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FILIPA TEIXEIRA

“Espinho é o clube 
que mora no meu 

coração”
Capitã despede-se 

das “quadras”.  
p19
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Aprovado novo 
organograma da 
Câmara. p8

ANTA/GUETIM 

Nuno Almeida quer 
que PSD se retrate 
para não avançar 
com queixa-
crime por alegada 
difamação. p10

PARAMOS

Assembleia de 
Freguesia dá 
destaque às obras 
do Complexo 
Habitacional da 
Quinta. p11

ESPINHO

Aprovadas as 
contas da Junta 
relativas a 2021. p11

PESSOAS & NEGÓCIOS

Associação 
Comercial de 
Espinho valorizada 
na Confederação do 
Comércio e Serviços 
José Aleixo integra 
conselho geral. p12

“Falar de 
mim e falar 
do voleibol 
é a mesma 

coisa”

De apanha-bolas a roupeiro, até seccionista e dirigente, ao longo de mais de seis décadas, 
Toninho é o exemplo de amor ao Sporting de Espinho. O menino a quem os atletas 
achavam piada tornou-se na figura incontornável do voleibol tigre. Apoiou o vólei feminino 
e a formação, ergueu a Top Teams Cup na Turquia e para todos os que com ele se cruzam o 
“nosso Toninho” é o Espinho! p4, 5 e 6

Destaque 

FUTEBOL

A realidade dos distritais
Cinco anos depois os tigres descem de divisão. Adeptos apontam o dedo aos jogadores e a 
direção demite-se. Eleições antecipadas agendadas para 7 de junho. p16 e 17



feira 
semanal

visto daqui

1 – A Associação de Municípios das Terras de Santa 
Maria marcou presença em Espinho avaliando a melhor 
solução para a criação de um interface entre a Linha 
do Vouga e a Linha do Norte. Acautelando impactos 
que possam resultar em constrangimentos no decurso 
das intervenções na via-férrea do “Vouguinha”, o 
autarca Miguel Reis apelou à minimização de eventuais 
riscos urbanos e contratempos para a população. Um 
interface entre as duas linhas em Espinho é, de facto, 
fundamental para a viabilidade da Linha do Vouga, cujo 
projeto de requalificação aponta um investimento de 
34 milhões de euros para a ligação Espinho-Aveiro. E 
o interface ferroviário também pode enquadrar-se na 
requalificação da zona envolvente. Compete agora ao 
Ministério das Infraestruturas e à IP – Infraestruturas 
de Portugal a decisão do almejado Interface, não 
obstante a aparência de que o processo ainda não saiu 
da gaveta, ou como diz o povo, frequentemente e com 
perspicácia, a procissão ainda vai no adro…

2 – A Associação de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal organizou uma viagem de promoção de 
Espinho com um grupo de operadores turísticos do 
Reino Unido. Os representantes das empresas Brilliant 
Travel, Travel Counsellors e World Class Adventures 
tiveram assim o ensejo de se inteirar dos produtos 
e serviços turísticos de Espinho. Os operadores que 
fazem parte da Association of Touring & Adventure 
Suppliers tiveram oportunidade de conhecer a cidade 
de Espinho, desde a oferta gastronómica e patrimonial, 
destacando-se a arte xávega ou o castro ovil e a Lagoa 
de Paramos, até ao surf e outros atrativos. Resta torcer 
que esta operação de charme tenha repercussões 
e, preferencialmente, a curto prazo. Entretanto, a 
atribuição da bandeira azul às praias da Frente Azul, 
Baía, Rua 37, Silvalde e Paramos, nesta época balnear, 
tal como aconteceu na época balnear de 2021, é motivo 
acrescido para a promoção turística de Espinho.

3 – A Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho foi ativada há um quarto de século. Manter 
o foco na intervenção social é o propósito da ADCE 
no presente e no futuro, não descurando um novo 
posicionamento no panorama do concelho e, inclusive 
da região periférica. E, essencialmente, cuidar e valorizar 
a comunidade carenciada de recursos e de apoios, 
seja na formação e empregabilidade, ou na orientação 
socioeconómica. A ADCE é uma referência do quadrante 
da ação social, mas acresce a expetativa do que pode 
contribuir nos próximos 25 anos no desenvolvimento do 
concelho, ou já nos próximos tempos…

O interface das linhas do Vouga 
e do Norte, a promoção turística 
no mercado internacional e os 
25 anos da ADCE

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | “Desde que comecei a ir para o pavilhão 
para apanhar bolas e a ter contacto com o voleibol que 
me apaixonei por aquilo”
Toninho é a figura emblemática do voleibol do Sporting Clube 
de Espinho e vive para a modalidade há mais de 60 anos. Não 
esquece a mágoa pela perda da Bombonera, mas ainda vibra 
com a vitória da Top Teams Cup em 2001 e com as conquistas 
do seu Espinho, seja em que escalão for.

