As procissões e as animações populares 
não tardam com o verão no horizonte e as restrições 
pandémicas quase a ficarem no passado. E com maio 
à porta, com ou sem giestas (maias), anima-se quem a 
conjuntura pandémica não deixou animar. O Grupo 
Cultural e Recreativo Semente, Rancho Folclórico Nossa 
Senhora dos Altos-Céus, o Rancho Folclórico S. Tiago 
de Silvalde e o Rancho Regional “Recordar é Viver” de 
Paramos aprestam-se para retomar a divulgação dos 
costumes do passado e das tradições que o folclore 
mantém no presente. Resta saber se o futuro ainda 
reserva folclore ao vivo, ou se talvez se cinja a exibição 
virtual e a museologia documental e instrumental, com 
bombos e ferrinhos e já sem viras e pés de dança …

Maias à porta, tradições para 
preservar a identidade e haja 
folclore!

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 |  Sociabilização e prática de ação social nas 
casas do Benfica, FC Porto e Sporting
São espaços destinados a adeptos e, inclusive, abertos a 
quem nutre simpatia por ouras cores, onde predomina a 
confraternização e sobejam momentos de lazer. As casas de 
“dragões”, “leões” e “águias” visam, agora, repescar 
associados e frequentadores que a pandemia os remeteu 
para o sofá caseiro, argumentando que se vibra mais 
coletivamente com o futebol na televisão.

4500 ESPINHO
7 | Espinho Surf Destination poderá não acontecer
Organização afirma que Câmara Municipal alegou falta de 
orçamento.
9 | Assembleia Municipal: Contas do Município 
aprovadas por maioria
Câmara aponta resultado negativo de 1,2 milhões de euros e 
PSD diz que “foi entregue uma Câmara com liquidez e com 
contas saudáveis”.

4500 FREGUESIAS
10 | Anta: Clube dos Caçadores da Costa Verde 
continua vivo
Apesar de ter sofrido com a pandemia e de já ter passado por 
dois locais, a coletividade está saudável e teve um acréscimo 
de sócios.

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | PeerCare
A aplicação criada pelo espinhense Aníbal Couto, pensada 
para facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde, os 
pacientes e as respetivas famílias.

DEFESA-ATAQUE
15 | Voleibol: Mariana Castro registou o seu nome na 
história da modalidade
A primeira mulher a orientar uma equipa sénior masculina da 
1.ª Divisão na circunstância do técnico principal estar de 
“licença de paternidade”.
16 e 17 | Entrevista: Leonardo Tavares, treinador e 
antigo tenista
“Sem dúvida que sentia algum peso, alguma responsabilidade. 
Alguma não, bastante responsabilidade ao representar Portugal”.
18 | Futebol: Daniel acredita no sucesso da equipa e 
apela à presença dos adeptos espinhenses
Jogo decisivo com o Gondomar SC é no sábado, com entrada 
gratuita para os sócios dos tigres.

OFF
21 | José de Eça: “O tempo que estive sem fazer 
música por causa da Covid, fez-me perceber ainda 
mais que eu quero música e viver para a música 
clássica”
Cantor de ópera é apaixonado por música desde criança e 
recorda juventude passada em escola de Espinho.
23 | Novidade no Casino Espinho: buffet das sextas-
feiras traz boas “experiências de sabores”
Vasto em sabores e iguarias, o jantar é brindado pela Solverde 
com um espetáculo de variedades.

“Cadernos d’Espinho”
Após prolongada pausa 
desde o lançamento 
do 9.º volume, facto 
agravado com os 
condicionalismos da 
conjuntura pandémica, 
os livros produzidos 
e editados por Mário 

Augusto, Armando 
Bouçon, Pedro 
Pinheiro e Luís Costa 

voltam a suscitar 
curiosidade. “Vamos às 
compras” é o exemplo 
agora dado à estampa, 
historiando o comércio 
e o seu contributo no 
desenvolvimento social 
de Espinho.

Factos e figuras da semana
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Aero Clube
Já se deu mais 
importância ao Aero Clube 
da Costa Verde e até há 
quem quase já o tenha 
esquecido. Pedro Silva foi 
reeleito na presidência e os 
seu pares diretivos foram 

reforçados. A atividade 
do Aero Clube da 
Costa Verde não se 
cinge ao aeródromo e à 

preservação de aeronaves 
que são relíquias do 
passado. O centro hípico é 
outra referência de valor, 
com destaque para a 
valência da hipoterapia.

Insegurança
Não é vulgar a ocorrência 
de tiroteio em Espinho, 
mas é sinal de que toda 
a prevenção é pouca na 
via pública. Há quem 
se atormente com 
violência e assaltos, há 

quem se queixe de 
insegurança com 
menor intensidade 

de iluminação pública 
e há quem se irrite com 
excesso de velocidade 
e desrespeito dos 
automobilistas com 
os peões nas zonas 
de coexistência e nas 
passadeiras. Não vale tudo 
para nos impormos aos 
outros, nem sequer aos 
tiros!
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CASAS DO BENFICA, FC PORTO E SPORTING

LÚCIO ALBERTO

“AS CASAS DOS CLUBES têm 
uma tremenda importância na so-
ciedade”, frisa António Coutinho, 
presidente da Casa do Futebol 
Clube do Porto. “O evento solidário 
com a Pediatria do IPO do Porto, 
que temos realizado e que só foi 
suspenso pela pandemia, é disso o 
melhor exemplo”, cita o dirigente, 
exemplificando a vocação cívica 
que estes espaços conseguem ter e 
que vão muito além do mero con-
vívio futebolístico. 
De resto, a casa azul e branca já 
está a promover outra iniciativa do 
mesmo género para junho, na ex-
pectativa de que se possa angariar 
fundos para as crianças doentes. 
“No último evento, arrecadou-se 
uma verba de cerca de 3300 euros. 
Toda a ajuda é pouca para quem de 
facto necessita de cuidados hospi-
talares oncológicos”, acrescenta. 

Mas é no lado social e na con-
fraternização entre sócios e sim-
patizantes, que as casas dos clubes 
grandes se destacam e evoluem 
ao longo dos anos. Locais onde “as 

pessoas se juntam e falam”, e onde 
conseguem “estar mais perto do 
clube” e sentir “mais o amor à cami-
sola”, diz António Coutinho. 

“Temos pessoas que passam 
aqui tardes a jogar cartas e em 
convívio com os amigos”, confere 
João Roque, que preside à Casa do 
Benfica. “É um passatempo e uma 
forma das pessoas não estarem iso-
ladas em casa”. 

“Numa casa como a do Benfica 
em Espinho não passa só a ideia da 
bola na televisão, porque há outras 
atividades”, sublinha o responsável 
benfiquista, que anuncia inclusiva-
mente uma novidade na dimensão 
pública da associação: “vamos ter 
em breve duas modalidades que 
não existem atualmente em Es-
pinho. Vamos entrar em compe-
tição no basquetebol e no futebol 
de praia, desde os mais novos até 
aos mais crescidos”. O objetivo, 
assegura João Roque, é “expandir 
o nome do Benfica e de Espinho”, 
numa casa por onde já passaram 
as equipas de voleibol e de futsal 
dos encarnados e onde o dirigente 
espera receber também o plantel de 
futebol feminino benfiquista. 

Entretanto, João Roque anuncia 
que as comemorações do 25.º ani-
versário da Casa do Benfica estão 
previstas para o Casino Espinho, se 
for ao jantar, ou no Hotel Praiagolfe, 
se for ao almoço, dependendo da 
disponibilidade dos responsáveis 
do Sport Lisboa e Benfica.

“Já nem sei o que é que move 
alguém a estar à frente destas 
casas. É preciso ser-se um pouco 
louco e ter bom-senso e dever de 
cidadania para pensar nos outros”, 
diz Fernando Paço, que enquanto 
presidente da assembleia-geral 
assume a comissão administrativa 
em exercício no Núcleo do Sporting. 
“Sei que é força de expressão, mas 
as coletividades não nos dão nada, a 
não ser a alegria de nos unirmos por 
uma causa, por um lado desportiva 
e, por outro social”.

E apontando para referências 
como Miguel Maia, Filipe Vitó e 
o “saudoso Valter Brandão” – que 
doou “uma camisola e uma bola do 
tempo dele no futebol – Fernando 
Paço readquire ânimo sem perda 
da noção da realidade. “Estas casas 
ocupam o nosso tempo profissional 
e familiar, mas são espaços ideais 

para que as pessoas possam passar 
o seu tempo e conviver. E assim 
também nos sentimos úteis com o 
que fazemos em prol coletivo”.

Por este diapasão, a inércia e o co-
modismo combatem-se com exer-
cício de cidadania e associativismo. 
“Fazemos parte de uma estirpe de 
gente que faz alguma coisa pela 
causa social, que deve ser respei-
tada”, considera o sportinguista. 
“Respeitamos quem é adepto de 
outro clube e a nossa porta está 
sempre aberta, mas compreensi-
velmente só não se pode vir para o 
nosso núcleo com equipamentos de 
outros clubes. Eu também não iria 
à casa do Porto ou do Benfica equi-
pado à Sporting. E se adeptos de 
outros clubes frequentam a nossa 
casa é porque se sentem bem. Este 
género de casas tem uma atividade 
social e até deviam ser compartici-
padas e ajudadas, porque estamos 
a substituir o Estado, pois se as 
pessoas não estivessem aqui, talvez 
algumas ou muitas fossem para um 
lar da terceira idade”.

Pandemia madrasta

À semelhança de todos os setores de 
atividade, também o associativismo 
foi condicionado pela pandemia e 

REPORTAGEM. 
As casas representantes 
dos três grandes 
nacionais são laços 
de clubismo e espaços 
de socialização que, 
aparentemente, até se 
definem como réplicas de 
centros de dia (de tarde e 
até à noite). 
A Casa do Benfica, o 
Núcleo do Sporting e a 
Casa do Futebol Clube do 
Porto estão franqueadas 
a todos, ganhando novo 
alento com o alívio das 
restrições pandémicas. 
Os convívios estão de 
volta, mas os associados 
ainda andam arredados 
das “suas” casas. E as 
receitas não abundam 
ante as despesas que não 
diminuem

destaque
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“Centros de dia” de portas abertas 
ao convívio e ao clubismo  

O Futebol Clube do Porto é 
que importante para nós, 
mas temos envidado esforços 
para que possamos cumprir 
também o nosso papel social. É 
preciso ter muita imaginação 
e igualmente vontade para 
manter e engrandecer uma 
casa como a nossa” 
António Coutinho

A convivência na Casa do 
Futebol Clube do Porto é 
muito boa para todos e é uma 
forma saudável de ocupar 
o tempo, principalmente 
para quem já trabalhou e 
agora tem mais tempo livre” 
Salvador Araújo

Uma vez ou outra vou ao 
estádio, mas gosto de ver o 
futebol na televisão na Casa de 
Espinho, pois é outra vibração 
estar com os meus amigos 
portistas na Casa de Espinho 
a ver os jogos na televisão” 
Mário Ferreira
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teve reflexos negativos na atividade 
lúdica e comercial dos espaços clu-
bísticos. João Roque, da Casa do 
Benfica, reconhece as dificuldades 
e diz que compete às direções “fazer 
o melhor possível para recuperar 
associados e simpatizantes”, não 
obstante ressalvar que se trata de 
“uma casa cheia”, “mesmo quando 
os resultados do futebol não são os 
melhores”.

“É um facto que a pandemia foi 
terrível para o mundo inteiro”, re-
trospetiva o portista António Cou-
tinho. “As pessoas não tiveram a 
nossa casa aberta, mas com a rea-
bertura foram-se respeitando as 
regras. Só se fechou a casa quando o 
governo assim o entendeu, com me-
didas mais restritivas e preventivas. 
As pessoas começaram a regressar 
lentamente, até porque a faixa 
etária que frequenta a nossa casa é 
idosa. Impusemos regras para salva-
guardar a saúde de todos, mas hoje 
já se faz uma vida normal na nossa 
casa, que recebe associados e todos 
aqueles que sentem bem connosco, 
sejam de Espinho ou das freguesias 
de Gaia e Santa Maria da Feira ou 
de outro lugar qualquer”, observa o 
responsável. 

Já o Núcleo do Sporting tem 
contactado os sócios para a regula-
rização de quotas nas fase pós-pan-
démica, não descurando os patro-
cínios. “As pessoas habituaram-se 
a estar em casa”, regista Fernando 
Paço, enquanto observa os clientes 
a jogar cartas e dominó, num espaço 
dominado pelo verde esperança e 
pelas paredes museológicas. “Há 
que controlar as despesas e graças 
a Deus que as coisas têm corrido 
satisfatoriamente. Resta a espe-
rança de que retomemos as condi-
ções que tínhamos anteriormente 
à pandemia”, acrescenta o dirigente, 
que reconhece a necessidade de 
“começar de novo” após o período 
pandémico. 

“Aqui também há portistas e spor-
tinguistas”, referencia o presidente 
da Casa do Benfica. “Não identifi-
camos ninguém pelos clubes, es-

tando a casa aberta até para um 
simples café ou a compra de ar-
tigos. Não olhamos a cores, mas 
apenas queremos respeito e com-
portamento social”, assegura João 
Roque, que antevê futuro positivo 
“cada vez mais e melhor” para a sua 
agremiação. 

“Não param só portistas na nossa 
casa, mas é evidente que há uma 
regra máxima: não se pode falar 
mal do Futebol Clube do Porto”, 
assegura António Coutinho. “Isso é 
uma regra básica, mas há quem não 
seja portista e esteja ligado à Casa 
de Espinho, porque gosta de aqui 
estar e tem aqui os seus amigos. 
E assim passa grande parte do 
tempo aqui. Esta casa tem história 
e com muitas histórias. A sociedade 
mudou, talvez esteja mais fechada e 
competitiva, mas a nossa casa con-
tinua aberta a quem vier de bem e 
para se sentir como se estivesse em 
sua casa, com convívio, respeito e 
momentos agradáveis”.

“A vinda das pessoas à Casa do 
Benfica não depende dos resul-

tados, mas se estivéssemos na luta 
pelo título nacional a casa estaria 
à pinha, como já esteve em dia de 
jogo na televisão, com muita gente 
no passeio sem espaço para lá da 
entrada”, revela João Roque. “As pes-
soas que entram na nossa casa são 
benfiquistas e quem não é também 
está habituado a entreter-se com 
jogos de cartas ou dominó e a con-
viver. Estivemos fechados durante 
oito meses por causa da pandemia. 
Vamos tentar recuperar o prestígio 
que tínhamos com os petiscos, mas 
atualmente não temos cozinha para 
isso. Por enquanto, só dá para fazer 
petiscos simples e pouco mais”.

Carolice impera

Sendo entidades associativas, as 
casas clubísticas nem sempre têm 
facilidade em reunir elementos 
para formar direções. Na Casa do 
Benfica, por exemplo, há eleições 
previstas para os próximos dias, 
uma vez que só há dois dirigentes 
em atividade. O Núcleo do Sporting 
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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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Temos 350 sócios a pagar, 
mas a Casa do Benfica já 
teve 1500 e chegou a ser a 
casa benfiquista com mais 
associados”
João Roque 

Sempre que o Benfica está 
no topo e é campeão a rua 
fecha. É um clube popular. Há 
mística, mas também há que 
saber viver com valores e em 
sociedade.” Ilídio Coelho

As coisas vão voltando à 
normalidade e a Casa do 
Benfica vai também retomar 
o seu papel social” 
Hugo Gomes

CASA DO 
BENFICA DE ESPINHO
25 anos; sede na Rua 62 
(junto à Rua 15). 
Quota anual de 18€

CASA DO FUTEBOL 
CLUBE DO PORTO DE 
ESPINHO
23 anos; sede na Avenida 8 
(Centro Comercial Solverde I). 
Quota mensal de 3€

NÚCLEO DE ESPINHO 
DO SPORTING CLUBE 
DE PORTUGAL
28 anos; sede na Rua 23 
(por cima do Minipreço). 
Quota anual de 12€
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também segue as mesmas pisadas, 
levando a que o seu responsável no 
momento reconheça que “é difícil 
arranjar quem possa estar a dirigir 
o nosso núcleo”. “Quantas vezes se 
pensou em fechar o núcleo?”, ques-
tiona a propósito Fernando Paço, 
que assegura que “o dirigismo po-
pular precisa de novas pessoas”. 
“Quase ninguém quer integrar os 
corpos socias de um núcleo ou 
de uma casa de clube. Quando se 
consegue uma lista nunca há mais 
do que cinco pessoas. E quando 
se muda a lista só é possível com 
essas mesmas cinco pessoas. Assim 
não conseguimos alargar uma di-
reção com objetivos a médio prazo, 
quanto mais a longo prazo”. 

João Roque, na Casa do Benfica, 
conta que há três anos eram sete os 
diretores na instituição. Agora são 
três e um deles “está doente”, o que 
faz com que o dirigente admita ser 
“difícil tomar conta de tudo”. “Temos 
uma equipa diretiva bastante redu-
zida, mas temos aguentado porque 
há mística benfiquista e queremos 
a casa sempre aberta”, assegura 
Roque, recordando os 1500 asso-
ciados que a Casa já teve, o que con-
figurava a maior do país. “Agora são 

cerca de 300”. 
Nos portistas, o presidente da 

casa espinhense confessa o “grande 
esforço ao longo dos anos” para que 
a instituição “mantenha a chama do 
dragão”, responda “às suas respon-
sabilidades e encargos” e “seja um 
bom exemplo da história do clube”. 
“Não é fácil dirigir uma casa como 
a do Futebol Clube do Porto em 
Espinho, mas temos contado com 
o apoio dos associados. E quando 
o futebol, em particular, e as outras 
modalidades, em geral, estão em 
cima, isso também ajuda a engran-
decer o espírito coletivo”, refere An-
tónio Coutinho.

Quando regressou da emigração 
na Alemanha, Manuel Silva esteve 
cerca de duas décadas a presidir o 
Núcleo do Sporting na antiga sede 
junto à Praça na Tourada. “Bons 
velhos tempos de sessões de fados 
e gastronomia com lampreia, etc. E 
fazíamos passatempos com jovens, 
crianças e famílias. Estou sempre 
pronto para ajudar”, diz o antigo 
dirigente. 

Manuel Silva é agora frequen-
tador assíduo do espaço da Rua 23, 
recuperando forças que a vida de 
trabalho desgastou. “É uma forma 
de passar o tempo, mas também de 
reencontrar amigos e conviver. É a 
oportunidade para se dizer uma pa-
lavra a alguém em quem confiamos 
ou trocar ideias e experiências com 
quem nos vamos cruzando”, consi-
dera o adepto leonino.

Manuel Silva assiste animada-
mente ao dia-a-dia da “sua” casa 
verde-e-branca. “Há quem venha 
à sede para jogar, distraindo-se e 
partilhando alguns momentos. E 
há casos de muita necessidade de 
convivência, porque a solidão não 
é boa companhia. Esta sede não 
é diferente das outras, com mais 
gente ou menos gente, mas onde se 
encontram pessoas que se sentem 
bem aqui e assim vão para casa sa-
tisfeitas, depois de uma tarde de 
confraternização”.

A faixa etária que frequenta dia-
riamente a Casa do Benfica intercala 
os 60 e os 90 anos. “Há quem aqui 
venha religiosamente, porque para 
essas pessoas é impensável não estar 
todos os dias na Casa do Benfica”, 
afirma Hugo Gomes. “E na realidade 
há quem aqui se sinta bem social-
mente e não só por clubismo. Alguns 
contam histórias que assistiram no 
antigo Estádio da Luz”.

“E quando os autocarros esta-
cionam à nossa porta recordam-se 
de vivências de outras viagens de 
adeptos”, acrescenta, rasgando um 
sorriso para quem se vai entre-
tendo no “ninho das águias” da Rua 
62. “A pandemia estacionou muita 
coisa, mas não estacionou o benfi-
quismo. E a realidade é essa. O que 
a gente nota é que as pessoas se 
habituaram a estar em casa”, refere 
Hugo Gomes. 

“Há pessoas que vivem solita-
riamente e a confraternização no 
Núcleo do Sporting ajuda a con-
trariar a solidão”, confirma Ar-
lindo Gonçalves, disponível para 
apoiar os “leões” de Espinho com 
petiscadas e bom ambiente. “Tenho 
esperança de que o serviço de bar 
ajude a recuperar o Núcleo do 
Sporting. Há sempre esperança 
enquanto há vida e o nosso núcleo 
contribui bastante”. 

“Sou um dos fundadores da Casa 
do Benfica e como benfiquista 
tenho de fazer alguma coisa pela 
nossa casa”, assevera Ilídio Coelho. 
“Se as pessoas aqui não vierem não 
há calor humano, portanto, nem há 
benfiquismo e desportivismo, nem 
sequer relacionamento social. E 
seja nesta casa ou noutra de qual-
quer clube. A casa de um clube é 
um centro de convívio. E ajuda a 
passar o tempo”.

As casas representam, por isso, o 
apoio social não financiado, mas de 
valência humana. “E não é só rela-
tivamente a benfiquistas, portistas 
e sportinguistas, mas também 
extensivo à população que tenha 
necessidade de lazer e de convívio, 
nem que seja só para passar um 
bocado de tempo”.

Salvador Araújo destaca que se 
acentua um aspeto social “muito 
importante” na Casa do Futebol 
Clube do Poto “E não é por acaso 
que este ano volta-se a fazer a ca-
minhada a favor da Pediatria do 
IPO do Porto. Mas há outras coisas 
que se tem feito, pois a Casa do 
Futebol Clube do Porto não é só 
para ver futebol na televisão, mas 
é também para se conviver e valo-
rizar o fator social”.

A casa portista é “um lugar de 
lazer” e confraternização. “E quem 
quiser joga cartas, dominó e bilhar. 
E assim convivem os novos com 
os mais velhos. Aqui se cruzam 
gerações e assim se pretende que 
se mantenha e até se reforce esta 
convivência”.

No entendimento de Salvador 
Araújo, a pandemia “aconteceu 
em muito lado”, mas prejudicou 

mais as casas representativas dos 
clubes. “Venho a esta casa quase 
todos os dias. É uma casa onde se 
encontram portistas, mas não está 
aberta só para portistas. Qualquer 
pessoa é bem-vinda”.

“Aqui faz-se um bocado de ba-
rulho, de vez em quando, mas não 
é um lavadouro, é a Casa do Ben-
fica”, salienta Ilídio Coelho. “Qual-
quer pessoa pode entrar na Casa 
do Benfica desde que cumpra as 
normas que são estipuladas es-
tatutariamente. As pessoas têm 
o costume de dizer que a Casa do 
Benfica é para os benfiquistas, a 
Casa do Porto é para os portistas 
e a do Sporting é para os sportin-
guistas, mas não é bem assim. As 
casas estão abertas a quem goste 
de se associar e de conviver com os 
amigos. As casas estão aqui para 
servir a população e não é só para 
servir alguns”, constata o adepto 
das águias. 

Mário Ferreira tem o hábito de 
descer a Rua 15 ou outras artérias 
até ao Centro Comercial Solverde, 
onde vem exercitar o seu portismo. 
“Venho aqui para me distrair um 
bocado, estando com amigos. Aqui 
não se fala só de futebol ou de 
outras modalidades, pois também 
se fala da vida. A pandemia fechou-
-nos em casa, mas as pessoas vão 
tendo confiança e vão fazendo a 
vida normal e convivendo de novo 
na casa do nosso clube. É sempre 
conveniente ter o máximo de cui-
dado para se conviver e regressar à 
casa da família”.

“O ambiente aqui é muito bom e 
dá gosto passar aqui um pouco do 
tempo”, remata Mário Ferreira. ○

Depois da pandemia, temos 
de montar estratégias como 
se nada houvesse até então, 
para se ter uma ‘casa nova’ no 
Núcleo do Sporting e ir atrás 
dos sócios e simpatizantes”
Fernando Paço

Gosto de conviver no 
Núcleo do Sporting, onde 
há condições para as 
pessoas passarem o tempo, 
principalmente para quem 
vive sozinho”  
Arlindo Gonçalves

Quem não tem família, sente-
se em família no Núcleo do 
Sporting. É preciso ter atenção 
que há quem não tenha 
ninguém em casa. Eu tenho 
família e não venho para aqui 
para descansar, mas porque 
me sinto bem neste ambiente.”  
Manuel Silva

©
 FR

A
N

C
ISSC

O
 A

ZEV
E

D
O

6 • Defesa de Espinho • 28 de abril de 2022



CRIMINALIDADEEVENTO

LISANDRA VALQUARESMA

O ESPINHO SURF Desti-
nation, realizado desde 2014, 
poderá, alegadamente, ter o 
seu fim à vista. Quem o diz 
é Gonçalo Pina, organizador 
do evento desde o seu início. 
“A Câmara Municipal de Es-
pinho disse-nos que não 
havia orçamento. Dizerem-
-nos que não fazem o evento 
porque não há dinheiro é, 
para mim, uma justificação 
que não tem cabimento 
porque o evento custava 130 
mil euros à Câmara e trazia 
três milhões de retorno, se-
gundo um estudo da Univer-
sidade Católica”, afirma. 

O evento, conhecido por 
atrair milhares de pessoas a 
Espinho, gerava, a cada com-
petição, uma forte movimen-
tação. Segundo Gonçalo Pina, 
“este evento representava a 
economia circular, pois quem 
trabalhava no evento eram 
pessoas de Espinho, quem 
vinha para o evento ficava 
nos hotéis da cidade, para 
jantar as pessoas iam aos 
restaurantes da cidade. Isto 
era um evento internacional 
que traz muito dinheiro para 
a cidade. A marca já estava 
com relevo a nível interna-
cional e assim vamos per-

dê-la por completo”, lamenta 
o organizador.

Depois de ter tido a sua 
última edição adiada, o Es-
pinho Surf Destination es-
taria pensado para a época de 
30 de agosto a 11 de setembro. 
Contudo, a não realização da 
competição poderá, segundo 
Gonçalo Pina, arruinar a 
evolução da marca. “A WSL 
(World Surf League) está em 
Espinho graças a muito tra-
balho e muita dedicação. Não 
nos podemos esquecer que 
uma marca demora muito 
tempo a ser construída e a 
ser afirmada”. 

Em março, a Câmara Muni-
cipal de Espinho marcou pre-
sença na Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL), a maior feira 
de turismo do país, anun-
ciando o voleibol como uma 
das maiores apostas para a 
programação de 2022. O facto 
da marca Espinho Surf Desti-
nation não ter sido apresen-
tada na feira foi, para o or-
ganizador, um sinal de que a 
modalidade aquática não faz 
parte dos objetivos camará-
rios. “Eu e os membros do Tu-
rismo Porto e Norte ficámos 
incrédulos por o Espinho 
Surf Destination não estar 
representado. Acho inadmis-
sível a Câmara Municipal de 

Espinho ter comparecido na 
BTL sem a marca”, afirma.

A par com o Espinho Surf 
Destination, a cidade está 
habituada a receber outras 
provas. Para os dias 21 e 22 
de maio, está agendado o 
Circuito de Surf Norte, mas 
Gonçalo Pina afirma que não 
se vai realizar. “Tínhamos a 
prova marcada com a Fede-
ração Portuguesa de Surf, 
mas depois de terem existido 
reuniões na Câmara com a 
aprovação de orçamento, 
até hoje não recebi uma res-
posta, apesar da insistência”, 
revela Gonçalo, também 
responsável por esta prova. 
“Este era um evento que es-
tava programado para todos 
os anos em Espinho, mas que 
não vai acontecer devido à 
falta de resposta da Câmara 
Municipal ao organizador. Eu 
aceito que não queiram tra-
balhar mais comigo, mas têm 
que dar uma resposta, seja 
qual for a decisão. Têm que 
explicar aos organizadores e 
aos espinhenses porque não 
nos foi dada nenhuma justi-
ficação”, conclui.

A Defesa de Espinho con-
tactou a Câmara Municipal, 
no sentido de obter esclare-
cimentos, mas não obteve 
qualquer resposta. ○

4500 Espinho

 

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

Espinho Surf 
Destination fora dos 
planos do Município

A marca Espinho Surf Destination, criada pelo Município de Espinho, 
tem-se verificado como uma das maiores referências no turismo da cidade, 
conseguindo, todos os anos, organizar uma competição internacional de 
surf, a partir da Praia da Baía. No entanto, apesar de ter conseguido captar 
bastante atenção e competidores nos últimos anos, o evento, alegadamente, 
não se vai realizar em 2022.
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COMÉRCIO LOCAL

FOTOLEGENDA

UM HOMEM de 38 anos foi baleado 
numa perna no Bairro Piscatório, em 
Espinho, no domingo passado, 24 de abril. 

A vítima acabou por ser levada 
para o Hospital de Santa Maria da 
Feira com vários ferimentos, onde 
recebeu apoio médico. 

A Polícia Judiciária esteve no local 

e encontra-se a investigar o caso. 
Porém, acredita-se que possa estar as-
sociado com um ajuste de contas rela-
cionado com negócios de droga, uma 
vez que, alegadamente, o homem ba-
leado é um dos arguidos do processo 
Barba Ruiva, uma operação do com-
bate ao tráfico de droga. ○

COM O OBJETIVO de dinamizar 
o comércio local, o município de 
Espinho está a preparar uma can-
didatura a financiamento para a 
promoção de Bairros Comerciais 
Digitais, um programa disponível no 
âmbito das medidas de apoio do PRR 
(Plano de Recuperação e Resiliência). 
Segundo a Câmara Municipal de 
Espinho, este projeto vai incidir na 
zona compreendida entre as ruas 
2, 20, 19 e 23, por se tratar de “uma 
zona que cumpre os critérios de ele-
gibilidade e que tem um potencial 
multiplicador para todas as zonas 
envolventes”.
Com enfoque na dinamização do 
comércio da cidade, a iniciativa vai 
apostar “na digitalização e moderni-
zação dos operadores económicos e 

dos seus modelos de negócio, na pro-
moção do comércio e na integração 
digital das cadeias de abastecimento 
e escoamento”, explica a autarquia. 
Se a candidatura for bem sucedida, 
será possível “entre outros, garantir 
acesso wi-fi gratuito no espaço pú-
blico, que permitirá aos clientes 
aceder gratuitamente a serviços e 
informações sobre estacionamento; 
aumentar a acessibilidade ao co-
mércio digital através do acesso a 
plataformas de compras, permitindo 
que qualquer pessoa e em qualquer 
lugar possa aceder ao comércio local 
de Espinho; promover a reabilitação 
urbana e a instalação de mobiliário 
urbano; e reforçar a mobilidade e os 
acessos ao comércio local”. 
Para ajudar neste processo, a Câ-
mara Municipal “vai recolher a opi-
nião dos comerciantes, através de 
um questionário anónimo, sendo 
que os dados recolhidos e anali-
sados com o apoio da Universidade 
de Aveiro permitirão fundamentar 
e consolidar esta candidatura”. ○ LV

Homem baleado no Bairro Piscatório

Espinho vai 
candidatar-se ao 
programa Bairros 
Comerciais Digitais

Um buraco que permanece, 
perigosamente, no passeio da Rua 
Capela dos Ramos, em Anta, junto à 
Rua do Porto, está ‘cuidadosamente’ 
sinalizado com uma flor

"ENVELHECIMENTO E DIGNIDADE"
O tema "Envelhecimento com dignidade" estará em debate 
no próximo dia 7 de maio, às 15h30, na Associação de 
Enfermagem - O Toque, na Rua 18, n.º 1067, em Espinho. 
Simultaneamente, esta associação irá apresentar o seu 
projeto e as atividades do Ginásio da Mente.
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CADERNOS D’ESPINHO

AERO CLUBE DA COSTA VERDE

LISANDRA VALQUARESMA 

DEPOIS DAS eleições decor-
ridas a 26 de março, a direção 
do Aero Clube da Costa Verde 
(ACCV), eleita para um novo 
triénio, tomou posse na pas-
sada segunda-feira, 25 de abril. 

Numa cerimónia simbó-
lica, os corpos sociais foram 
apresentados e reuniram-se 
no ACCV, em Paramos, para 
darem início, de forma vo-
luntária, a um trabalho “de 
continuidade”, uma vez que a 
maioria dos membros da di-
reção se mantém neste novo 
mandato.

Pedro Silva, novamente 
eleito como presidente do 
clube, não deixou de referir 
que se trata de “um desafio 
de continuidade”, dizendo, no 
momento da tomada de posse, 
que “há muito trabalho pela 
frente”. 

À Defesa de Espinho, o pre-
sidente do ACCV revelou que 
há vários projetos em cima 
da mesa para os próximos 

três anos, mas não esqueceu 
as dificuldades trazidas pela 
Covid-19, algo que considera 
ter criado vários constrangi-
mentos ao desenvolvimento 
do clube. “Nós temos traba-
lhado contra a adversidade 
e isso é comum a todas as 
instituições. No entanto, aqui 
fez-se sentir muito. A questão 
da pandemia bloqueou pra-
ticamente a atividade, mas 
estamos num processo de re-
cuperação desse imobilismo e 
de captação de novos sócios”, 
afirma Pedro Silva, esclare-
cendo que “a escola de voo 
voltou a funcionar, o que é 
um primeiro indicativo de que 
as coisas estão num bom ca-
minho e a vertente do hipismo 
está bastante ativa também”.

Sinal dessa recuperação é 
a compra de uma nova aero-
nave. De acordo com o pre-
sidente, o ACCV vai adquirir 
um novo aparelho para “ser-
viço geral dos sócios e para 
passeios turísticos”, fazendo 
com que esta fase posterior à 

pandemia seja encarada “com 
algum otimismo”.

Para fomentar o desen-
volvimento do clube, Pedro 
Silva explicou que há vários 
objetivos a atingir e divulgou 
que um está especialmente 
voltado para a população sé-
nior. “Temos alguns projetos 
que estão a ser trabalhados 
no sentido de nos podermos 
abrir à comunidade, nomea-
damente para a população 
sénior. Temos um, em especí-
fico, que está a ser trabalhado 
para envolver as pessoas com 
mais de 65 anos, para que 
elas possam vir ao clube, 
usufruindo das nossas con-
dições, do voo e daquilo que 
podemos proporcionar”, ga-
rante o presidente do ACCV, 
explicando que o projeto 
advém de “uma candidatura 
patrocinada por um banco”.

Ainda a pensar no futuro, 
Pedro Silva confidencia que 
há também outro projeto 
que está a ser trabalhado. “É 
algo que eu gostava muito 

“VAMOS ÀS compras – um 
centro comercial a céu aberto” 
foi o mote para mais uma pu-
blicação de Mário Augusto, 

Luís Costa, Armando Bouçon e 
Pedro Pinheiro, apresentada no 
sábado de 23 de abril, na Biblio-
teca Municipal José Marmelo e 
Silva. Os autores esperam agora 
manter a proposta de lançar 
trimestralmente um “Caderno 
d’Espinho”, correspondendo 
ao compromisso previamente 
assumido com os espinhenses.
“Vamos às compras” é a história 

do comércio espinhense, desde 
o século XIX.
Miguel Reis e Álvaro Mon-
teiro, respetivamente presi-
dente e vice-presidente da 
Câmara Municipal, marcaram 
presença na sessão de lança-
mento do 10.º volume dos Ca-
dernos de Espinho”, que conta 
com prefácio de Carlos Lêdo 
da Fonseca. ○

“Vamos às 
compras” com 
história e 
curiosidades

4500 Espinho

 

A questão da pandemia 
bloqueou praticamente 
a atividade, mas 
estamos num processo 
de recuperação desse 
imobilismo e de 
captação de novos 
sócios”

Pedro Silva, 
presidente ACCV 

Na manhã da passada segunda-feira, os corpos sociais, eleitos a 26 de 
março, tomaram posse no Aero Clube da Costa Verde, em Paramos, para 
mais um triénio. Pedro Silva mantém-se no cargo de presidente e revela 
alguns dos projetos para o futuro. 

Pedro Silva reconduzido para 
“abrir o clube à comunidade”
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DEFESA DE ESPINHO - 4695 - 28 ABRIL 2022

CARTÓRIO 
NOTARIAL ESPINHO

JUSTIFICAÇÃO

 Certifico narrativamente, para efeitos de 
publicação, que neste Cartório Notarial, 
no livro de notas para escrituras diversas 
número Cento e setenta e sete - P, a partir 
de folhas cento e trinta e uma, se encontra 
exarada uma escritura de justificação 
outorgada no dia vinte e dois de Abril 
de dois mil e vinte e dois, na qual MARIA 
DO CARMO RABAÇA ALBUQUERQUE 
PINTO,      contribuinte  fiscal n.º  178 355 
712 e marido ANTÓNIO ADRIANO MOREIRA 
PINTO, contribuinte fiscal n.º  178 404 
624, casados no regime da comunhão 
de adquiridos, naturais ela da freguesia 
de Valhelhas, do concelho de Guarda, ele 
freguesia de Silvalde, concelho de Espinho, 
residentes na Rua das Quelhas, n.º 234, da 
dita freguesia de Silvalde, declararam que 
são donos e legítimos possuidores, com 
exclusão de outrem, do seguinte imóvel:   

 PRÉDIO URBANO: - composto de casa 
de um piso, destinado a habitação, com 
dependência, com a área coberta total 
de cento e um metros  quadrados e com  
logradouro com a área de duzentos e nove 
metros quadrados, sito na Rua de Quelhas, 
n.° 234, da freguesia de Silvalde, do 
concelho de Espinho, a confrontar de norte 
com Ludovina Pereira, de sul com Manuel 
Pereira Leal, de nascente com Marcelino 
Pereira Pinto e de poente com  caminho,  não 
descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Espinho, inscrito na respectiva matriz 
sob o artigo 947, com o valor patrimonial 
de 18.780.00 €, a que atribuem igual valor. 

 O certo, porem, é que os justificantes 
não possuem titulo formal que legitime o 
seu domínio sobre aquele prédio, que, por 
sua vez, veio a sua posse, por compra não 
titulada feita a Manuel Pereira de Oliveira, 
divorciado, residente que foi na Rua Jaime 
Martins Barata, n.° 13, rés-do-chão B, 
em Odivelas, ocorrida por volta de mil 
novecentos e oitenta e três.   

 Que, não obstante isso, eles justificantes, 
têm usufruído o mencionado prédio, usando 
todas as utilidades por ele proporcionadas, 
traduzida no seu uso como habitação, 
fazendo obras de conservação, cultivando 
o seu logradouro, pagando os  respectivos  
impostos, com ânimo de quem exerce direito 
próprio, sendo reconhecidos por seus donos 
por toda a gente, fazendo-o de boa fé por 
ignorar lesar direito alheio, pacificamente 
porque sem violência, contínua e 
publicamente à vista e com conhecimento 
de toda a gente, sem oposição de ninguém, 
tudo isto há mais de vinte anos.   