4500 ESPINHO
7 | Restaurante Cantinho da Ramboia assaltado
Alerta foi dado pelos vizinhos do estabelecimento de restauração. 
7 | Segurança: assaltos a automóveis preocupa dono 
de oficina
Paulo Silva diz que junto do seu estabelecimento, na Rua 43, já 
foram estroncados dois carros.
8 | Planeamento: Município prepara terceira alteração 
ao PDM
Participação preventiva da população após publicação em 
Diário da República.
9 | Quase duas centenas de peregrinos partem para o 
Santuário de Fátima
Percurso inicia-se de sábado para domingo com a chegada 
prevista para 13 de maio.

4500 FREGUESIAS
10 | Nuno Almeida equaciona apresentar queixa-crime 
contra elementos do PSD
Assembleia de Anta e Guetim valida contas de 2021.
11 | Assembleia de Paramos debate obras no bairro da Quinta
E aprova contas de gerências de 2021. 
11 | Contas de 2021 aprovadas pela Assembleia de Espinho
Atividade da Junta e relatório presidencial avaliados pela oposição. 

PESSOAS & NEGÓCIOS
12 | Associação Comercial de Espinho dimensiona-se no país 

DEFESA-ATAQUE
15 | Juniores tigres podem alcançar o título distrital
Equipa de Fábio Paquete prepara-se para as decisivas 
jornadas que podem levar ao Campeonato Nacional.
16 e 17 | Futebol: o regresso aos distritais
Derrota com o Gondomar SC atira SC Espinho para a 
despromoção. Injustiça do campeonato é reconhecida pelos 
adeptos que, mesmo assim, apontam o dedo à falta de 
qualidade dos jogadores. 
18 | Surf: Maria Silva dá cartas no Projúnior
18 | Futebol popular: Leões Bairristas são campeões
Equipa do Bairro Piscatório reconquista o título ao fim de seis anos. 
Desportivo da Ponte de Anta celebra regresso à 1.ª Divisão.
19 | “Quero continuar sempre ligada ao clube”
Filipa Teixeira abandona as quadras, depois de ter cumprido a 
missão de levar o SC Espinho à 1.ª Divisão do voleibol feminino.

OFF
21 | Arte xávega celebrada no Dia Internacional dos Museus 
Programação especial vai decorrer durante três dias no FACE.

Associação 
Comercial
A instituição centenária, 
sediada na zona nascente 
da Rua 19, no conselho 
geral da Confederação do 
Comércio e Serviços de 
Portugal constitui mais 

um marco históri-
co. Conferindo-lhe 
prestígio e dimensão 

nacional, acrescen-
tando-lhe igualmente 
responsabilidade numa 
conjuntura socioeconó-
mica que não se afigura 
favorável. A presidência 
de José Aleixo tem-se 
pautado em crescimento 
ao longo de duas décadas.
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Toninho
António Octávio da 
Conceição Correia é um 
exemplo de dedicação ao 
Sporting de Espinho e, em 
particular, ao voleibol de 
formação. A sua debilidade 
física e os seus parcos 

recursos económicos 
não foram entraves 
para a sua incansável 
e útil atividade em 

prol de gerações que se 
desenvolveram no seio do 
voleibol tigre. Aos 77 anos 
de idade pode-se orgulhar 
de ser (há muito tempo) 
uma inegável referência do 
centenário clube e da cidade 
onde chorou a perda do 
pavilhão (quase) à beira-mar.

Futebol tigre
O centenário historial do 
Sporting Clube de Espinho 
está recheado de registos 
positivos, de vitórias, 
conquistas e proezas, mas 
nem tudo é de louvar. Os 

percalços e os desaires 
também mancham 
algumas páginas da 

longa e valorosa história 
de uma das referências 
do desporto nacional. A 
(nova) despromoção ao 
futebol distrital abafa 
qualquer “rugido”, mas não 
deve esmorecer a “raça 
tigre”.
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TONINHO

CAROLINA FIGUEIREDO

O Toninho é um homem de 
Espinho.
Sim. A minha infância foi vivida na 
minha casa que era na Rua 4, entre 
as ruas 27 e 29, bem perto de onde 
era o pavilhão do Sporting Clube 
(SC) de Espinho.
Como recorda a sua infância na 
cidade?
Foi muito boa. Naquela altura, a 
gente passava o tempo na praia 
e na escola, a minha era aquela à 
beira da Câmara. E muita da minha 
infância também foi passada no 
pavilhão do SC Espinho.
Foi assim que o voleibol entrou na 
sua vida?
Comecei a ir para o pavilhão com 
seis anos ou sete e convivia com o 
Ângelo, o Ferreira e o José Ribeiro, 
que já faleceram. Os senhores do 
Espinho achavam-me piada, por 
ir para lá de calções e a correr de 
um lado para o outro, mesmo eu 
tendo as pernas com muitas cica-
trizes por causa de problemas de 
saúde. E eu achava-lhes piada a 
eles e ao ambiente. Comecei por ser 
apanha bolas e também levava os 
equipamentos dos jogadores para 
casa para a minha mãe lavar. Ela 
também fazia um termos grande 
de chá e eu levava para os joga-
dores beberem. Era pau para toda a 
colher. Mas apaixonei-me logo por 
aquilo.
Começou a trabalhar bastante 
jovem, mas não foi só no SC 
Espinho.
Na altura, quem me ajudou a ar-
ranjar trabalho foi o Ângelo. Por 
volta dos meus 16 anos comecei a 
trabalhar no TeleRocha, na parte 
dos escritórios. Foram 48 anos na-
quela casa. Eu só tinha a quarta 
classe, mas era muito inteligente e 
lidava com muito boa gente. E toda 
a gente me conhecia. O Espinho 
arranjou-me uma bicicleta e eu ia 
com ela para o trabalho, para casa 
e para o pavilhão. Saía do trabalho 
e ia para o pavilhão. E só saía de lá 
quando estava tudo pronto e não 
era preciso mais nada. Se tivesse de 
passar lá a noite, passava.
Apesar de ter a sua vida profis-
sional, nunca deixou de estar en-
volvido no Espinho e no voleibol.
Nunca. Desde que comecei a ir para 
o pavilhão para apanhar bolas e a 
ter contacto com o voleibol que me 
apaixonei por aquilo. Foi mesmo 
amor à primeira vista.
Qual era o seu cargo no SCE?
Era tudo [risos]. Eu fazia tudo. Não 
havia ninguém que tomasse conta 
de algumas coisas e eu estava lá 
para levar aquilo para a frente. Fui 
diretor, seccionista, fui o que foi 
preciso ser.
E nunca se importou por ter de 
fazer tudo?
Nada, nunca. Fazia por gosto.
Por que é que optou só pelo vo-

leibol e não por outro desporto?
Porque não me deu para isso. 
Deu-me para o voleibol e fui para 
o voleibol. Entrei naquele mundo e 
não consegui mais sair.
O que o cativou na modalidade?
Muita coisa, muita coisa mesmo. 
Acho que o voleibol também me 
cativou um pouco pelas pessoas 
que me deu. O Ângelo, o Ferreira e o 
José Ribeiro foram sempre excecio-
nais comigo, eram homens simples. 
E nunca lhe deu vontade de entrar 
para dentro da quadra e jogar?
Não [risos]. Não é fácil andar no 
voleibol. Aquilo é difícil, é um des-
porto muito técnico.
Dedicou-se sempre mais às 
equipas femininas.
Sim. Comecei a ver os jogos das 
equipas femininas e achei que 
aquilo era um espetáculo. Então 
comecei a andar com as meninas e 
a dedicar-me ao voleibol feminino. 
Naquela altura, o feminino não 
tinha tanto apoio como tem agora, 
ou mesmo nenhum apoio, e estava 
a tentar a subida de divisão. Então, 
comecei a tentar levar aquilo para 
a frente para tentar ajudar. E foi in-
crível, foi um espetáculo. Daí para 
a frente foi sempre a andar [risos].
Mas houve uma altura em que o 
voleibol feminino a nível sénior 
acabou e passou um longo período 
sem estar ativo. Como se sentiu?
Sim. Eu acompanhei sempre as 
equipas todas, de todos os escalões, 
masculino e feminino, mas quando 
o feminino parou custou-me um 
pouco. Não havia gente, não havia 
pessoal para formar equipas. 
Depois o feminino começou a rea-
parecer lentamente, muito lenta-
mente. Apareceram as camadas 
jovens com as infantis, as iniciadas 
e então apareceu uma equipa para 
dar continuidade ao voleibol femi-
nino. Foi a partir daí que o voleibol 
feminino do Sporting de Espinho 
se voltou a organizar e a andar para 
a frente e nunca mais parou. E eu aí 
voltei a andar com elas e a acompa-
nhar a equipa. 
E o Toninho também nunca mais 
parou de acompanhar as equipas 
femininas.
Não. Nunca mais parei. E em todos 
os escalões, tentava estar presente 
o mais possível. 
E ver agora mais recentemente 
as seniores subirem da III à I di-
visão do voleibol nacional foi 
importante?
Foi muito bom, muito bom mesmo. 
Eu agora já não estou “no ativo”, 
mas faço questão de continuar a 
acompanhar e a estar lá quando 
são os jogos mais decisivos. E foi 
um motivo de orgulho voltar a ver 
o voleibol feminino do Espinho na 
I divisão que é o lugar onde merece 
estar. Foi muito importante e muito 
bom.
Esteve sempre ligado à formação. 
Por que é que se dedicou tanto aos 