Que, dadas as enunciadas características 
de tal posse, eles justificantes  adquiriram o 
citado prédio também por usucapião, titulo 
este que, por natureza, não é susceptível de 
ser comprovado pelos meios normais.    

Está conforme com o original. Espinho, 
aos vinte e dois de Abril de dois mil e vinte 
e dois. 

A NOTÁRIA,
Paula Cristina Silva Leite
Conta registada sob o n.° P805 

de concretizar e que tem tido 
algumas aproximações ao 
longo dos últimos anos, mas 
que ainda não foi possível”, 
começa por explicar o presi-
dente. “Gostava muito de ins-
talar aqui um grupo, ou um 
subgrupo de escuteiros do 
ar que envolvesse os miúdos 
com as atividades e a cultura 
aeronáutica. Temos espaço 
para isso, precisamos é que, 
junto dos dirigentes do escu-
tismo, se encontre o melhor 
modelo para se poder trazer 
um agrupamento ou um sub-
grupo que possa funcionar 
no Aero Clube e que ajude 
a continuar fazer crescer as 
nossas secções, quer o voo, 
através da escola e dos ou-
tros sócios, quer o hipismo 
com os protocolos que temos 
de hipoterapia com a Câmara 
Municipal de Espinho e que 
está também a ser traba-
lhado com a Câmara de Ovar, 
quer o aeromodelismo que é 
uma área que desperta muito 
interesse”, conta o presidente 
do ACCV.

Paulo Soares, presidente 
da assembleia geral do clube, 
permanece também no cargo 
por mais um triénio. ○

©
 SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

8 • Defesa de Espinho • 28 de abril de 2022



FOI APROVADA, na Assem-
bleia Municipal de Espinho, 
no passado dia 19 de abril, por 
maioria, com um voto contra 
do vogal do Bloco de Esquerda 
(BE), João Matos, a desafetação 
de uma parcela de terreno de 45 
metros quadrados de Domínio 
Público Municipal para o Do-
mínio Privado Municipal para 
a ampliação do Pavilhão Ar-
quiteto Jerónimo Reis, da Asso-
ciação Académica de Espinho.

A deliberação da Assem-
bleia Municipal vem ratificar a 
decisão da Câmara Municipal 
de janeiro passado e consti-
tuiu o ponto antecipado da 
ordem de trabalhos, por soli-
citação de Miguel Reis, numa 

sessão integralmente preen-
chida com o período de antes 
da ordem do dia que envolveu 
a discussão e votação de seis 
documentos – uma moção 
do Partido Social Democrata 
(PSD), contra os crimes come-
tidos contra as mulheres no 
conflito na Ucrânia e saudar 
as comemorações do dia da 
mulher, aprovada por unani-
midade dos presentes, uma 
do Partido Socialista (PS) ver-
sando a Guerra na Ucrânia, 
aprovada por maioria, uma do 
Bloco de Esquerda (BE) sobre 
o 1.º de Maio, que foi rejeitada 
e três moções da Coligação 
Democrática Unitária (CDU), 
uma aprovada por unanimi-
dade sobre o gasóleo verde 
para as associações humani-
tárias de bombeiros, outra por 
maioria sobre o 25 de Abril e 
uma outra que foi rejeitada, 
intitulada "Pela paz, pela ver-
dade, contra a mentira e os 
crimes de guerra".  ○ MP

A ASSEMBLEIA Municipal 
de Espinho assinalou na pas-
sada segunda-feira os 48 anos 
do 25 de Abril, numa sessão ex-
traordinária que decorreu no 
salão nobre dos Paços do Mu-
nicípio e que ficou marcada 
pelas intervenções dos par-
tidos representados naquele 
órgão autárquico.

Com uma sala completa-
mente cheia que contou com 
a presença do executivo da 
Câmara, o presidente da As-
sembleia, José Carvalhinho 
saudou a presença de "muitos 
jovens" por "abraçarem desta 
forma tão próxima" a efemé-
ride na "casa da democracia do 
poder local".

O presidente da mesa enal-
teceu os "quatro diferentes 
discursos" que o antecederam, 
"uma diversidade que abril 
nos trouxe. Estou com a alma 

cheia por ver que conseguimos 
conviver com estas ideias dife-
rentes, partilhar delas e falar 
abertamente e discordar", sa-
lientou José Carvalhinho que 
recordou os valores que a re-
volução dos cravos trouxe ao 
país e o exemplo que foi para a 
Europa e para o mundo.

Por sua vez, os vogais do 
Partido Socialista (PS), An-
tónio Teixeira Lopes, do 
Partido Social Democrata 
(PSD), Paulo Leite, da Coli-
gação Democrática Unitária 
(CDU) Ana Rezende e do 
Bloco de Esquerda (BE), João 
Matos, trouxeram nas suas 
intervenções algumas ideias 
e também os valores que 
abril veio implementar num 
país que viveu 48 anos de 
ditadura.

As cerimónias das comemo-
rações do 25 de Abril tiveram 
início com o hastear da ban-
deira, no edifício da Câmara 
Municipal e um desfile dos 
Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Espinho. O encer-
ramento da sessão solene foi 
ao som do Hino Nacional pela 
Tuna Musical de Anta.  ○ MP

MANUEL PROENÇA

FOI UMA NOITE de intenso debate 
para a discussão do terceiro ponto 
da ordem de trabalhos da segunda 
sessão ordinária que teve início a 
19 de abril passado e que se irá pro-
longar (para já) até ao próximo dia 
11 de maio. Na discussão das contas, 
o PSD e o executivo tiveram pers-
petivas diferentes relativamente à 
tradução dos números. O presidente 
da Câmara, Miguel Reis apontou um 
resultado líquido negativo de 1,2 mi-
lhões de euros, enquanto os social-
-democratas afirmaram tratar-se de 
um resultado positivo de 5,6 milhões 
de euros.

Miguel Reis afirmou que “as contas 
fazem parte de um documento téc-
nico e traduzem a realidade do mu-
nicípio” e que, “infelizmente temos 
de olhar para elas de uma forma 
factual e realista” numa perspetiva 
de, futuramente, “trazermos aqui 
outros valores para que possamos 
mudar este rumo”. Segundo o presi-
dente da Câmara existe mesmo “um 
buraco financeiro de cerca de quatro 
milhões de euros”.

O autarca espinhense lamentou 
que “o PSD continue em negação” e 
prometeu não aumentar impostos, 
mantendo, assim, os seus compro-
missos e contrariando aquilo que “o 
PSD sabe fazer”. Não obstante, re-
conheceu que “será um ano difícil, 
com muito trabalho pois teremos de 
arranjar fundos, recorrendo a em-
préstimo, ou hasta pública. Ficamos 
sempre dependentes de subsídios, 
fundos ou de empréstimos”.

Miguel Reis afirmou tratar-se de 
uma “mentira e irresponsabilidade 

dizer que temos os cofres cheios” e 
mostrou-se “disponível para ouvir as 
sugestões, coisa que não aconteceu 
enquanto estive na oposição”.

Na sua intervenção, o vogal do 
Bloco de Esquerda, João Matos con-
siderou que as contas são um “fra-
casso total” e acusou o atual execu-
tivo de se vincular “a este documento 
e às escolhas políticas do PSD”. Um 
documento que, no entender da-
quele elemento do BE “não se traduz 
em melhoria de vida do povo de Es-
pinho” e que “refletem uma escolha 
caótica”.

Por sua vez, a vogal da CDU, Ana 
Rezende acusou o executivo de as-
sumir “a responsabilidade destas 

contas” perspetivando que os muní-
cipes tenham de vir a resolver os 
quatro milhões do tal buraco finan-
ceiro com “o aumento dos impostos 
e das taxas dos serviços prestados 
pela Câmara”. Deste modo, Ana Re-
zende entende que a aprovação do 
documento “irá amarrar o atual exe-
cutivo”, assumindo “as responsabili-
dades políticas” que daí advêm. 

O vogal do PSD Paulo Leite fez 
questão de enaltecer o documento e 
de elogiar os serviços municipais, sa-
lientando que “o desempenho deste 
município que tem vindo a melhorar 
a sua performance financeira, con-
tinuando o seu trajeto de consoli-
dação financeira”.

O líder da bancada social-demo-
crata apontou para a redução da dí-
vida em cerca de 40% ao longo dos 
últimos 12 anos, enaltecendo a gover-
nação do anterior executivo numa 
“atitude responsável”, sublinhando 
que “foi entregue uma câmara com 
liquidez e com contas saudáveis”.

Por seu turno, a socialista Ana 
Paula Africano foi dizer que “houve 
um acréscimo do endividamento” e 
que “a Câmara Municipal herda uma 
situação com um montante elevado 
destinado a obras. Muito deste endi-
vidamento não resulta da melhoria 
da qualidade de vida das pessoas”, 
defendeu a vogal socialista ante-
vendo que “a inflação vai arrastar as 
taxas de juro” e que “isso terá custos 
de financiamento superiores para os 
próximos anos”.

Nesta discussão veio à baila a 
questão das várias obras em curso 
e o presidente da Câmara falou 
delas. Miguel Reis afirmou que, por 
exemplo, o RECAFE “tem largas de-
zenas de não conformidades” que 
prometeu resolver, mas que “irão ho-
norar o Município”. E na parte requa-
lificada da cidade, os arruamentos, 
segundo aquele autarca, não dis-
põem, por exemplo de “estruturas 
para as águas pluviais”.

Miguel Reis prometeu, ainda, 
abrir o parque de estacionamento 
do FACE, que “esteve ao abandono 
durante 12 anos”, tendo ficado dani-
ficados muitos dos equipamentos. 
“Houve um executivo socialista que 
fez a obra e 12 anos depois há um 
outro executivo socialista que a vai 
inaugurar”, disse, a propósito o pre-
sidente da Câmara que prometeu 
abrir, também, o parque de esta-
cionamento do RECAFE “antes do 
início da época balnear”, apesar dos 
“imensos problemas que tem”.

Tratam-se de obras (RECAFE, es-
tádio municipal e Escola Sá Souto) 
que, segundo o autarca, “custaram 
mais do que era suposto. Além do 
contexto difícil, são obras que te-
remos de assegurar e que se con-
cluam o mais rapidamente possível. 
É importante virar esta página que 
está a ter consequências gravíssimas 
para a nossa economia”, sublinhou 
Miguel Reis. ○ 
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Principais 
Resultados 

997.766,21 Saldo da Gerência anterior
43.988.781,58 Receita
40.177.394,42 Despesa
4.809.153,37 Saldo para a gerência seguinte
43.344.602,46 Receita Orçamental
24.690.069,19 Receitas correntes
18.653.472,70 Receitas de capital
1.060,57 Outras receitas
39.808.494,17 Despesa Orçamental
21.653.586,63 Despesas correntes
18.154.907,54 Despesas de capital

Ano Económico

28.651.522,62 Gastos
27.442.385,60 Rendimentos
- 1.209.137,02 Resultado Líquido do Exercício

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Contas aprovadas com 
visões e interpretações 
diferentes

Espinho 
assinala 
48 anos do 
25 de Abril

Luz verde à 
cedência de 
parcela de 
terreno à AAE

Os Documentos de Prestação de Contas 2021 foram 
aprovados na passada terça-feira pela Assembleia 
Municipal, por maioria, com os votos a favor do Partido 
Socialista (PS), do Partido Social Democrata (PSD) e das 
juntas de freguesia, com os votos contra do Bloco de 
Esquerda (BE) e da Coligação Democrática Unitária (CDU) 
e as abstenções dos três elementos da mesa.
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4500 Freguesias

CLUBE DE CAÇADORES DA COSTA VERDE
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“É DIFÍCIL encontrar pessoas que 
se disponibilizem a estar nas coleti-
vidades e que estejam com vontade 
de trabalhar”, disse o presidente do 
CCCV, Joaquim Reis destacando o 
empenho de todos os elementos que 
formam os corpos sociais que levam 
até àquele clube “muito suor para 
tentar dar aos outros um pouco da-
quilo que nós gostamos”.

Filho de um dos fundadores 
do CCCV, Joaquim Reis conhece 
muito bem a história deste clube. 
“Sei muito bem quais foram as suas 
grandes dificuldades, mas consi-
dero que atualmente esta coletivi-
dade respira saúde”.

O CCCV foi fundado em 29 de 
março de 1982 e a sua sede estava 
localizada em Paramos, muito pró-
ximo do aeródromo. Entretanto, 
viu-se obrigado a mudar as suas ins-
talações para Anta, para um espaço 
que acabou por vir a ser ocupado 
pela autoestrada A29, sendo deslo-
cado para um local um pouco mais 
a poente, onde agora se encontra, na 
Travessa do Gavião, muito próximo 
da Nave Desportiva.

“Depois de contruída a autoes-
trada e de termos deslocado, nova-
mente, o campo de tiro, o clube so-
freu uma nova dinâmica, também 
na sequência de imposições legais 
e de imensas normas que fomos 
obrigados a cumprir”, contou Joa-
quim Reis lembrando que “ainda 
hoje temos de cumprir, escrupulo-
samente, regulamentações, muitas 
relacionadas com o ambiente o que 

nos leva a termos de fazer um es-
forço adicional enorme. Perante as 
dificuldades com que nos defron-
tamos, no dia-a-dia, estamos muito 
acima da média daquilo que se faz 
a nível nacional. Procedemos à re-
colha dos componentes dos cartu-
chos, invólucros, caixas, chumbos, 
etc.”, explica o presidente do CCCV.

Segundo Joaquim Reis, na altura 
da mudança das instalações para 
Anta, “o clube não dispunha de al-
varás, mas com a construção das 
atuais instalações, foi necessário 
termos todos os licenciamentos e 
autorizações, algo que dispomos 
desde 2012. Desde então temos tudo 
devidamente legalizado e autori-
zado pela própria Polícia de Segu-
rança Pública”.

Com tudo isto, foi necessário 
atualizarem-se os equipamentos, 
nomeadamente, as máquinas para o 
lançamento dos pratos, “sobretudo 
na vertente ambiental e de segu-
rança, que são fundamentais para 
que possamos desenvolver esta mo-
dalidade”, acrescenta.

Não obstante, o clube vive com 
algumas dificuldades, sobretudo 
porque se trata de uma coletivi-
dade “muito pequenina e não temos 
grande capacidade financeira. Por 
isso, sustentamo-nos com aquilo 
que temos”.

Joaquim Reis admite que ainda 
paira um estigma sobre os caça-
dores que fazem parte destes clubes. 
“As pessoas que nos veem com uma 
arma na mão pensam que somos 
criminosos! Temos uma compo-

nente desportiva, pois o tiro até é 
uma modalidade olímpica. Por isso, 
estamos sujeitos a imensas regras e 
cuidados”, explica aquele dirigente e 
atleta do CCCV acrescentando que 
“os caçadores que fazem parte do 
nosso clube são pessoas idóneas e 
responsáveis”.

O clube antense também teve 
problemas com a pandemia. “Nestes 
dois últimos anos, os nossos atira-
dores federados, que participam 
em provas nacionais e europeias, 
frequentaram o clube e praticaram 
tiro. Nos dias em que estivemos em 
atividade, a Polícia esteve sempre 
presente. Houve quem apresen-
tasse queixa e a PSP teve a oportu-
nidade de verificar que estava tudo 
a ser feito dentro da legalidade, 
cumprindo, inclusive, as normas da 
Direção-Geral da Saúde. O clube e 
os praticantes foram fiscalizados”, 
contou Joaquim Reis lamentando 
que “a própria população não nos 
veja com bons olhos”.

O clube teve muitos sócios na 
altura da sua fundação, mas há 
cerca de três anos ficou reduzido 
às quatro dezenas. “Porém, neste 
momento conseguimos recuperar e 
já são cerca de 80 sócios que pagam 
as quotas”, revela Joaquim Reis di-
zendo que “provavelmente, este 
número reflete o investimento que 
nos foi possível fazer nas nossas in-
fraestruturas, o que as torna mais 
atrativas para os nossos associados. 
Procurámos melhorar tudo aquilo 
que tínhamos, apesar das dificul-
dades que enfrentámos durante 
a pandemia. Penso que, apesar de 
tudo, saímos reforçados e animados 
porque conseguimos crescer”, 
afirma aquele dirigente dando nota 
de que “neste momento, as nossas 
receitas do campo de tiro dupli-
caram relativamente aos anos an-
teriores, o que diz bem da dinâmica 
que temos vindo a implementar. E 
isto dá-nos alento e força para con-
tinuarmos a levar para a frente este 
clube”, conclui. ○

Com uma nova direção, 
empossada no início do ano, 
após um período de dois anos 
gerido por uma comissão 
administrativa, que continha 
alguns elementos da lista 
que compõe os atuais órgãos 
sociais porque “não havia quem 
quisesse integrá-los, o Clube 
de Caçadores da Costa Verde 
(CCCV), que completou em 
março passado os 40 anos, tem 
estado em atividade, mesmo 
durante o difícil período da 
pandemia.

“As pessoas que 
nos veem com 
uma arma na mão 
pensam que somos 
criminosos!”

“Temos uma 
componente desportiva, 
pois o tiro até é uma 
modalidade olímpica. 
Por isso, estamos 
sujeitos a imensas 
regras e cuidados”
JOAQUIM REIS

O presidente da Junta de 
Freguesia de Anta e Guetim, 
tem-se comportado como 
verdadeiro desagregado rela-
tivamente à respetiva Assem-
bleia de Freguesia quando veio 
inusitadamente anunciar que o 
processo de desagregação se 
iniciou a 5 de abril e que teve 
“luz verde” da Câmara para 
arrancar com o processo! Na 
verdade, o presidente Nuno 
Almeida tem procurado, por 
todos os meios, ser titular de 
uma iniciativa que não é legal-
mente sua e manifesta uma 
séria intenção de afastar o úni-
co órgão que efetivamente tem 
a obrigação e a competência 
para dar início e aprovar a de-
sagregação das freguesias – a 
Assembleia de Freguesia da 
União de Freguesias de Anta 
e Guetim.
Mas então de que luz verde 
da Câmara Municipal de Espi-
nho necessita a Junta de Fre-
guesia da União das Fregue-
sias de Anta e Guetim para 
avançar com este processo? 
A nível legal, nenhuma! A nível 
político… tem todo o interes-
se político para o PS.
A maioria absoluta detida 
pelo PS em Assembleia de 
Freguesia tem-se manifes-
tado como uma maioria de 
“enfarta brutos” que se sus-
tenta apenas na quantidade, 
quando, na verdade, podia, e 
devia, ser uma maioria “Gour-
met”, utilizada num exercício 
de voto em qualidade. Desde 
o último mandato, a Assem-
bleia de Freguesia por efeito 
da maioria absoluta PS, tem 
vindo, sistematicamente, a 
perder o seu poder dever de 
fiscalização sobre questões 
fundamentais para a fregue-
sia acedendo, sempre, no 
sentido de bloqueio do que 
é avançado pelo PSD, e per-
mitindo, sempre, que se vá 
silenciando a fiscalização pré-
via da Assembleia. Na desa-
gregação, o presidente Nuno 
Almeida simplesmente ignora 
a Assembleia de Freguesia e 
as suas reais e legais com-
petências no processo. Este 

autismo do executivo é o 
meio que tem para, de algum 
modo, silenciar a oposição 
do PSD e cuja sua interven-
ção assumida em Assem-
bleia incomoda este executi-
vo, pois não aceita qualquer 
protagonismo da oposição. 
Assim, como forma de ultra-
passar o problema, o presi-
dente Nuno Almeida tem pro-
curado silenciar a intervenção 
da Assembleia de Freguesia, 
passando o protagonismo 
das iniciativas para si próprio 
e, claro está, neste caso es-
pecífico da desagregação, 
partilha com a Câmara Mu-
nicipal de Espinho, pois foi 
esta questão uma das suas 
bandeiras eleitorais! Nesta 
matéria da desagregação das 
freguesias de Anta e Guetim, 
foi com o PSD que foi apro-
vada em Assembleia extraor-
dinária de 1 de abril de 2022 
uma comissão de trabalho 
conjunta entre PS e PSD para 
preparação e elaboração da 
proposta que deve ser apre-
sentada para formalizar o 
pedido de desagregação das 
freguesias de Anta e Guetim 
e por isso é desrespeito para 
com a Assembleia vir agora 
afirmar que esta questão só 
começou no dia 5 de abril 
e com luz verde da Câmara 
Municipal de Espinho!? Cum-
prirá agora ao presidente da 
Assembleia de Freguesia, no 
mínimo, defender a honra 
do órgão que preside e exi-
gir que as suas deliberações 
sejam respeitadas porquan-
to não foi a comissão criada 
para dar apoio ao executivo 
neste trabalho, mas, outros-
sim, foi criada para avançar 
com a desagregação adjuva-
da pela Junta de Freguesia. 
Este tão desejado protago-
nismo do executivo da Junta 
de Anta e Guetim pode aca-
bar por ser bastante pernicio-
so, pois poderá ser salienta-
da a deficiente atenção que 
o mesmo executivo, durante 
estes últimos oito anos pres-
tou a determinadas questões 
que hoje se mostrarão essen-
ciais para Guetim e Anta. Se 
assim for, de quem vai ser a 
culpa então? E que luz vira 
então da Câmara Municipal 
de Espinho? Aguardemos 
para ver!  