ENTREVISTA.  Chama-se António Octávio da Conceição Correia, 
mas “Toninho” basta para reconhecer a incontornável figura 
do voleibol do Sporting Clube de Espinho. Apesar de ser 
indissociável desta modalidade, Toninho, aos 77 anos, é também 
uma incontestável figura espinhense e querido por todos os que 
se cruzam com ele nas ruas da cidade.
A Defesa de Espinho foi conhecer um pouco mais da vida do 
“nosso Toninho” e saber o que o torna tão especial para grandes 
nomes do voleibol tigre.

destaque

“O voleibol deu-me 
tudo, mas eu sei 
que também dei 
tudo ao voleibol”
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mais novos?
Eu acompanhei tudo. Eu e o Jerry. 
Eu e ele andávamos sempre atrás 
de todas as equipas e dos miúdos 
também. A formação é muito im-
portante. É essencial existir for-
mação em todos os clubes e quem 
olhe por ela, para garantir que tudo 
anda para a frente. Há muita gente 
a fazer desporto, muitos miúdos, 
principalmente, e isso implica 
ter as pessoas certas à frente da 
formação para os orientarem. É 
importante preparar as camadas 
jovens, porque são o futuro da 
modalidade. E agora com os esca-
lões de Minis já se pode começar 
a aprender a jogar voleibol desde 
muito pequeninos. O Espinho tem 
todos os escalões, quer no mascu-
lino, quer no feminino. E é engra-
çado ver atletas que eu conheci 
bem pequeninos, como a Filipa 
Teixeira, que agora se dedicam 
também a orientar esta formação 
onde começaram. 
Ver o seu sobrinho (Pedro Castro) 
seguir as suas pisadas na for-
mação do voleibol foi um motivo 
de orgulho?
Foi, claro. É um orgulho ter passado 
este amor ao Espinho à minha fa-
mília e ter influenciado o meu so-

brinho a entrar para o voleibol e a 
treinar.
Essa sua ligação à formação fez 
com que visse “nascer” nas escolas 
do SCE vários talentos do voleibol 
nacional. Quais são os atletas que 
mais o marcaram?
Recordo-me especialmente do 
Padrão, mas lembro-me de todas 
as equipas, de todos os seniores, 
de todas as equipas técnicas. Claro 
que me recordo do Miguel Maia e 
do João Brenha. Vi-os crescer no 
voleibol de pavilhão e, embora o 
trajeto deles no voleibol de praia 
tenha sido à parte do Sporting de 
Espinho, eu também os acompa-
nhava nas areias. Terminavam a 
época no pavilhão e iam para a 
praia. E eu ia atrás. 
A vitória da Top Teams Cup na Tur-
quia foi algo que o marcou?
Foi, sem dúvida. Foi maravilhoso, 
foi uma conquista extraordinária. 
Não há palavras para descrever 
o que senti. Nós nunca tínhamos 
ido a lado nenhum, fomos lá e ga-
nhámos. Fomos para lá sem ex-
pectativas, mas garanto que nunca 
imaginámos uma coisa destas. Foi 
espetacular!
Mas quase que não acompanhou 
essa conquista.
É verdade! Eu e o Toni quase que 
não entrávamos na Turquia, porque 
levávamos a barba por fazer e os 
seguranças obrigaram-nos a fazer 
a barba e só depois disso é que nos 
deixaram passar. [risos]
Recorda alguma história engra-
çada dessa viagem?
Recordo. Há imensas histórias, até 
porque aquilo era um grupo de ra-
paziada nova. Mas a maior parte 
dessas histórias não se podem 
contar. [risos]
Mas também há aquelas que se 
podem contar.
Há, como quando nós andámos a 
oferecer rosas e doces ao público 
para eles torcerem por nós. Isso 
depois acabou por ser muito im-
portante, porque motivou aquela 
nossa equipa que era cheia de 
malta jovem.