O desagregado 
da desagregação!

opinião 
Humberto Granja

Secções
Tiro aos pratos
Treino de cães de caça

Modalidades
Compak Sporting
Trap
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CAROLINA FIGUEIREDO

“O MEU SOGRO teve uma doen-
ça cancerígena bastante grave e foi 
submetido a uma cirurgia de cerca 
de 12 horas, muito delicada e com-
plexa”, começa por explicar Aní-
bal Couto. “Tudo isto passou-se em 
plena pandemia, por isso, não po-
díamos acompanhá-lo. E a falta de 
informação que sentimos fez com 
que perguntasse à minha esposa, 
que é enfermeira, qual a causa desta 
mesma ausência”, continua. “Foi aí 
que surgiu a dúvida: porque é que 
não há forma online de ter acesso 
a esta informação? De saber se o 
nosso familiar está bem, se correu 
bem a operação, se já acordou, se já 
comeu…”. 

Esta foi a situação que levou o 
espinhense a refletir sobre a neces-
sidade da criação de uma aplicação 
como a PeerCare.  O auxílio para 
facilitar e melhorar a comunicação 
entre paciente, família e equipa mé-
dica foi a base de um projeto que 
já está a dar que falar no meio dos 
profissionais de saúde. “São infor-
mações tão simples, mas que con-
seguem acalmar a parte mental da 
família que está em casa a aguardar 
novidades”, reflete Aníbal Couto.

Informático há cerca de 22 anos, 
começou a desenvolver e evoluir 
esta ideia numa disciplina de Ino-
vação, na pós-graduação em IT Ma-
nagement, que tirou na Porto Busi-
ness School. Juntamente com um 
colega, candidataram-se a dois con-
cursos e foram finalistas em ambos: 

o Patient Innovation e o Bi Award 
– Boehringer Ingelheim. “Já temos 
uma primeira versão da aplicação 
que vamos lançar e fazer um estudo 
de atração em certos hospitais em 
Portugal, num ambiente controla-
do”. A aceitação da ideia por parte 
dos profissionais de saúde tem sido 
“muito boa”, o que agrada ao criador 
do projeto, já que “há dois grandes 
focos: o primeiro é ajudar as pes-
soas e o segundo é interligar de uma 
forma muito mais simples e mais 
prática os profissionais de saúde e 
as pessoas”.

Aníbal Couto garante que o pro-
jeto responde às lacunas do sistema 

de forma “completamente funda-
mentada”, tendo estas soluções sido 
encontradas através de inquéritos a 
profissionais de saúde.

“À data de hoje, principalmente 
com a pandemia, a falta de informa-
ção que as famílias enfrentam rela-
tivamente aos pacientes internados 
é muito maior e, para tentar colma-
tar isso, os profissionais estão sob 
constante pressão, não tendo possi-
bilidade de se dedicar àquilo que é 
realmente necessário: os cuidados”, 
explica o espinhense. A PeerCare 
surge, assim, para “equilibrar estes 
dois mundos”. 

Mas os planos não terminam por 
aqui. Ter a esposa e o irmão como 
enfermeiros, permitiu que o funda-
dor da PeerCare entendesse os dois 
lados da questão e percebesse que 
há várias necessitadas que devem 
ser colmatadas. “Há muitas mais 
coisas que nós queremos fazer e re-
solver com esta aplicação”, garante 
Aníbal Couto, sentindo que “falta 
dar feedback positivo aos nossos 
profissionais de saúde”. Para isso, a 
app será também uma “micro rede 
social, onde é possível fazer um ‘gos-
to’ às mensagens dos médicos, para 
agradecer”.

Mas a melhoria da informação 
e da qualidade da mesma não vai 
só facilitar a vida aos profissionais 
de saúde. As famílias também vão 
beneficiar desta evolução e esse é 
mesmo “o terceiro objetivo da Peer-
Care”. “O primeiro é ceder informa-
ção, o segundo é a questão do fee-
dback ao profissional de saúde e o 
terceiro é o feedback em sentido in-
verso, ou seja, existir possibilidade 
de expor qualquer dúvida aos médi-
cos, sem ser necessária uma ida às 
urgências”.

Quando confrontado com a ques-
tão de esta aplicação poder tornar 
a comunicação entre pacientes e 
profissionais de saúde impessoal, a 
resposta é rápida: “O slogan da Peer-
Care é ‘Humanizar a comunicação’”. 

“Não queremos que deixe de existir 
comunicação pessoal. Queremos 
complementar a comunicação”, ga-
rante, tendo noção de que “há mo-
mentos mais delicados em que a 
aplicação não pode intervir, como 
o caso de um falecimento”. No en-
tanto, para esses momentos delica-
dos, a PeerCare já tem um conjunto 

de psicólogos a trabalhar para es-
tudar a melhor forma de passar a 
informação.

Outra preocupação prende-se 
com a privacidade dos doentes, ga-
rantindo Aníbal Couto que a prote-
ção dos dados está a ser trabalhada 
com o apoio de juristas. 

Mas como funcionará a aplicação 
PeerCare? Se tiver de ir às urgên-
cias, ser-lhe-á dada a pulseira habi-
tual, mas esta terá um Código QR, 
que será lido pelo seu telemóvel e 
vai poder aceder à aplicação, iden-
tificando-se a si e aos seus familia-
res que poderão acompanhar o seu 
processo. Os familiares seleciona-
dos vão receber um link para des-
carregar a aplicação e aceder à sua 
informação. A partir daí, receberá 
todas as notificações que os médi-
cos partilhem consigo sobre o seu 
estado de saúde.

“É importante salientar que será 
uma aplicação única para todos os 
hospitais”, destaca o espinhense. O 
mais importante para a PeerCare é 
o facto de a aplicação ser totalmen-
te gratuita para todos os familiares 
e pacientes. “A PeerCare tem o gran-
de objetivo de ajudar as pessoas e 
não faria sentido o serviço não ser 
gratuito”, conclui. ○

 

A PeerCare tem o 
grande objetivo de 
ajudar as pessoas e não 
faria sentido o serviço 
não ser gratuito”
Aníbal Couto

pessoas & negócios

PeerCare significa “cuidar dos nossos pares”, 
traduzindo do inglês. E foi por isso mesmo 
que surgiu. O espinhense Aníbal Couto sentiu 
necessidade de cuidar de um dos seus pares e 
deparou-se com lacunas na área da saúde que esta 
aplicação (app) pretende colmatar. O projeto ainda 
não está concluído, mas a ideia já foi finalista em 
concursos nacionais e internacionais. 

APP PEERCARE

“Não queremos que 
deixe de existir 
comunicação 
pessoal. Queremos 
complementar a 
comunicação”
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO 
EDITAL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente 
da Assembleia Municipal de Espinho: Faz 
público, de acordo com o artigo 28º da Lei no 
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico 
das autarquias locais - RJAL, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
na redação em vigor), e em conformidade 
com o Regimento Interno que, no próximo dia 
3 de maio de 2022, pelas 21.00 horas, no 
Centro Multimeios de Espinho, realizar-se-á 
uma sessão extraordinária desta Assembleia 
Municipal, que versará a seguinte Ordem de 
Trabalhos:
1. Aprovar o Modelo de Organização do 
Município de Espinho;
2. Deliberar sobre a candidatura do Município 
de Espinho às Cidades Educadoras.

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, 20 de abril de 2022.
O Presidente da Assembleia Municipal,
José Emanuel Teixeira Carvalhinho
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opinião 
Manuel Sancebas

Mãe,
a tua rosa

Ó Mãe,
outrora,
o teu dia era em Dezembro!
Agora,
Mãe,
dizem que é no florir de Maio
o dia da tua celebração.
A vontade dos homens seja 
feita
dado que a mudança não te 
desrespeita.

Mas ouve, Mãe…
para mim, tu não tens dia!
Já partiste há tanto para o 
além…
mas que filho o teu «Manel» 
então seria,
ao lembrar-se só nesse dia
da idolatrada e santa sua mãe.
Por vezes, lá vou à tua campa
e do teu quintal levo uma flor;
escolho a mais viçosa
sem dar preferência à cor…
porque aquela roseira
sei eu do teu amor.

Mãe…
Palavra pequena
que encerra a grandeza.
Só Deus sabe a pena,
a minha tristeza…

Tristeza

Inaudita dor, 
penosa amargura.
Falta-me esse amor,
Tão grande ventura…

Ventura

Que asas ganhou,
e pra eternidade
bem cedo voou, 
deixando saudade…

Saudade

Lágrima latente
nascida da alma
paixão imanente
que me rouba a calma…

Calma

Como há-de existir?
Quem é que a tem
ao ver-lhe fugir
para Deus sua mãe?

Mãe

Prece (à memória 
de minha mãe)

1. 
Considera 
que ainda 
faça sentido 
continuar o uso 
da máscara?

2.
Qual seria a 
altura ideal 
para largar a 
máscara de 
proteção? 

Depois de dois anos a utilizar, de forma 
obrigatória, a máscara de proteção, o país está 
livre desta medida restritiva. As autoridades 
de saúde concordaram que estavam reunidas as 
condições para avançar com a medida em quase 
todos os espaços interiores. 
A maioria dos espinhenses ouvidos pela Defesa 
de Espinho concorda que ainda não é aceitável 
acabar com o uso obrigatório das máscaras, 
principalmente nos transportes públicos. 
ARIADNA PINHEIRO

 VOX POP 

Máscara de 
proteção: 
sim ou não?

Arlindo Jesus de 
Almeida,
Paramos

1 – Segundo as informações que 
tenho visto na televisão, as coisas 
estão-se a normalizar, por isso, por 
exemplo, na feira, que é um espaço 

Maria Amélia,
Lourosa

1 – Em locais com muita população 
sim, acho que nesse aspeto devia 
haver mais proteção, porque sem 
ser por causa disso, acho que as 
máscaras não têm sentido.
2 – Na minha opinião, por agora, acho 
que devíamos continuar, como em 
transportes e onde houver mais pes-
soas. Quando vou à praça, por mais que 
seja ao ar livre, levo sempre a máscara 
apesar de ver muita gente que não a 
usa. Acredito que deviam deixar ao cri-
tério de cada um se devem usar ou não 
máscaras em certas situações. 

Maria Rosa Oliveira,
Vila Nova de Gaia

1 – Acho que sim. Eu continuo a usar 
e enquanto isto durar vai ser assim. 
No entanto, penso que fica ao crité-
rio de cada um.
2 –  Acho que pode acontecer agora, 
há muitos dados e números que ain-
da não saíram cá para fora, por isso, 
tanto pode ser aceitável agora como 
não. Mas se não for aceitável agora, 
acredito que pode ser aceitável futu-
ramente, pois pode ser uma maneira 
de resguardar os idosos e no verão aí 
sim deixar de ser obrigatório. 

Beatriz,
Penafiel

1 – Sim, considero que faça sentido o 
uso das máscaras. Não tenho noção 
de quando é que possa deixar de fa-
zer sentido o uso das máscaras, mas 
penso que, para já, a melhor solução 
é continuar a usá-la. 
2 – Na minha opinião, neste momen-
to, acho que não é aceitável. Penso 
que quando forem levantadas algu-
mas restrições, as pessoas vão come-
çar a descuidar-se e vai tudo piorar 
outra vez. 

Tânia Oliveira,
Espinho

1 – Sim, com certeza. Com o elevado 
número de casos que ainda persiste, 
acho que as máscaras devam perma-
necer. Mas acredito que no verão, vai 
acabar, pois nessa altura o governo 
acaba por facilitar um bocadinho.
2 –  Na minha opinião, penso que, 
por agora, ainda não é o tempo certo, 
principalmente pelos números que 
têm sido revelados. Por acaso não es-
tou muito a par, mas sei que têm sido 
muito significativos, por isso, acho 
que o ideal seria manter por mais 
um tempo, ainda para mais agora 
com a vinda dos turistas, na época 
de verão. Vai haver mais movimento 
e com isso mais facilitismos. 

É do nosso mar

livre, já se podia evitar a máscara.
2 –  Acho que, da maneira como a país 
está, já não é necessário a utilização 
das máscaras, por isso sim, penso 
que pode deixar de ser obrigatório, 
inclusivamente nas escolas, porque 
acho que piora a educação dos alu-
nos. Por exemplo, eu tenho duas ne-
tas, e não tenho dúvidas que, desde 
que começaram a usar máscara, se 
notou uma diferença significativa, 
por isso, defendo que nas escolas, 
onde não tem havido casos ultima-
mente, não se utilize as máscaras de 
proteção. 
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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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Da minha admiração pela força das palavras, 
guardo o que ecoou deste lado (e gostaria 
que ecoasse mais longe): “Liberdade, direitos 
humanos, Estado de Direito, igualdade para 
todos os homens e mulheres, e a oportuni-
dade de viver livremente e sem nenhuma di-
tadura para que todos tenham sempre tempo 
para a felicidade e a saudade”. Leiam nova-
mente, com as imagens que chegam a toda a 
hora da Ucrânia: “tempo para a felicidade e a 
saudade”. Não são palavras vãs.

Como não são as palavras “dever moral e po-
lítico de ajudar a Ucrânia”, escolhidas para a 
reposta de Santos Silva. Como gostava que 
não fosse vã a ideia de que “a chave da nos-
sa política externa é o amor pela liberdade” 
e a promessa (as promessas ficam ótimas 
em palavras) de que Zelenskyy “conta com 
a nossa defesa intransigente [atenção ao 
poder desta palavra, estaremos aqui para 
comprovar] das leis que regulam as relações 

Tenho tendência a acreditar na eficácia dos 
discursos, no poder da palavra. E, defei-
to de formação ou não, maravilho-me com 
a capacidade de alguns em coser tão bem 
as palavras umas às outras que fazem delas 
verdadeiras obras de arte. Ao mesmo tempo 
que me entristece como outras as usam ao 
desbarato, sem o mínimo cuidado com a for-
ça que têm.

Volto de quando em vez ao discurso de to-
mada de posse de Augusto Santos Silva na 
Assembleia da República. Consigo encontrar 
sempre mais, maravilhar-me com a mestria 
com que coseu as palavras e, com elas, as 
mensagens. Tão certeiras ambas. Um grande 
discurso contra o ódio deve ser assim: inteli-
gente a ponto de deixar sem palavras as pes-
soas a quem se dirige.

Os mais marcantes discursos são aqueles 
que começam por nos baralhar, por nos fazer 
achar que o que está a ser dito não leva a 
lado nenhum…e terminam na generalidade. 
Porquê tantas voltas à volta da Língua Por-
tuguesa? Porque “o patriotismo só medra no 
combate ao nacionalismo”. Cada um enfia a 
carapuça que lhe serve. E continua: “Basta 
pensar na incrível força desta Língua de tan-
tas pátrias para entender da forma mais pro-
funda que o bom requisito para ser patriota é 
não ter medo de abrir fronteiras, de integrar 
migrantes, de acolher refugiados”. De repen-
te está lá tudo, como uma valente chapada.

Estou totalmente de acordo que “esta nos-
sa Língua não é para vociferar fórmulas va-
zias (...) soam postiças as frases que atiram 
pedras em vez de argumentos e que cegam 
em vez de iluminar”. Mais: “as palavras não 
precisam de ser gritadas porque a qualidade 
não se mede em decibéis”. Santos Silva tem 
depois aquela tirada que devia ser emoldu-
rada e pendurada acima da sua cadeira no 
Parlamento: “o único discurso sem lugar aqui 
há de ser o do ódio”. Ele ainda explica, mas 
nem precisava, ouviu-se com estrondo.

Tanto não terá lugar que, dias mais tarde, o 
mesmo Santos Silva haveria de calar nova-
mente o ódio com palavras: “não há atribui-
ções coletivas de culpa em Portugal. Conti-
nue”. Não é forte? Só podemos aplaudir.

Quando se confirmou que o presidente ucra-
niano Volodymyr Zelenskyy iria falar na As-
sembleia da República, o PCP opôs-se ime-
diatamente. As palavras escolhidas? Disse a 
líder parlamentar que “a Assembleia da Re-
pública não deve ter um papel para contribuir 
para a confrontação, para o conflito, para a 
corrida aos armamentos. O seu papel deve 
ser em defesa da paz". Depois do discurso 
do ucraniano, escolheu a palavra “insulto” 
para falar da referência de Zelenskyy ao 25 
de abril. Insulto é, na minha opinião, uma 
palavra que traz consigo um mundo de pés-
simos sentidos. Há palavras assim e a sua 
escolha nunca deve ser leviana. Eu questio-
no se Paula Santos tem noção do significado 
das suas palavras. Zelenskyy falar ou não fa-
lar aos deputados portugueses, penso, não 
fará a maior das diferenças, a posição do Go-
verno está tomada, mas…recusar-se a ouvir 
o homem? Ninguém lhe pede que aplauda, 
mas não estar presente, isso sim, vale mais 
do que todas as palavras que se utilizem para 
justificar. Ou a falta delas, porque Jerónimo 
de Sousa, há dias, teve uma enorme dificul-
dade para encontrar palavras para dizer que 
não havia uma invasão, mas uma guerra, 
consoante as imagens que recebia. Coisas 
assim tão “óbvias” deveriam ser mais fáceis 
de dizer, acho.

A dirigir-se aos deputados portugueses, Ze-
lenskyy optou pelas palavras cruas. Sabe 
que falar ao Parlamento português não é 
apenas falar ao Parlamento português, mas 
mais uma oportunidade de informar o mun-
do sobre o que está a acontecer na Ucrânia. 
Decerto não está à espera que seja Portugal 
a liderar qualquer ajuda, em armamento ou 
sanções. Fez comparações com as dimen-
sões das cidades do Porto e Lisboa, lembrou 
como estávamos a dias de celebrar o dia em 
que acabámos com a ditadura no nosso país 
(como eles querem evitar que ela se mate-
rialize no deles), porque sabe que a proximi-
dade impele à ação, mas optou por ser cru 
e direto na intervenção, informou sobre os 
últimos acontecimentos e pediu ações muito 
concretas, sem floreados, sentimentalismos 
ou idealismos. Se calhar era destes que es-
távamos à espera, mas o homem tem um in-
vasor a entrar-lhe país adentro e milhares de 
pessoas a morrer. Não tem tempo.

O discurso do 
ódio, o ódio pelo 
discurso e o 
discurso contra 
o ódio

opinião 
Cláudia Brandão
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A dirigir-se aos deputados 
portugueses, Zelenskyy optou pelas 
palavras cruas. Sabe que falar ao 
Parlamento português não é apenas 
falar ao Parlamento português, mas 
mais uma oportunidade de informar 
o mundo sobre o que está a acontecer 
na Ucrânia.

internacionais e o direito à independência e 
soberania nacional”. Agora isso de que “es-
tamos sem hesitações nem ambiguidade 
pela Ucrânia” e de que existe uma “unidade 
nacional em torno do apoio” ao país... Bem, 
grandes discursos se fizeram com base em 
ironia. Comunicar para dentro quando se fala 
para fora é uma arte. Para escolher palavras, 
e a sua força, fiquemos com estas: “Não so-
mos ingénuos. Para ganhar, precisamos de 
ganhar a paz, fazer frente à agressão e de 
forçar o agressor a parar (...) À luta pela liber-
dade, Portugal nunca falhou, não falta e não 
faltará”. Promessas de palavras bonitas? Eu 
prefiro ver-lhes a força da vinculação.

Que os discursos mais importantes da Histó-
ria sejam lidos repetidas vezes, para perce-
bermos se a força e o sentido das suas pala-
vras se manteve inabalável ou se o tempo os 
dissolveu para lá do momento. As palavras 
raramente são apenas palavras. 

28 de abril de 2022 • Defesa de Espinho • 13



✝ Maria Júlia dos Anjos Gil
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Seus filhos, nora, genro, netos e 
restante família vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente querido 
ou que de outro modo se associaram 
à sua dor.
Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada no dia 1 de maio, 
domingo, pelas 19:00 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho, agradecendo 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.

Espinho, 28 de abril de 2022

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

Agradecimento à Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI) São Francisco – Anta

A família de Maria Júlia dos Anjos Gil vem agradecer a 
todos os colaboradores pelo empenho, profissionalismo e 
carinho prestados ao seu ente querido.

O sucesso surge quando o projeto é abraçado por todos, 
tornando-o numa causa comum.

Bem-haja

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

✝ Maria de Fátima Vidal
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Enfermeira do Hospital de Espinho

Sua família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, que 
tomaram parte no funeral da sua 
ente querida ou que e outro modo se 
associaram à sua dor.
A missa de 7.º dia será celebrada 
terça-feira, dia 3 de Maio, pelas 19 
horas na Igreja Matriz de Espinho. 
A família desde já agradece. 

Espinho, 28 de abril de 2022

O que um dia era amor, 
hoje é uma eterna saudade. 

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

✝ Américo de Jesus Oliveira Gomes
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Proprietário Casa Américo – Restaurante
Rua 41 - Espinho

Sua esposa, filhos, noras, genro, 
netos e demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as pessoas 
que participaram no funeral do seu 
ente querido, ou que de qualquer 
outra forma lhes manifestaram o seu 
pesar. Comunicam que a missa do 
7.º dia será celebrada domingo, dia 1 
de maio, pelas 9.30 horas na Capela 
Nossa Senhora do Mar. Desde já 
agradecem a todos quantos participem 
nesta Eucaristia.

Isaura da Silva Santos Rocha – esposa
Sónia Maria da Silva Gomes – filha
Pedro Rui da Silva Gomes – filho
Carlos Filipe da Silva Gomes - filho

Silvalde, 28 de abril de 2022

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

✝ Lindamira Brígida da Conceição Marques Dantas
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua Estrada Real – Paramos

Seus filhos, nora, genro, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que 
participaram no funeral do seu ente 
querido, ou que de qualquer outra 
forma lhes manifestaram o seu pesar.
Comunicam que a missa do 7.º 
dia será celebrada domingo, dia 1 
de maio, pelas 10 horas na Igreja 
Paroquial de Paramos. Desde já 
agradecem a todos quantos participem 
nesta Eucaristia.
Paramos, 28 de abril de 2022

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

✝ Albertina de Sá Gomes
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua da Lavourinha / Anta -Espinho 

Sua irmã, sobrinhos e demais família 
vêm por este meio agradecer a todas 
as pessoas, que tomaram parte no 
funeral da sua ente querida ou que de 
outro modo se associaram à sua dor 
A missa de 7.º dia será celebrada 
terça-feira, dia 3 de Maio, pelas 19 
horas na Igreja Paroquial de Anta.  
A família desde já agradece.

Anta, 28 de abril de 2022

O que um dia era amor, 
hoje é uma eterna saudade. 

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

DEFESA DE ESPINHO - 4695 - 28 ABRIL 2022

CLUBE DE TÉNIS DE ESPINHO
CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL

Na qualidade de Presidente da Assembleia Geral do Clube de Ténis de 
Espinho e dos poderes conferidos pelos Estatutos desta associação, sou 
a convocar todos os associados a participarem na Assembleia Geral de 
Associados, a realizar no dia 07 de Maio de 2022, sábado pelas 18:30 
h na sede do Clube, sito na Rua do Porto, 413  (Complexo de Ténis de 
Espinho).
A Assembleia Geral terá a seguinte ordem de trabalho:
- Apreciar e votar as contas anuais correspondentes aos exercícios de 
2021;
- Discussão de assuntos de interesse para o clube

Nos termos do regulamento vigente, a Mesa da Assembleia Geral iniciará 
os trabalhos à hora indicada ou, na falta de quórum, trinta minutos após 
aquela hora, com a presença de qualquer número de sócios presentes 
e com a mesma ordem de trabalhos. Informa-se os associados que as 
contas a aprovar se encontram disponíveis para consulta, na sede a partir 
do 10º dia que antecede a Assembleia.

Espinho, 20 de Abril de 2022 / Carlos Jorge Silva Machado 
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✝ Manuel Dias de Sá
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua do Sisto - Silvalde
 
Sua esposa, filhas, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas que participaram 
no funeral do seu ente querido, 
ou que de qualquer outra forma 
lhes manifestaram o seu pesar. 
Comunicam que a missa do 7.º dia 
será celebrada domingo, dia 1 de 
maio, às 11 horas, na Igreja Paroquial 
de Silvalde.  Desde já agradecem 
a todos quantos participem nesta 
Eucaristia.
 
Silvalde, 28 de abril de 2022

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telf. 256 752 774 – Tlm. 914 096 243
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RELAÇÃO DOS SÓCIOS / Em cumprimento do disposto na Lei de Imprensa (artigo 7.º, número 12, do Decreto-Lei n.º 85 - C/75, de 26 
de Fevereiro) publicamos a seguir a relação dos sócios da EMPES - Empresa de Publicidade de Espinho, Lda., proprietária do jornal “Defesa 
de Espinho” e os valores de cada um. CAPITAL SOCIAL DE 5.200 Euros
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António Ferreira Gaio 1 100 €
António de Sousa Reis 1 100 €
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Carlos Pinheiro De Morais 1 100 €
Fernando Monteiro Meneses 1 100 €
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João Lopes da Fonseca 1 100 €
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Delmary Emerenciana da Silva Neves
13-7-1929 • 29-4-2020

Dois anos após a sua partida, Filhos, Netos e Bisnetos 
evocam a sua memória e confirmam a sua presença 

saudosa.

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda – Sancebas – Rua 20 nº 918 Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129 - 917738092]

✝ SILVINA MARQUES DE OLIVEIRA
MISSA DO 90º ANIVERSÁRIO  NATALÍCIO
(Viúva de Manuel Fogueteiro) 
A família vem comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que serão celebradas 
missas por alma do seu ente querido dia 1 de 
maio, domingo, pelas 8:00 e 11:00 horas, na 
Igreja Paroquial de Silvalde. 

Silvalde, 28 de abril de 2022

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda – Sancebas – Rua 20 nº 918 Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129 - 917738092]
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BOS 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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MANUEL PROENÇA 

TREINADORA-ADJUNTA de Ri-
cardo Lemos, na equipa sénior femi-
nina e, mais recentemente, nos se-
niores masculinos, Mariana Castro 
não esconde o orgulho pela circuns-
tância de ter sido a primeira mulher 
a orientar uma equipa de homens 
no topo do voleibol nacional. 

“Já prevíamos que pudesse vir a 
orientar a equipa masculina a qual-
quer momento, mas não sabíamos 
quando isso poderia vir a acon-
tecer”, assinala a treinadora, uma 
vez que isso dependia do momento 
em que Ricardo Lemos fosse pai. 

Apesar de encarar a situação com 

naturalidade, Mariana assume a 
surpresa com o impacto histórico 
da situação: “nunca pensei que 
fosse a primeira mulher a assumir 
o comando técnico de uma equipa 
masculina na principal divisão do 
voleibol nacional, nem nos dias em 
que tive de assumir essa função, 
temporariamente”.

Há mais de três décadas ligada 
ao voleibol, por influência da sua 
família, a desportista começou 
no Ala Nun’Alvares de Gondomar 
e foi no clube da terra natal onde 
teve igualmente a primeira expe-
riência como treinadora, aos 14 
anos. Desde há quatro no clube 
tigre, passou a integrar a equipa 
masculina esta época, após a saída 
de Nuno Coelho, e, ainda que tenha 
acompanhado os jogos, assume 
que ficou a conhecer melhor os jo-
gadores “nestes dois últimos jogos”, 
com a presença no treino. “Sou uma 
aquisição muito recente naquela 
equipa técnica e, por isso, não tinha 
um conhecimento tão profundo de 
cada um dos jogadores que são, 
realmente, extraordinários”, revela 
Mariana Castro. 

Com uma passagem de teste-
munho já prevista no seio da equipa 
técnica, a treinadora recorda que 
Ricardo Lemos “ainda teve tempo 
para fazer o estudo intensivo do ad-
versário” e preparar os treinos, o que 
“facilitou imenso” a tarefa. “Todos 
sabíamos aquilo que teríamos de 
fazer nestes dois jogos”, revela Ma-
riana Castro. 

Com o nome inscrito na his-
tória da modalidade, a treina-
dora mantém a humildade e não 
considera que “tenha feito nada 

de extraordinário”. “Fui apenas 
orientar a equipa em dois jogos o 
que, para mim, é algo de normal. No 
entanto, a posteriori, percebi a im-
portância que isso teve para o clube, 
para a cidade de Espinho e mesmo 
para o mundo do voleibol”, observa.

“Não sabia que nunca tinha ha-
vido uma mulher a orientar uma 
equipa sénior masculina. Mesmo 
em seniores femininos da principal 
competição nacional, é raro ver-se 
uma mulher a treinar uma equipa. 
Não sei por que razão isso não acon-
tece com regularidade”, reconhece 
Mariana, acrescentando que muitos 
já lhe disseram que foi “a primeira 
mulher a abrir as portas para que 
outras possam vir a estar na mesma 
posição”.

Porém, Mariana Castro faz 
questão de dizer que nunca sentiu 
que alguma porta lhe tenha sido fe-
chada por ser mulher. “Nunca treinei 
seniores masculinos ou femininos, 
mas também nunca procurei fazê-lo! 
Por isso, não sei se tentasse ser trei-
nadora desses escalões se me iriam 
ou não fechar as portas! Aquilo que 
mais gosto é da formação, até porque 
sou professora de Educação Física”, 
refere a treinadora do SC Espinho.

“Se, a partir de agora, aquilo que 
aconteceu comigo vier a abrir essas 
portas às treinadoras portuguesas, 

irei, com certeza, ficar muito con-
tente. Seja homem ou mulher, aquilo 
que importa é ser-se competente”, 
sublinha.

Nestes dois jogos em que o SC Es-
pinho defrontou o Leixões, Mariana 
Castro afirma que “os jogadores 
foram fantásticos” e que a respei-
taram como treinadora. “Foram 
exemplares, nos treinos e nos jogos e, 
por isso, foi um grupo excelente para 
ser orientado”, revela.

“Ser-se treinador exige imenso 
tempo e dedicação e, por isso, en-
tendo que seja menos acessível às 
mulheres que pretendem constituir 
família”, considera, identificando a 
“preparação e o planeamento” como 
os momentos mais exigentes.

Sobre o futuro, a treinadora não 
sabe muito bem o que vai acontecer, 
mas diz-se empenhada e comprome-
tida com a formação de voleibol do 
SC Espinho. Tem a certeza de que 
não pretende “treinar o masculino”, 
pois aquilo que sucedeu “foi uma ex-
ceção” e acorrer “a uma necessidade 
pontual do clube”. A sua vontade é da 
de “continuar a trabalhar com o SC 
Espinho”, dedicando-se à sua equipa 
de iniciados femininos e, se possível, 
“continuar como treinadora-adjunta 
na equipa de seniores femininos”. 
“Gostaria que a próxima época fosse 
semelhante a esta”, conclui. 

defesa-ataque

Voleibol.

Maria João Belo chamada 
à Seleção Nacional de sub-
21. Jogadora do SC Espinho 
está no grupo que prepara o 
Europeu.  p19

Mariana Castro, aos 35 
anos, foi a primeira mulher 
a orientar uma equipa 
de voleibol masculina 
da principal competição 
portuguesa. Licenciada em 
Educação Física, professora 
numa escola em Gondomar, 
Mariana Castro assumiu 
os dois últimos jogos do SC 
Espinho desta temporada, 
na Taça Federação, 
substituindo o treinador 
principal, Ricardo Lemos, 
que não pôde estar 
presente por ter nascido 
o seu filho. A presença 
de Mariana foi um feito 
histórico no voleibol 
nacional.

“Se o que aconteceu 
vier a abrir portas 
às treinadoras 
portuguesas, 
irei ficar muito 
contente”

  
            

Nunca treinei seniores 
masculinos ou femininos, 
mas também nunca 
procurei fazê-lo! Por isso, 
não sei se tentasse ser 
treinadora desses escalões 
se me iriam ou não fechar 
as portas! Aquilo que mais 
gosto é da formação, até 
porque sou professora de 
Educação Física”

Entrevista. 
"O meu sonho sempre foi ser 
profissional, sempre foi ser dos 
melhores do mundo"
Tenista Leonardo Tavares, que foi o número 
um nacional, deixou de jogar e enveredou pela 
carreira de treinador. p16 e 17

Futebol.
“Estamos bem preparados 
e só queremos olhar para 
a frente”. Daniel, médio 
ofensivo do SC Espinho de 
'olhos postos' no jogo de 
sábado com o Gondomar SC. 
p18

Não sinto que tenha feito 
nada de extraordinário 
porque fui, apenas, orientar 
a equipa em dois jogos 
o que, para mim, é algo 
de normal. No entanto, 
a posteriori, percebi a 
importância que isso teve 
para o clube, para a cidade 
de Espinho e mesmo para o 
mundo do voleibol”
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CAROLINA FIGUEIREDO

Como começou a prática despor-
tiva na sua vida?
Comecei a praticar desporto desde 
muito jovem. Quando andava na 
escola, até na pré-primária, sempre 
tive por hábito fazer muito des-
porto, desde jogar à bola, correr com 
os meus amigos. Sempre fui muito 
ativo e nunca estava parado em 
casa. 
O facto do seu pai praticar ténis 
também foi uma influência?
Obviamente que ajudou bastante o 
meu pai jogar ténis e ser presidente 
do Clube de Ténis de Espinho. Fazia 
com que eu estivesse mais envol-
vido na modalidade. Apesar de não 
jogar muito em criança, ia vendo e 
estava em contacto com o desporto. 
Teve outras paixões desportivas 
para além do ténis?

Sempre gostei de futebol, gosto 
muito de jogar. Eu fazia de tudo um 
pouco. Fiz competição de moto-
cross, adoro motas. Também de gi-
nástica, trampolins. Sempre gostei 
de todo o tipo de desporto. Tive al-
guma facilidade na prática despor-
tiva, mesmo na escola nas aulas de 
Educação Física. Fosse basquetebol 
ou voleibol, sempre tive alguma fa-
cilidade em aprender. 
O que o cativou no ténis?
O que me cativou no ténis foi uma 
sensação que só experienciando se 
percebe, que é a sensação de bater 
numa bola e o feeling de estarmos 
a jogar contra alguém e ao mesmo 
tempo estarmos a fazer desporto, 
e ao ar livre. Viajar nos torneios 
também era algo de que gostava 
bastante.
Quem eram os seus ídolos na 
modalidade?
Não comecei a ter ídolos muito 
jovem. Mais para a frente, quando 
comecei a encarar o ténis como o 
desporto de eleição, ou seja, querer 
fazer carreira disso, os meus ídolos 
eram o Federer e gostava muito do 
Patrick Rafter. No ténis nacional 
sempre foi o Nuno Marques, sem 
qualquer sombra de dúvida.
Como foi o seu percurso?
Comecei a jogar com sete anos, 
contra a parede na Associação Aca-
démica de Espinho, que era onde 
o meu pai jogava, e também no 
parque, onde agora é a Biblioteca 
Municipal. Entretanto o meu pai 
inscreveu-me em Miramar, no Sport 
Club Alberto Sousa, que foi onde 
comecei a jogar com o Paulo Girão 
e o Luís Miguel Nascimento. Foi aí 
que comecei a ter aulas de ténis, 
comecei a jogar e dar mais ênfase 
ao ténis. Depois fui para o Centro 
de Alto Rendimento na Maia tra-

balhar com o Paulo Girão e com o 
João Maia. Quase com 20 anos fui 
para o Clube de Ténis do Porto, onde 
estava a treinar o Nuno Marques e 
fique a ser treinado por ele até aos 
26. No ano seguinte fui para Lisboa, 
foi um investimento que fiz e traba-
lhei com o João Cunha e Silva. De-
pois acabei por ter vários problemas 
de lesões e voltei para o Porto, onde 
terminei a carreira a trabalhar com 
o João Peralta. Ainda continuo hoje 
em dia a trabalhar com ele, mas 
numa parte de condição física.
Quando é que percebeu que o ténis 
poderia ser algo mais sério e que 
poderia fazer parte do seu futuro a 

nível profissional?
Comecei a perceber que queria 
jogar ténis mais a sério, quando 
comecei a ter bons resultados rela-
tivamente cedo. Ganhei bastantes 
torneios e isso ajudou bastante a 
eu optar mais rapidamente por ser 
jogador de ténis. E por volta dos 13, 
14 anos, comecei a fazer bons resul-
tados a nível internacional também 
e isso acabou por tornar a opção de 
seguir carreira no ténis um boca-
dinho mais óbvia. 
O seu sonho era ser profissional da 
modalidade?
O meu sonho sempre foi ser pro-
fissional, sempre foi ser dos me-
lhores do mundo. Quando era mais 
novo, queria ser o melhor jogador 
de todos os tempos em Portugal. 
Infelizmente acabou por não se 
concretizar, mas tive muito bons 
resultados. Tive uma carreira com 
bastantes altos e baixos a nível de 
lesões, o que me condicionou. Mas a 
nível nacional cheguei a ser número 
um durante muitos anos e a nível 
internacional sempre tive muito 
bons resultados, mesmo contra 
grandes jogadores do Top 10, que 
sempre foram meus amigos desde 
juniores e acabaram por ser grandes 
jogadores a nível mundial. Sempre 
fui um jogador muito respeitado, 
porque sempre tive um jogo muito 
bom, mas nunca tive a consistência 
necessária para competir durante 
muito tempo.
Como define o seu estilo de jogo?
Sempre fui um jogador muito agres-
sivo, sempre à procura de fazer 
winner, sempre à procura de ga-
nhar o ponto. Sempre tive um bom 
serviço e baseei o meu jogo num 
serviço agressivo. E tentei dominar 
o ponto com a minha direita, princi-
palmente em pisos mais lentos. 

Chegou a 186º ATP e representou 
Portugal na Taça Davis. Foram 
os melhores momentos da sua 
carreira?
O meu melhor ranking a singu-
lares no ATP foi 186 e a pares foi 95. 
Joguei durante onze anos a Taça 
Davis e, por isso, quanto a melhores 
momentos, tenho vários. Sempre 
gostei muito do que fiz e posso 
dizer que sempre que joguei a Taça 
Davis era um momento especial. A 
última foi na Suíça contra o Federer 
e o Wawrinka, com 16 mil pessoas 
a assistir. Foi um momento espeta-
cular que ficou sempre na minha 
memória e um dos melhores mo-
mentos que tive.
Qual foi o jogo que recorda como o 
mais especial?
O que mais recordo foi mesmo esse 
contra o Federer e o Wawrinka. Para 
95% dos amantes de ténis o Federer 
é o melhor do mundo e jogar na 
Suíça, por Portugal, a Taça Davis 
contra ele foi uma experiência 
muito boa. E o meu jogo a singu-
lares quando joguei contra o Wa-
wrinka, foi espetacular.
E o título que mais o marcou?
Posso dizer que foi a primeira vez 
que eu ganhei os Masters. No final 
do ano havia um torneio, nos dois 
primeiros anos até foi aqui em Es-
pinho, onde os 18 melhores joga-
dores portugueses se encontravam 
e das seis vezes que joguei, ganhei 
cinco. Era o torneio mais importante 
de Portugal, bem mais importante 
que do que o campeonato nacional. 
E não posso esquecer a primeira vez 
que joguei um Grand Slam, quando 
joguei na Austrália.
Defrontou grandes nomes do ténis 
mundial. Sentia o peso das espe-
ranças portuguesas que eram car-
regadas em si?

defesa-ataque

LEONARDO TAVARES

ENTREVISTA.

O espinhense que mais 
posições conquistou 
no ranking ATP 
(Associação de Tenistas 
Profissionais) chegou 
ao 186º lugar. Foi número 
um a nível nacional e 
representou Portugal por 
mais de duas dezenas 
de vezes na Taça Davis, 
onde enfrentou alguns dos 
melhores tenistas. Iniciou a 
prática da modalidade por 
influência do pai e agora 
dedica-se a treinar as 
gerações futuras do ténis 
em Portugal. Conheça 
Leonardo Tavares.
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“A nível 
nacional 
ganhei tudo o 
que havia para 
ganhar”

Jogar na Suíça 
contra o Federer e 
o Wawrinka, com 
16 mil pessoas 
a assistir, foi 
um momento 
espetacular que 
ficou sempre na 
minha memória e 
um dos melhores 
momentos que tive”

Sempre gostei 
muito do que fiz 
e posso dizer que 
sempre que joguei 
a Taça Davis era um 
momento especial”

16 • Defesa de Espinho • 28 de abril de 2022



Joguei contra vários jogadores de 
topo a nível mundial e sem dúvida 
que todos eles têm o seu próprio 
valor. Sempre que jogava pela Taça 
Davis e mesmo no estrangeiro e no 
Estoril Open, sentia um bocadinho 
dessa esperança. Via os estádios 
cheios e as pessoas sempre a meu 
favor, mesmo no estrangeiro havia 
sempre alguém a apoiar e gostavam 
da minha maneira de jogar. E, sem 
dúvida, que sentia algum peso, al-
guma responsabilidade. Alguma 
não, bastante responsabilidade 
sempre que jogava por Portugal. 
Às vezes as expectativas que sentia 
eram um bocado irreais, mas fui ge-
rindo as coisas da melhor maneira 
e fui aprendendo e evoluindo nesse 
aspeto também.
Qual o adversário mais compli-
cado, mas que também lhe deu mais 
prazer defrontar?
É uma pergunta engraçada. Poderá 
ter sido o Wawrinka, mas deu-me 
muito prazer, sem dúvida. Foi um 
jogo em que joguei bem, mas no 
qual senti também que podia ter 
feito mais. Mas o nível de jogo que 
ele fez foi bastante elevado.
Cumpriu todos os seus objetivos 
enquanto jogador?
Não cumpri todos os meus obje-
tivos enquanto jogador. Aliás, fi-
quei um bocadinho aquém daquilo 
que sempre estipulei para mim. 
Acho que fui muito perfecionista e 
sempre tive objetivos bastante ele-
vados e fiquei um bocado longe de 
ser Top 10 mundial. Mas tive uma 
carreira bastante boa a nível inter-
nacional, apesar de ter ficado um 
bocadinho longe daquilo que queria 
fazer. A nível nacional ganhei tudo 
o que havia para ganhar, várias 
vezes. A pares acho que nunca fiz 
o investimento que deveria ter 
feito, mas foi uma opção minha. 
Deixei de jogar bastante jovem, 
com 27 anos, forçado pelas lesões e 
de ter tido uns problemas de saúde 
que me afastaram da competição 
gradualmente.
Agora é treinador. 
Sou treinador de alguns jogadores 

mais novos e também, a nível in-
ternacional, de outros mais velhos 
que querem apostar num circuito 
profissional e querem ser bons jo-
gadores a nível mundial. Estive nos 
Estados Unidos, mas por causa da 
pandemia, fiquei mais por Portugal 
e passei as ideias que tive lá para cá. 
Essa passagem de jogador a trei-
nador foi algo natural?
Esta passagem de jogador para trei-
nador foi sendo gradual, mas um 
bocado forçada. Não foi uma coisa 
muito natural, porque eu não deixei 
de jogar por vontade própria e, por-
tanto, sempre foi bastante difícil 
para mim aceitar esta transição e 
demorei algum tempo a conseguir. 
Mas agora já estou muito mais cen-
trado e gosto bastante daquilo que 
faço. Gosto de treinar atletas de 
todos os níveis, mas que queiram 
aprender e que vejam o ténis não só 
como uma coisa de muita pressão, 
mas como um desporto que gostam 
de fazer. Mesmo dentro do pro-
fissionalismo, quero que vejam o 
ténis como o desporto em si, ou 
seja, não vejam o ténis como um 
trabalho, com muito negativismo 
e muita inveja. Por isso, as pessoas 
acabam por não aproveitar o tempo 
de profissionais por causa dessas 
pressões. Agora olho para trás e vejo 
que se pudesse ter feito algo de di-
ferente, seria desfrutar mais desses 
tempos, dos sítios para onde viajei, 
da própria competição, do treino. 
E é isso que agora tento passar a 
todos aqueles com quem vou tra-
balhando. Porque o ténis é um des-
porto lindo, uma modalidade bonita 
em que podemos viajar e conhecer 
pessoas e lugares fabulosos.
O que mais o fascina ao ser 
treinador?
É exatamente isto. É eu conseguir, 
através da minha experiência, da-
quilo que eu sinto que é o melhor 
para a pessoa e para aquele mo-
mento, passar a ideia de que po-
demos tocar a vida de miúdos ou 
pessoas mais velhas e fazer com 
que as pessoas sejam felizes a jogar 
ténis.

Que objetivos ainda pretende al-
cançar no mundo do ténis?
Tenho muitos objetivos. Uma 
das coisas que eu quero fazer a 
nível mundial no ténis é conse-
guir formar muitos jogadores para 
terem carreiras brilhantes, mas, 
principalmente, para serem felizes 
naquilo que fazem. Nem toda a 
gente tem de ser o Roger Federer 
ou o Rafael Nadal, mas toda a gente 

tem de jogar ténis com a prioridade 
de fazer o melhor que pode e de se 
divertir.
Acha que Espinho oferece boas 
condições para a prática da 
modalidade?
Sem dúvida que Espinho oferece 
ótimas condições para que os 
atletas consigam ter boas carreiras 
a nível nacional e internacional. O 
Complexo de Ténis tem grandes 
ideias e objetivos para que Es-
pinho possa crescer e tem muitas 
condições para isso. E estão a fazer 
um grande investimento pessoal 
e financeiro para que isso possa 
acontecer. Eu sinto que para que 
Espinho cresça ainda mais na mo-
dalidade é necessário ter pessoas 
na parte técnica com bastante 
qualidade que estejam em sintonia 
com a visão que o presidente tem, 
porque ele tem ideias muito boas e 
quer puxar o ténis e Espinho para a 
frente. E quero que tenham toda a 
sorte do mundo e que consigam rea-
lizar tudo aquilo que desejam.

Olhando para o ténis nacional: 
como vê o panorama atual da 
modalidade?
Vejo que temos muito bons joga-
dores neste momento. Temos o 
Nuno Borges, que é um jogador que 
eu adoro, que acho que vai ser Top 
30, porque tem uma qualidade fora 
do comum. A nível de jovens, não 
vejo grandes atletas para chegarem 
a topo mundial, mas há atletas a 
jogar bem. 
Portugal oferece condições para 
que seja fácil seguir o ténis como 
única via profissional?
O ténis é um desporto em que é ne-
cessário um grande investimento 
por parte dos pais. Infelizmente o 
ténis não tem grande visibilidade 
para as empresas apostarem em 
clubes e na formação, o que acaba 
por afetar a criação de bases para 
formar atletas muito bons logo 
cedo. É preciso ter grandes treina-
dores à frente dessas formações, na 
instrução, para que depois os atletas 
tenham quem queira investir neles 
e consigam arrancar uma carreira 
internacional desde cedo. Acho que 
Portugal tem, sem dúvida, condi-
ções para que isso aconteça, mas é 
preciso haver mudanças nestes as-
petos. ○
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Sem dúvida que 
Espinho oferece 
ótimas condições 
para que os atletas 
consigam ter 
boas carreiras a 
nível nacional e 
internacional”

Eu não deixei 
de jogar por 
vontade própria e, 
portanto, sempre 
foi bastante difícil 
para mim aceitar 
esta transição e 
demorei algum 
tempo a conseguir. 
Mas agora já estou 
muito mais centrado 
e gosto bastante 
daquilo que faço.”

P
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ANTEVISÃO AO SC ESPINHO-GONDOMAR CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE E)

defesa-ataque

FALTAM DOIS jogos para 
se concluir a época. São dois 
jogos do tudo ou nada. Os 
tigres preparam-se para re-
ceber o Gondomar SC, no sá-
bado, no Estádio Marques da 
Silva, em Ovar, num encontro 
que poderá garantir, desde 
logo, a permanência dos espi-
nhenses no Campeonato de 
Portugal. Trata-se de uma par-
tida onde os gondomarenses 
vêm com o mesmo senti-
mento e determinação e que 
terá, naturalmente, grandes 
dificuldades para ambas as 
partes.

Desde 18 de agosto de 2019 
que o SC Espinho não perde 

diante este seu adversário, 
tendo vencido cinco das seis 
partidas disputadas e uma 
delas, em Gondomar, com 
uma goleada por 1-6. O mais 
recente encontro, a contar 
para esta fase, foi disputado 
a 3 de abril passado e regis-
tou-se um empate (1-1), com 
um golo apontado por Da-
niel, a um minuto do final do 
tempo regulamentar. Uma 
partida viva e intensa, com 
12 cartões amarelos e dois 
vermelhos.

“Estou muito feliz por estar, 
mais uma época, no SC Es-
pinho e por representar este 
clube que é muito grande no 
futebol português”, disse à De-
fesa de Espinho o médio-ofen-
sivo brasileiro, Daniel, autor 
do golo que deu o empate aos 
tigres no último confronto 
com os gondomarenses.

“Sinto que estou a ter um 
bom desempenho na equipa, 
o que me motiva, cada vez 
mais, para estes dois próximos 
jogos, de forma a poder dar 
o meu melhor contributo ao 
nosso grupo de trabalho”, sub-
linhou Daniel, afirmando que 
além de si, todos os restantes 
colegas “estão na sua melhor 
forma” e que “têm a maior 
motivação” para atingirem o 
principal objetivo que é o de 

alcançarem, já este sábado, “a 
permanência no Campeonato 
de Portugal”.

“Todos estamos preparados 
para as tarefas que o mister, 
Pedro Barroso, entender que 
somos necessários. Temos tra-
balhado arduamente, todos 
os dias, com muita dedicação 
e determinação”, afirmou o 
médio brasileiro, reconhe-
cendo que “este jogo em casa, 
com o Gondomar SC, é bas-
tante difícil”.

Daniel diz que a equipa 
espinhense já conhece bem 
o Gondomar SC e reconhece 
que a tarefa que todos irão 
desempenhar “não será nada 
fácil. Temos estes dias que 
restam até sábado para nos 
prepararmos ainda melhor e 
para afinarmos alguns por-
menores”, dá conta o jogador 
alvinegro.

“Jogamos em casa, com o 
nosso público e, por isso, só 
temos de desempenhar bem 
o nosso papel”, afirma aquele 
jogador que diz apenas estar 
“focado na vitória”.

“Esperamos ter todo o 
apoio dos nossos adeptos, 
pois tenho a certeza de que 
é isso que irá fazer a grande 
diferença neste jogo. Temos 
sentido o apoio, quer da nossa 
claque, os Desnorteados, 

quer dos sócios e simpati-
zantes do nosso clube. Isto 
dá-nos imensa força. Mais 
força teremos se a presença 
de adeptos espinhenses for 
massiva”, acredita o jogador 
brasileiro que está ao serviço 
do SC Espinho.

Daniel quer deixar para 
trás o passado e, sobretudo, 
estes dois últimos jogos com 
o Valadares Gaia, que “foram 
muito difíceis”. “Estamos 
bem preparados e só que-
remos olhar para a frente e 
focados na vitória”, sublinha 
Daniel, adiantando que os 
dois próximos jogos “serão 
duas verdadeiras finais”, con-
clui.  MP

NUM DOS jogos mais difíceis, onde se poderia 
comprometer o trabalho de uma temporada, 
o SC Espinho e Valadares Gaia não foram 
além de um nulo. Uma divisão de pontos que 
acabou por servir (melhor) a equipa da casa, 
que deste modo já assegurou a permanência 
no Campeonato de Portugal. Aos tigres res-
tam-lhes os dois próximos jogos para conse-
guirem esse desiderato.

Uma semana depois, SC Espinho e gaienses 
voltaram a encontrar-se, desta vez na ante-
penúltima jornada da Série E, em Valadares. 
Um jogo que se antevia pudesse vir a ser a 
desforra da derrota dos espinhenses na polé-
mica partida da jornada inaugural, mas que 
não passou de uma justa divisão de pontos, 
sem golos.

Os espinhenses estiveram muito aquém 
daquilo que haviam mostrado no último jogo 
e não foram capazes de contrariar a 'vontade' 
do adversário em somar, apenas, um ponto. 
Os tigres procuraram o golo, sobretudo na 
parte final do encontro, mas isso não foi o su-
ficiente para desmontar a barreira defensiva 
do seu adversário.  MP

A próxima jornada poderá 
ser decisiva para a equipa 
de futebol do SC Espinho, 
que recebe este sábado, 
às 16 horas, o Gondomar 
SC, na penúltima jornada 
da Série E (manutenção/
descida) do Campeonato 
de Portugal. Um jogo com 
entrada gratuita para os 
sócios dos tigres, com a 
quota dois. Jogadores e 
equipa técnica apelam, por 
isso, à massiva participação 
dos adeptos, no Estádio 
Marques da Silva, em Ovar. 

“Jogamos em casa, 
com o nosso público 
e, por isso, só temos 
de desempenhar 
bem o nosso papel”

Empate em 
Valadares 
deixa os tigres 
a três pontos da 
manutenção

VALADARES GAIA SC ESPINHO

0  0
JORNADA 4.  24/04/2022. Complexo Desportivo de Valadares, em Valadares.

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Pedro Carvalho Diogo Silva

89 Marlon Sandro Fonseca
81  Juan Muriel Lima Pereira 85

62 Kiko Edu Silva
João Barros Iko Caetano 62

Pelegrini Guilherme Campos
75 90+2  © Diogo Cunha Ministro
70 81     Pedro Sancho João Ricardo ©

74      Rafa Fontes Dani
81           Pio Júnior Renteria            62

Pedro Silva Jorge Gonzalez    62

António Oliveira T Pedro Barroso
Manu Nuno Pereira 

81                 Diogo Sousa Lucas Camelo    85

81                         Rhainer Kenedy Có                  62

Emmanuel Dass Paulinho                       62

81 Tiago Marques Nakedi
90+2     Gonçalo Costa Chidera                        62

74  Lucas Lima Palancha
0-0 ao intervalo. Marcadores: --

ÁRBITRO: Tiago Mendes (AF Braga)
ÁRBITROS AUXILIARES: Pedro Pinto e Gaspar Castro

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Valadares Gaia 4 3 1 0 4-0 10
2 SC Espinho 4 1 2 1 3-3 5
3 Gondomar SC 4 1 2 1 5-6 5
4 Alvarenga 4 0 1 3 4-7 1

PRÓXIMA JORNADA (30 abril* e 1 maio)
SC Espinho 16h00* Gondomar SC

Valadares Gaia 16h00 Alvarenga
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Todos estamos 
preparados para as 
tarefas que o mister, 
Pedro Barroso, 
entender que somos 
necessários. Temos 
trabalhado arduamente, 
todos os dias, com 
muita dedicação e 
determinação”
Daniel

FUTSAL

A EQUIPA de futsal feminino 
do Novasemente Cavalinho 
foi ao pavilhão do Arneiros 
vencer o adversário por 3-5, 
em jogo da 23.ª jornada do 
Campeonato Nacional da 
1.ª Divisão. As sementinhas 
estão na quarta posição da 
tabela classificativa, a 16 
pontos do terceiro, o Sporting 
CP. Falta, apenas, três jogos 

para que o campeonato das 
sementinhas chegue ao fim. 
No sábado (dia 30 de abril), as 
antenses recebem o Tebosa, 
às 18 horas, no Pavilhão Mu-
nicipal Napoleão Guerra. Os 
dois últimos jogos são com o 
Golpilheira (fora), a 7 de maio 
e com o GD Chaves, em casa, 
a 14 de maio.
O Novasemente ainda está 

envolvido na Taça de Por-
tugal, com a Final Four que se 
disputa em Sines a 21 de maio 
próximo, com a meia-final 
com o SL Benfica, às 14 horas. 
A outra meia final será entre 
o Águias de Santa Marta e o 
Nun'Álvares, às 11 horas do 
dia 21 de maio. A final está 
marcada para o dia seguinte 
às 20 horas.  MP

Sementinhas 
embaladas 
para o final do 
campeonato
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HÓQUEI EM PATINS

ATLETISMO

SURF

CICLISMO

NATAÇÃO

NO PASSADO sábado, a As-
sociação Académica de Es-
pinho perdeu em casa frente 
à Juventude Pacense por 7-11. 
O encontro da 22.ª jornada do 
Campeonato Nacional da II 
Divisão de Hóquei em Patins 
– Zona Norte ficou marcado 

pelo poker de André Pinto 
e os restantes tentos pelos 
sticks de David Castaño, Zé 
Braga e José Cancela. Para os 
visitantes marcaram Bruno 
Pinto, Dinis Abreu (2), Filipe 
Flórido (2), Gonçalo Antunes 
e Gonçalo Neto (5).
A próxima jornada vai contar 
com a deslocação da equipa 
academista, décima classifi-
cada, ao terreno do HC Maia, 
último clube da tabela. 

O GRUPO Desportivo A 
Ronda destacou-se no fim de 
semana, tendo obtido dois 
pódios, um oitavo e um dé-
cimo lugar nas várias provas 
realizadas.
Pedro Cerdeirinha foi terceiro 
classificado na Night Run de 
Fiães, realizada na noite de 
sábado. O atleta foi apenas 
superado por dois semiprofis-
sionais do SC Braga e marcou 

o tempo de 33m16s.
Em terras algarvias, Hugo Da-
niel alcançou o último lugar 
do pódio na categoria M/45 
depois de cruzar a meta da 
quinta edição da Corrida do 
Coração, em Vilamoura, com o 
tempo final de 32m21s.
Em Aveiro, Deolinda Paula 
Ferreira foi décima na ca-
tegoria F/50 da prova mais 
curta (10km) da Maratona da 
Europa, com 52m58s. Na ver-
tente masculina, Manuel Fer-
reira subiu ao oitavo lugar do 
escalão M/35, com o tempo de 
39m31s. 

AS SURFISTAS espinhenses, 
Núria Maganinho que repre-
senta a Associação Onda do 
Norte (AON) e Maria Silva, da 
Associação Mar de Espinho 
(AME) estão na primeira 
etapa do Júnior Tour Porto/
Matosinhos que irá reali-
zar-se a partir de sábado até 
domingo.

Núria Maganinho, que é 
a número seis do ranking 
integra o Heat 1 dos quar-
tos-de-final da prova com a 
camisola branca. A surfista 
espinhense irá bater-se, neste 
primeiro confronto, com 
a número três do ranking, 
Maria Salgado (ASSC), com 
Raquel Otero (SCV) e Lua Es-
cudeiro (CSF).
Por sua vez, Maria Silva terá 
de se bater com a número um, 
Gabriela Dinis (LOMBOS), 
com Teresa Pereira (SCV) e 
com Beatriz Carvalho (ASCC).
Em prova vão estar nomes já 
consolidados na Liga MEO 
Surf, a primeira divisão do 
surf nacional. 

ANDRÉ MELO foi sexto clas-
sificado na Meia Maratona 
do Luso-Galaico, realizada 
no passado sábado, em Espo-
sende. Já na segunda-feira, 
alcançou o quarto posto nas 
3 Horas de Resistência de 
BTT, em Sanguedo.

Na meia maratona, o atleta 
do Grupo Desportivo A 
Ronda alcançou o oitavo 
lugar da geral, mas o tempo 
de 1h32m permitiu-lhe ser o 
sexto melhor na categoria 
M/30, ficando a apenas 21 se-
gundos do vencedor.
Já na prova de resistência de BTT, 
André Melo atingiu o quarto 
posto na categoria Master 35, 
após mais de três horas a pedalar 
continuamente. 

NO PASSADO fim-de-semana o 
SCE conquistou 44 pódios com a 
presença das equipas de infantis, 
juvenis e absolutos no II Torneio 
de Avaliação, em Viseu.

O destaque da competição foi 
para Guilherme Pinto e Rodrigo 
Rodrigues por terem vencido todas 
as provas em que participaram. 
Adriana Trindade, Afonso Rafael, 
Beatriz Moreira, Celso Pinho, Fran-
cisca Silva, Francisco Santos, Gui-
lherme Martins, João Castro, Leonor 
Rocha, Mafalda Cardoso, Manuel 
Oliveira e Rodrigo Rocha foram os 
restantes atletas a subirem ao pódio 
na competição.

Além dos 44 pódios alcançados, 
o SCE regressou da competição 

com 99 recordes pessoais, um re-
corde regional (Rodrigo Rodrigues 
nos 50m Costas Juvenil A) e 14 re-
cordes do clube.

Já na categoria de Masters, An-
tónio Canelas venceu todas as 
provas em que participou - 50m Ma-
riposa, 100m Mariposa e 100m Estilos 
- no 9º Torneio Masters do Litoral 

Alentejano, realizado no domingo.
Já no feriado do 25 de abril, An-

tónio Canelas e Domingos Ferreira 
voltaram a vencer todas as provas 
em que participaram, desta feita no 
I Torneio CPN - Ermesinde a Nadar 
– Masters. No final da competição 
foram batidos quatro recordes pes-
soais e alcançados oito pódios. 

Derrota caseira 
recheada de 
golos

Fim de semana 
de pódios para 
o GD Ronda

Núria 
Maganinho e 
Maria Silva 
no Júnior 
Tour Porto/
Matosinhos 

Provas em dose 
dupla para André 
Melo

Pódios 
para todas 
as idades

VOLEIBOL

Campeonato da Europa da catego-
ria. Do lote publicado sairão os 16 
que entrarão em estágio no dia 2 de 
maio. Portugal vai defrontar Israel, 
Itália e Irlanda do Norte, na Pool A, 
a organizar pela Itália, de 19 a 22 de 
maio. A fase final será realizada em 
Tarnow, na Polónia, de 12 a 17 de ju-
lho de 2022.

Na seleção nacional de sub-18 
masculina estiveram presentes 
Jorge Marques da Académica e 
Miguel Pedrosa do SC Espinho. Na 
Pool E da 2.ª ronda de qualificação 
para o Campeonato da Europa que 
decorreu em Israel, os portugueses 
não conseguiram a tão desejada 
vaga para a competição.

Pelo mesmo caminho foi a se-
leção feminina de sub-17, com a 
presença da espinhense Martina 
Calado. As atletas ainda venceram 
contra a Geórgia, mas não foi pos-

sível obter a vaga para o Campeo-
nato da Europa.

Taça Federação

Já na competição nacional, a AAE 
venceu o Leixões SC por 3-0, com 
os parciais de 25-21, 25-20, 25-17) e 
adiantou-se na luta por um lugar 
na final da Taça Federação, em dia 
de aniversário do capitão Miguel 
Maia. 

No próximo sábado, pelas 17 ho-
ras, joga-se em Matosinhos o se-
gundo jogo deste playoff, que pode 
ser decisivo, caso a AAE vença. Se 
houver necessidade de um terceiro 
jogo, será domingo, às 15 horas.

O vencedor desta eliminatória 
vai defrontar o terceiro classificado 
da Divisão de Elite, lugar que ainda 
está a ser disputado entre AJ Fonte 
do Bastardo e Esmoriz GC.  CF

Maria João Belo é a mais 
recente atleta espinhense a 
ser chamada aos trabalhos 
da seleção nacional. A 
voleibolista faz parte da 
pré-convocatória da equipa 
de sub-21 que prepara o 
Campeonato da Europa, 
marcado para 9 de maio.

A FORMAÇÃO do voleibol es-
pinhense continua a dar frutos. 
Seja da Associação Académica de 
Espinho ou o Sporting Clube de 
Espinho, são cada vez mais os no-
mes de atletas das formações dos 
clubes espinhenses presentes nas 
convocatórias das várias seleções 
nacionais.

A chamada mais recente foi a de 
Maria João Belo, atleta das sub-21 e 
seniores do SC Espinho. A voleibo-
lista foi chamada para os trabalhos 
de preparação da seleção de sub-21 
para o Campeonato da Europa. Na 
Pool E, Portugal vai defrontar Is-
lândia, Montenegro e Turquia, na 
fase que começa a 9 de maio.

Já nos sub-22 também há um 
nome espinhense. Bernardo Oli-
veira, da AAE, figurou na lista de 
pré-convocados para a preparação 
para a fase de qualificação para o 

Espinhenses 
nas seleções 
nacionais
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Rodrigo Rodrigues alcançou um record regional
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

CAROLINA FIGUEIREDO

  

 
A SEMANA de trabalho chegou ao fim, mas o 
dia ainda não. Com a luz solar a prolongar-se 
durante mais umas horas, pode desfrutar de 
um final de tarde nos passadiços do concelho, 
enquanto se delicia com o pôr do sol que, em 
Espinho, encanta qualquer um. Já depois do 
jantar, pode aproveitar para ver um filme. Se 
tiver crianças consigo, aproveite para as diver-
tir com “Turning Red: Estranhamente Verme-
lho”, o novo lançamento da Pixar. E divirta-se 
também, porque nunca se é velho demais 
para um bom filme deste estúdio de anima-
ção. Prepare umas pipocas, deixe-se levar pela 
magia do filme e descanse para a aventura 
que Monção prepara.

 
ACORDE CEDO e faça-se à estrada, já que 
a viagem até Monção demora cerca de duas 
horas. Opte pelo seu calçado mais confortável 
e faça-se ao caminho até à Loja Interativa do 
Turismo, onde pode encontrar os melhores 
mapas para o percurso que o convidamos a 
fazer.
São 21 os pontos de interesse sinalizados no 
Roteiro do Centro Histórico de Monção. Si-
ga-os e comece por visitar o Museu do Alva-
rinho, que tem como missão dar a conhecer o 
“berço do alvarinho”, o seu território e as suas 

gentes, bem como estimular a proteção do pa-
trimónio e a identidade local.
Terá ainda a oportunidade de continuar a co-
nhecer a história do concelho de Monção ao 
visitar o Museu Monção & Memórias. Neste 
espaço, através de meios interativos, poderá 
conhecer as gentes e o modo de viver local. 
Terá ainda oportunidade de ver esta história 
na perspetiva feminina. “Monção no Femini-
no” é um projeto que destaca o papel da mu-
lher na criação e desenvolvimento do muni-
cípio. 
Caminhando alguns metros, alcançará a Igre-
ja Matriz. Este templo românico datado do 
século XIII está acompanhado por capelas 
em memória de Deu-la-Deu Martins, heroína 
local, e de Dom Vasco Marinho, secretário e 
confessor do Papa Leão X. Seguem-se os Pa-
ços do Concelho, situados no Largo Camões, 
em pleno centro histórico da vila. Há ainda 
tempo para visitar a Igreja dos Capuchos, de 
interior decorado em estilo barroco, rococó e 
neoclássico. Numa das laterais há uma capela 
dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, datada 
do século XX, que pretende recriar o ambiente 
da gruta onde ocorreu a aparição da santa.
A barriga já deve estar a dar horas, por isso, 
faça uma pausa e aproveite para almoçar no 
Restaurante Bar das Caldas. Com ótimas vis-
tas para o Rio Minho, pode degustar pratos 
da região ao mesmo tempo que descansa as 
pernas e se prepara para a caminhada da tar-
de pelos restantes pontos turísticos desta vila 
raiana.
Satisfeito com o almoço, é hora de voltar ao 
roteiro. Siga as orientações e vá até à Casa Mu-
seu de Monção/UM, onde pode ver conhecer 
o modo de vida de uma família da alta bur-
guesia, na primeira metade do século XX. De 
seguida parta para a visita à terceira Igreja do 
dia: a Igreja da Misericórdia. A influência de 
estilos arquitetónicos distintos, como o ma-
neirista, o barroco e o neoclássico, justifica-se 
pelas sucessivas modificações feitas por fases 
ao longo dos séculos. 
Termine a sua visita pelo centro histórico 
na Fortaleza de Monção, monumento situa-
do junto ao rio Minho e erguido por D. Dinis 
em 1306, em época de guerra com Castela. Foi 
construído um castelo com torre de menagem 
e com uma cerca amuralhada em redor da 
vila, mas agora pouco resta do castelo, sendo 
visível apenas um troço junto ao passeio dos 
Néris. Conservam-se ainda a Porta de Salva-
terra e a Porta do Rosal, que são locais de pa-
ragem obrigatória. 

Opte agora por se deslocar de carro num per-
curso de 10 minutos até ao Vale do Gadanha, 
onde vai encontrar o tão famoso Palácio da 
Brejoeira. Este local emblemático do concelho 
de Monção data dos princípios do século XIX. 
A construção, em estilo neoclássico, está clas-
sificada como Monumento Nacional desde 
1910. No seu interior, pode deliciar a vista com 
azulejos figurativos, pratas, loiças do oriente, 
mobiliário de madre pérola e pau-preto. Já no 
exterior, aproveite os jardins e as plantações 
de Alvarinho para dar um bom passeio ao en-
tardecer.
Aproveite a noite de sábado para saborear o 
Cordeiro à Moda de Monção, conhecido como 
“Foda à Monção”. O prato confecionado em al-
guidar de barro e levado ao forno a lenha foi 
galardoado em 2018 no concurso 7 Maravilhas 
da Mesa Portuguesa. Acompanhe-o com o Al-
varinho Palácio da Brejoeira, Colheita de 2016. 
Termine o banquete com as deliciosas Roscas 
de Monção, doce eleito no concurso nacional 
7 Maravilhas Doces à Mesa.    

TERMINE O SEU FIM DE SEMANA por 
terras monçanenses com uma caminhada 
pela Ecopista do Rio Minho, um percurso 
verde com mais de 20 quilómetros, e desfrute 
das panorâmicas únicas que o concelho tem 
para oferecer. Se preferir algo mais aventurei-
ro, pode optar pelos vários trilhos existentes 
em Monção, com vários níveis de dificuldade. 
Pode optar por travessias em áreas ribeiri-
nhas ou em zonas montanhosas.  ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964



Estátua da Danaide/
Brasão Deu-la-Deu 
Martins
Construída em 1837, 
a estátua da figura 
mitológica grega 
Danaide apresenta um 
brasão de Monção com 
a figura de Deu-la-Deu 
Martins, heroína local.

Gravuras Rupestres 
de Chã da Sobreira
Conjunto de rochas 
com gravuras, 
nas freguesias de 
Segude e Podame. 
Gravados pelo método 
litostítico (picotagens 
sucessivas), inserem-se 
no período do Bronze 
Final.

Cascatas do Fojo
Lugar onde é possível 
apreciar moinhos 
seculares que 
simbolizavam uma 
das vivências da 
comunidade local: a 
moagem do trigo.

Jogo Monção 
e o Dragão
Inspirado na lenda
“A Coca de Monção”, 
o jogo contém 60 
perguntas sobre a 
história de Monção. 

Monção: à 
descoberta da 
natureza e da 
boa mesa

    

Monção, a vila raiana 
do norte de Portugal, 
destaca-se pelo imenso 
património possível de 
visitar e de degustar. Este 
concelho português faz as 
delícias dos apreciadores 
da natureza, da História e 
da boa mesa, sem esquecer 
do bom Alvarinho para 
acompanhar.
Prepare o calçado 
confortável e deixe a dieta 
de lado, porque sugerimos 
que se delicie no fim de 
semana pelas terras de 
Monção.
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LISANDRA VALQUARESMA 

Quem é o José de Eça?
Sou alguém que, como costumo di-
zer, teve o privilégio de nascer num 
berço de música e não num berço 
de ouro, pois sou filho de pessoas 
da área da música. Sou uma pessoa 
extremamente determinada e gosto 
muito de ser desafiado. 
A música acabou por surgiu muito 
cedo na sua vida… 
Sim, acho que já do tempo em que 
estava na barriga da minha mãe. 
Nessa altura, já ouvia o meu pai a 
cantar porque isto já vem de famí-
lia. A minha mãe é professora de 
piano, o meu pai era cantor de ópe-
ra, portanto sempre foi tudo muito 
natural. 
Na infância a música tinha muita 
importância, ao ponto de saber que 
esta seria a sua vida profissional? 
Sempre que me fazem essa pergun-
ta digo que nunca tomei uma deci-
são, porque, na verdade, eu nunca 
soube ser nada senão isto, nunca 
soube querer outra coisa que não 
ser músico. Tive a sorte de ter tido 
pais que são da área da música. O 
meu pai, que queria seguir esta pai-
xão, tinha um pai militar que impu-
nha muitas regras e, por isso, a mú-
sica estava fora de questão. Como 
ele tinha paixão e talento, um padre 

ajudou-o a fugir para a Alemanha. 
Uma pessoa fugir da família e ir 
para um país novo sem um tostão 
para poder prosseguir o seu sonho 
é algo notável. E eu tive a sorte de 
poder ser músico à vontade, sem ter 
pressões. As pessoas sempre respei-
taram esta minha vontade de que-
rer viver para a música. Há muitas 
pessoas que vivem da música e que 
fazem disso, ou de outras formas de 
arte, um negócio, mas eu não consi-
go porque, se as pessoas me pedem 
para cantar de borla, eu vou. 
Durante vários anos frequentou a 
Escola Manuel Laranjeira. A liga-
ção com Espinho começou aí?
Não, já havia ligação por causa da 
feira de Espinho. Eu sempre gostei 
de feiras e lembro-me de ir à feira de 
Espinho desde criança. Os tempos 
da escola em Espinho foram bons, 
estudei na Manuel Laranjeira do sé-
timo ao 12º ano, mas antes frequen-
tei outros espaços escolares como, 
por exemplo, o Colégio Alemão do 
Porto. Isto é um pouco complicado 
de se dizer, mas no local em que, 
supostamente, tínhamos pessoas 
de famílias ricas do Porto, era onde 
reinava a maior falta de educação 
ou indisciplina. Quando fui para 
perto de pessoas mais humildes, o 
ambiente foi completamente dife-
rente. Portanto, adorei estudar em 

Espinho, não só por causa disto, 
mas também porque tive colegas e 
professores extraordinários. Tenho 
muito boas memórias de ter estuda-
do no liceu Manuel Laranjeira.
Depois segue-se o Conservatório 
Superior de Gaia… 
Sim. Tinha 18 anos quando integrei 
o curso superior de canto, mas desde 
os 12 que vinha a ser acompanhado 
a nível vocal pelo meu pai. Ele fale-
ceu quando eu tinha 18 e, apesar de 
eu já estar no conservatório, ele es-
tava muito presente naquilo que eu 
ia fazendo a nível vocal. No entanto, 
na fase da morte dele, eu mudei de 
voz e essa mudança, se não for bem 
efetuada, pode levar a lesões e a pro-
blemas vocais que, infelizmente, foi 
o que me aconteceu. Não cheguei a 
acabar o conservatório. 
De que forma resolveu o problema?
Ao fim de quase dois anos a pro-
curar ajuda junto de muitos pro-
fessores, percebi que havia, na ge-
neralidade, alguma ignorância. Um 
professor dizia-me que eu tinha um 
tipo de voz, mas outro já me dizia 
que era outro. Aquilo era frustran-
te. Eu só queria uma forma de pôr 
o meu corpo a emitir um som e que, 
essa naturalidade com que eu nasci, 
fosse realmente a minha caracterís-
tica. Fui a vários países, ouvi sempre 
opiniões diferentes e quando estava 

quase a desistir, decidi abrir livros 
de medicina para perceber que 
músculos influenciam o som. Nes-
sas pesquisas encontrei um profes-
sor estrangeiro, chamado Douglas, 
que também teve problemas vocais. 
Contactei-o e, desde há quatro anos, 
faço sessões com ele todas as sema-
nas. Graças a ele consegui recuperar 
a minha voz.
Há cerca de um mês atuou em Es-
pinho, mais concretamente no au-

ditório. Espinho é um bom público?
Espinho é um bom público. Atuei 
em Espinho porque tive a sorte de 
poder gravar lá o meu primeiro ál-
bum, em conjunto com o Luís Cos-
ta, e que foi lançado há uns meses. 
Chama-se Dichterliebe e a ideia de 
gravar com o Luís apareceu logo 
muito cedo. Nós gravamos o CD em 
dezembro de 2020 e tive a sorte de 
poder fazê-lo no auditório. 
De todas as atuações que fez, há 
alguma que o tenha especialmente 
marcado?
Todas são especiais e posso dizer 
que quando acabo uma fico logo 
a pensar na próxima. Quando nos 
entregamos à música, consegui-
mos perceber melhor aquilo que 
ela tem para nos dizer. No entanto, 
posso destacar algumas como, por 
exemplo, quando, em 2018, fui para 
a Irlanda onde fiz o meu primeiro 
festival de ópera fora do país, ou em 
2019 quando fui, pela primeira vez, à 
Ásia. Outra atuação que me marcou 
bastante foi no Egipto, na Ópera do 
Cairo, por ter sido uma experiencia 
extraordinária. 
Quais são os objetivos para o futuro? 
Planeio ir viver para fora, em algum 
país do centro da Europa e dedicar-
-me ainda mais à música. É um ob-
jetivo a curto prazo e espero que se 
realize já este ano. 

Apaixonado por música 
desde criança, José de 
Eça soube, desde cedo, 
qual a vida profissional 
que queria abraçar. 
Prosseguiu o sonho e 
foi na música clássica, 
enquanto tenor, que 
descobriu o seu caminho. 
A Defesa de Espinho 
esteve à conversa com 
o jovem de 27 anos que, 
apesar de ser natural de 
Miramar, foi numa escola 
de Espinho que aprendeu 
alguns dos valores mais 
importantes da sua vida. 

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

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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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

José de Eça: 
“Nunca soube 
querer outra 
coisa que não 
ser músico” 

O tempo eu estive 
sem fazer música 
por causa da Covid, 
fez-me perceber ainda 
mais que eu quero 
música e viver para a 
música clássica”

Sempre gostei de 
feiras e lembro-me de 
ir à feira de Espinho 
desde criança” 
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 agenda 

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

28 ABR a 21 MAI
Biblioteca Municipal
Horário: 10h30-17 horas 
de 2.ª e sábado; 9h3-19 horas 
de 3.ª a 6.ª
TRAZ OS TEUS AMIHOS 
TAMBÉM 
Exposição de ilustrações de 
Marta Nunes, na expectativa 
de que a mensagem de abril 
seja para partilhar com quem 
se conhece, principalmente 
com amigos. Formada em 
Arquitetura, a autora participa 
em exposições coletivas e 
individuais, desde 2010, mas é em 
2019 que a ilustração tem sido 
cada vez mais a sua principal 
atividade.

28 ABR a 28 MAI
Museu Municipal – FACE 
Horário: das 10 às 17 horas 6.ª e 
das 10 às 13 horas de sábado
PASSAS NA COMIDA
A exposição com textos de Rui 
Leitão e ilustrações de enVide 
neFelibata é o resultado físico 
daquilo que um dia foi um 

24 ABR

AMARO FREITAS –“SANKOFA”
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30 Bilhete: 10 (cartão amigo 6,5€)
Concerto de jazz com duração: 75 minutos e para maiores de 6 anos. Amaro Freitas é um músico 
do Mundo e o seu trabalho tem o reconhecimento da crítica especializada e do público. A diáspora 
afro brasileira transborda, naturalmente, no estilo do pianista e compositor de 28 anos, que é um 
dos principais nomes do jazz brasileiro da atualidade. Apresenta “Sankofa”, o seu terceiro álbum de 
originais, editado no verão de 2021, e segue com a formação original do seu piano trio, com o qual se 
apresentará neste concerto, e traz as influências do piano afro rítmico, sob a inspiração de renomados 
pianistas do jazz como Brad Mehldau, Robert Glasper e Moacir Santos.

blogue. Parte da ideia de criar 
uma rotina de escrita sobre 
coisas que Rui Leitão pensava, 
sentia e imaginava que não 
faziam sentido. A cumplicidade 
artística com enVide nefelibata 
durou um ano e gerou 41 artigos 
ilustrados.

28 ABR a 13 JUN
Biblioteca Municipal
Horário: 10h30-17 horas de 2.ª e 
sábado; 9h3-19 horas de 3.ª a 6.ª
MOSTRA MANDRÁGORA
“MoMa e as suas dramaturgias”, 
no âmbito da 15.ª edição do 
Festival Mar-Marionetas. 
“Histórias da velha Aldeia”, 
criadas a partir de um conto 
tradicional romeno pela 
Companhia de Teatro e 
Marionetas de Mandrágora em 
2004. Oportunidade também terá 
de se usufruir de uma seleção de 
livros que versam sobre lendas 
do mundo.

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

29 e 30 ABR
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21 horas
Jantar-espetáculo: 40€ 
BOHÉME
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.

30 ABR
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
VIAGEM PELOS PLANETAS
Sessão ao vivo. Duração: 40 
minutos. Classificação: maiores 
de 4 anos.

30 ABR
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
ART & YOGA

Atividade com Susana Neves, 
para exploração da natureza 
de uma forma lúdica e criativa. 
Atividade mensal, para crianças 
maiores de 5 anos, com inscrição 
prévia.

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 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

30 ABR
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8€ (cartão amigo 4€)
ORQUESTRA XXI
O concerto de música clássica, 
com duração de 70 minutos 
e para maiores de 70 anos, é 
dedicado à “Sinfonia No. 9”, 
de Franz Schubert, tendo a 
participação da Orquestra 
XXI, Inês Pinto (flauta), Afonso 
Fesch (violino) e Dinis Sousa 
(direção musical). A “Grande' 
Sinfonia em Dó maior” — como 
viria a ser celebrizada — é não 
só testemunho vivo do génio 
schubertiano mas, também, uma 
das peças-chave do repertório 
sinfónico da primeira metade 
do século XIX. O origrama inclui 
“Impromptu”, para flauta, violino 
e orquestra de cordas, de Sofia 
Gubaidulina.

1 MAI
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 17 horas
Bilhete: 5€ (cartão amigo 2,5€)
OS SONHOS DO TOM
15.ª edição do Festival Mar-
Marionetas com a companhia 
Limite Zero. Teatro de 
marionetas de Raul Constante 
Pereira (direção artística), 
Teresa Sobral (texto), Pedro 
Manana, Raquel Rosmaninho 
e Raul Constante Pereira 
(interpretação) e Elena Castro 
Henriques (produção executiva). 
Classificação: maiores de 6 anos. 
Duração: 60 minutos.

TRIBUTOS

MAR-MARIONETAS

WORKSHOP

Dire Straits 
e Queen 
recordados no 
Casino Espinho

Limite Zero no 
Auditório de 
Espinho

“Grau Zero” do Ballet 
Contemporâneo do Norte

O CASINO Espinho tem tributo à banda Dire 
Straits agendado para a noite de 7 de maio.
A banda Sultans of Swing, composta por sete 
músicos profissionais, vai recriar a sonorida-
de e os temas mais marcantes da banda Dire 
Straits, tais como “Money for Nothing”, “Pri-
vate Investigations”, “So Far Way”, “Sultans of 
Swing” e “Romeo and Juliet”, os quais eleva-
ram os Dire Straits a um patamar reconheci-
do por todo o mundo, fazendo com que milha-
res de fãs continuem ainda hoje a ouvir e a 
cantar os seus temas.
Considerados um dos melhores tributos aos 
Queen da Europa, os One Vision atuam no 
Hotel Casino Chaves, no mesmo sábado, e na 
véspera sobem ao palco do Casino Espinho.
Fazendo a sua estreia a 28 de janeiro de 2006, e 
já com quase 900 concertos realizados, os One 
Vision, são a primeira banda de tributo aos 
Queen de Portugal, tendo por isso, o exclusivo 
apoio do Queen Portugal. Representam tam-
bém o nosso país, no evento mundial do Hard 
Rock Cafe, chamado Freddie For a Day, já há 
15 anos. ○

O FESTIVAL Mar-Marionetas prossegue no 
feriado de 1 de maio, às 17 horas, no Auditório 
da Espinho, com “Tom Sawyer”, da companhia 
Limite Zero.
“Os Sonhos do Tom” é uma combinação das 
características de três rapazes que Mark Twain 
conheceu. Surge assim uma personagem mul-
tifacetada, um miúdo aventureiro, destemido, 
com uma imaginação fértil que constrói cami-
nhos imaginários que o levam a aventuras entre 
pedras, árvores, rios, grutas, sempre com os seus 
amigos Huck e Becky. Na história da companhia 
Limite Zero, Tom já tem 50 anos, mas continua 
igual, ou melhor. A idade deu-lhe experiência e 
a experiência desenvolveu-lhe ainda mais a ima-
ginação. Tom sonha constantemente, e sonha 
com as loucuras da infância, envoltas numa me-
mória difusa, onde desenvolve novas aventuras 
com a mesma intensidade.  ○

NO DIA 30 de abril, o Ballet Contemporâneo 
do Norte leva à sala de oficinas do Cineteatro 
António Lamoso, em Santa Maria da Feira, 
mais um workshop do seu ciclo anual “Grau 
Zero” da companhia.
Este workshop com Nuno Cerdeira é dedica-
do à composição coreográfica. ○
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA IDANHA
CONVOCATÓRIA

Convocam-se todos os associados da “AMI – Associação de 
Moradores da Idanha”, p. c. 508230241, para a Assembleia 
Geral Ordinária a realizar no próximo dia 1 de maio de 2022, às 
14.30 horas, na sede da Associação, sita no Largo de S. Vicente, 
nº 1542, Idanha, Anta, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
1 – Leitura e aprovação da acta da Assembleia Geral anterior; 
2 – Deliberar sobre o relatório e contas respeitantes ao ano de 
2021; 
3 – Deliberar sobre o plano e orçamento para o ano de 2022;
 4 – Outros assuntos de interesse. 
NOTA: O Relatório e Contas do exercício estarão disponíveis para 
consulta dos associados, na sede da Associação. 
Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados 
com direito a voto, a Assembleia iniciará os trabalhos meia hora 
mais tarde, com qualquer número de associados. 

Aos  17 de abril de 2022 
A Presidente da Assembleia Geral
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FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do 
concelho de Espinho

 9 às 24 horas  
Após as 24 horas o 
atendimento é efetuado, 
exclusivamente, 
através da LINHA1400

qui
28 Farmácia Higiene

Rua 19, n.° 395 - Espinho

227 340 320

sex
29

Grande Farmácia
Rua 8, n.° 1025 - Espinho

227 340 092
sáb
30

Farmácia Conceição
Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

227 311 482
dom
1

Farmácia Mais
Rua 19, n.º 1412 - Anta

227 341 409

seg
2

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

ter
3

Farmácia de Anta
Rua Tuna Musical, 907 - Anta

227 341 109

qua
4

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

O CASINO ESPINHO tem 
um conjunto de iguarias, 
num jantar de buffet às sex-
tas-feiras, que semanalmen-
te traz novidades nos pratos 
quentes, de peixe e de carne. 
Uma ementa cuidadosamen-
te preparada pela direção de 
alimentação e bebidas e pelo 
chef Manuel Carola e a sua 
equipa. Acresce uma mesa de 
deliciosas sobremesas, dignas 
de um verdadeiro banquete, 
preparadas pela equipa de 
pastelaria do Hotel Solverde, 
coordenada pelo chef Pinto. 
Um completo e vasto buffet, 
num ambiente seguro e mui-
to tranquilo. 

Sopa de nabos com feijão 
vermelho, arroz de açafrão 
ao sauté com seu rodízio do 

mar, mini rojões com seu re-
denho e batata ao cubo ena-
morado com grelos ao alho e 
uma station com sashimi de 
salmão com seu molho selva-
gem e poke de atum com sa-
lada campestre, foi a ementa 
que o Casino Espinho levou 
na passada sexta-feira ao seu 
buffet.

“Durante seis semanas 
nunca repetimos um menu 
do buffet” disse o diretor de 
alimentação e bebidas do Ca-
sino Espinho, Bruno Neves 
explicando que “o chef Ma-
nuel Carola criou um mapa 
com menus diferentes”.

O buffet das sextas-feiras 
conta, sempre, com um show-
cooking, por exemplo, “com uma 
peça de vitela a ser laminada 
à frente do cliente, ou um ba-
calhau à Brás, ou o arroz de 

açafrão com camarão” que é 
preparado em frente ao clien-
te e de acordo com o seu gos-
to. Por outro lado, existe uma 
station “para que o cliente 
perceba que temos estes ni-
chos, neste caso, o sushi, ou 
as ostras gratinadas, ou as 
mini francesinhas”, dá nota 
Bruno Neves. 

“Antigamente tínhamos 
apenas um buffet e, agora, a 
mesa tem vários pontos”, ex-
plica, ainda, aquele respon-
sável apontando o marisco, 
“com zonas diferenciadas, o 
que é algo que não se encon-
tra em muitos restaurantes”.

Esta novidade da Solverde 
surge após um longo perío-
do de pandemia. “A partir do 
momento em que os buffets 
deixaram de ser assistidos, 
quisemos reavivar o nosso 
buffet tendo, ao mesmo tem-
po, algo de diferenciador”, 
afirma Bruno Neves que, por 
outro lado diz que o Casino 
Espinho e, nomeadamente 
a Solverde, procuram “andar 
sempre na linha da frente, 
pensando introduzir mais 
algumas novidades, sabendo 
que em muito pouco tempo 
outros restaurantes irão se-
guir o modelo que criámos”.

Outra das novidades neste 
buffet é a mesa das sobre-
mesas. “Antigamente tínha-
mos as tartes e os bolos, mas 
neste nosso novo conceito, 
a mesa de sobremesas tem, 
em grande parte, miniaturas 
permitindo ao cliente provar 
cada uma delas, além dos co-
pinhos de mousses variadas. 
Conseguimos proporcionar 
ao cliente a degustação de to-
dos estes produtos, o que não 
acontecia anteriormente”, 
sublinha aquele responsável 
pela alimentação no Casino 
Espinho. 

A parte da doçaria incluída 
no buffet do Casino Espinho 
é confecionada no Hotel Sol-
verde, pelo chef Pinto. A mesa 
das sobremesas inclui uma 
station de queijos, com pro-
dutos nacionais e estrangei-

ros que poderão ser acompa-
nhados com várias compotas 
ou frutos secos.

O buffet de frios inclui pra-
tos vegetarianos/vegan, cons-
tituindo mais uma alternati-
va. “Percebemos que há cada 
vez mais pessoas a procura-
rem este tipo de alimentação. 
Muitos jovens procuram esta 
diversidade e, por isso, no 
nosso buffet pretendemos 
corresponder a todas estas 
expetativas”, garante Bruno 
Neves.

Uma das iguarias mais elo-
giadas pelos clientes é o rodí-
zio de massas. Os componen-
tes são salteados e vão para 
dentro de um queijo que pesa 
cerca de 25 quilos. Este é, por 
isso, um dos mais afamados 
pratos no showcooking.

Segundo Bruno Neves, este 
conceito que a Solverde pro-
cura melhorar todos os dias, 
“é uma forma de dispensar os 
produtos para que não se tra-
te apenas de um jantar, mas 
sim de uma experiência de 
sabores”.

Por isso, jantar no Casino 
Espinho “não é só o jantar, 
mas sim um conjunto de 
experiências muito interes-
santes que inclui o próprio 
espetáculo que é oferecido 
pela Solverde”, dá nota Bruno 

Neves, acrescentando que “o 
serviço é excelente, desde a 
receção e entrada do cliente 
no Casino, com o acompa-
nhamento do chefe de sala à 
mesa e toda a envolvência da 
própria mesa, com toalhas e 
guardanapos em pano, coisas 
que, infelizmente, se foram 
perdendo ao longo dos tem-
pos com a hotelaria moder-
na”.

Nas últimas semanas o res-
taurante Baccará do Casino 
Espinho tem estado em over-
booking, com uma extraordi-
nária procura, o que muito 
orgulha toda a equipa que ali 
trabalha diariamente.

Bruno Neves elogia o facto 
de os espinhenses terem vin-
do a frequentar o restauran-
te Baccará. “Este é um servi-
ço com muita qualidade e o 
preço é muito interessante. 
Acreditamos que o ‘passa a 
palavra’ é a melhor publicida-
de que se poderá fazer e é isso 
que temos verificado por par-
te da população de Espinho”, 
salientou.

“Não repetir para que 
o buffet tenha sempre 
novidades”

A cozinha do Casino Espi-
nho é chefiada por Manuel 
Carola. “Escolhemos sempre 
o melhor produto, desde o 
marisco às variadas saladas 
que fazem parte deste buf-
fet”, salienta o chef destacan-
do as iguarias que a sua equi-
pa prepara, neste caso, para 
as sextas-feiras.

“Conhecemos muito bem 
os nossos clientes e vamos 
tendo um feedback de todos, 
com sugestões que, na maior 
parte das vezes, acolhemos e 
implementamos nos nossos 
buffets. É por isso que temos 
sempre algumas novidades 
que são do agrado destes nos-
sos clientes”.

Uma das grandes preocu-
pações de Manuel Carola é 
a de tentar “não repetir de-
terminadas coisas, de forma 

a que o buffet tenha sempre 
novidades”. “Tudo envolve 
um enorme trabalho de pre-
paração, feito, naturalmente, 
com alguma antecedência, 
passando por uma criteriosa 
escolha dos produtos”, subli-
nha.

“Estou convencido de que 
as pessoas gostam de tudo 
um pouco e que, por isso, 
usufruem de todas as ex-
periências que lhes propor-
cionamos”, salienta Manuel 
Carola.

O buffet do restauran-
te Baccará tem sempre um 
prato de peixe e um de car-
ne, além do marisco variado 
– sapateira, percebas, cama-
rão, navalheiras, etc. – e, até, 
o leitão assado. É um buffet 
muito rico e vasto, “com base 
em produtos frescos, criterio-
samente selecionados e de 
altíssima qualidade”, conclui 
o chef. ○

Escolhemos sempre 
o melhor produto, 
desde o marisco às 
variadas saladas que 
fazem parte deste 
buffet”
Manuel Carola

O buffet do Casino 
Espinho não é só 
o jantar, mas sim 
um conjunto de 
experiências muito 
interessantes que 
inclui o próprio 
espetáculo que 
é oferecido pela 
Solverde”
Bruno Neves

EMENTAS

l 29 ABRIL
Sopa de agrião
Pasta do mar ao sabor de 
"Gran Padano"
Chanfana de cabrito com 
tostas em oliva
Station – Rodízio de pizas 
sobre sol dourado

l 6 MAIO
Sopa de agrião com courgette
Bacalhau à Gomes de Sá
Chambão de vitela no carro 
ao sabor do molho "Bearnês" 
com batata campestre e 
feijão-verde
Station – Mexilhão gratinado

“Não é apenas 
um jantar, 
mas uma 
experiência de 
sabores”
O Restaurante Baccará, no Casino Espinho, 
oferece às sextas-feiras um riquíssimo e 
extraordinário buffet, a partir das 20 horas, 
com direito a um espetáculo musical ou de 
variedades. Uma mesa com as mais variadas 
entradas, o marisco e os frios, dão o mote para 
este buffet, substancialmente melhorado, com 
uma variedade de iguarias e que tem trazido ao 
Casino Espinho, uma sala cheia nas noites que 
preparam os fins de semana.

BUFFET DO CASINO ESPINHO
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