Miguel Maia, jogador de voleibol

Eu comecei a jogar na Académica e quando 
ia jogar ao Espinho (anos 80) o grande 
Toninho já lá andava como seccionista, como 
diretor, como árbitro, etc.
Figura carismática do voleibol Espinhense, 
respeitado por tudo e todos e que sempre 
deu tudo em prol das equipas e do seu clube.
Estive com ele ligado a muitas conquistas 
do nosso Espinho e nunca vamos esquecer 
o título Europeu, na Turquia, e que para mim 
será um grande prémio por tudo o que fez 
em prol do voleibol e do SCE.
Obrigado “ GRANDE” Toninho

Jorge Teixeira, ex-treinador do SCE

No vólei do SCE cada um tem o seu papel. 
Uns são técnicos, outros atletas, outros 
dirigentes. O Toninho é muito, muito, muito 
mais do que isso. O Toninho é a essência do 
voleibol do Espinho. É o dirigente mais antigo 
do voleibol português, milita no Espinho há 
60 anos e eu tive a sorte de trabalhar com 
ele durante 20 desses anos. No fundo, o 
Toninho é o voleibol do Espinho. É o símbolo 
da paixão, do amor, do gostar e do amar 
um clube. Quando se fala do Espinho e 
do Voleibol tem de se falar do Toninho. É 
indissociável.

Equipa sénior feminina do SCE

O Toninho foi sempre a figura do clube. 
Não havia Espinho sem Toninho e não 
havia Toninho sem Espinho. Nós como 
equipa sénior feminina do Espinho 
devemos um grande obrigada ao Toninho 
por ele ter sido o grande impulsionador 
para todo o nosso sucesso acontecer. 
Por ele ter sempre batalhado e ajudado 
a que o projeto feminino fosse sempre 
para a frente. A nossa subida da II para a I 
Divisão foi dedicada ao Toninho. Queremos 
agradecer-lhe por tudo o que ele nos deu 
a conhecer do SCE e por tudo o que ele 
nos disse e por nos fazer acreditar sempre.
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Testemunhos

Comecei por ser 
apanha bolas e 
também levava os 
equipamentos dos 
jogadores para casa 
para a minha mãe 
lavar. Ela também 
fazia um termos 
grande de chá e 
eu levava para os 
jogadores beberem”
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A chegada da comitiva a Espinho 
foi tão especial como a vitória?
Foi tudo extraordinário. Não há pa-
lavras para o que aconteceu tanto lá 
como cá. Nós chegámos e tínhamos 
Espinho em peso à nossa espera. 
Era gente que nunca mais acabava. 
Foi uma verdadeira loucura e um 
momento muito especial na minha 
passagem pelo SC Espinho.
Qual o momento mais especial que 
viveu ao serviço do SCE?
Foi, sem dúvida, a vitória lá fora, na 
Turquia. A conquista da Top Teams 

Cup, em 2001, foi memorável. Não 
há palavras para descrever o que 
nós conseguimos fazer. Foi espeta-
cular. Fenomenal!
E lembra-se qual foi o título que 
mais o marcou?
Foi o Campeonato Nacional por 
volta de 1957, 1958. Foi o cam-
peonato mais difícil. Tínhamos 
grandes adversários como o SL 
Benfica e o Nacional de Ginástica. 
As equipas de Lisboa eram muito 
fortes nessa altura. Lembro-me 
que os jogos eram no rinque ao ar 
livre que existia na esplanada, cá 
em Espinho.
Ainda guarda todas as medalhas e 
troféus que conquistou ao serviço 
do Espinho?
Tudo! Está tudo ali guardadinho 
no meu quarto. Algumas coisas até 
estão expostas. E não me tenciono 
desfazer delas.
Que significado tinha para si a 
Bombonera?
Não tenho palavras para descrever 
a Bombonera. Era algo de outro 
mundo. Um ambiente fantástico! 
O ambiente da Nave Desportiva 
não chega nem perto daquele que 
se fazia sentir na Bombonera. No 
pavilhão era diferente. Era um am-
biente familiar. A malta era sempre 
a mesma e reunia-se lá pratica-
mente todos os dias. Era uma coisa 
fora do normal. Até os adversários 
gostavam de lá jogar! Era muito 
difícil para eles, mas gostavam da-
quele ambiente.
Era a sua segunda casa?
Era a primeira! [risos] Eu passava 
lá mais tempo do que em casa. 
Sempre me senti muito bem lá. 

Era realmente a minha casa. Re-
cordo-me que nos reuniamos às 11 
horas e depois íamos ao Concha. 
Eram bons tempos. Antes ainda 
subia a Rua 33 para ir até à Nave, mas 
agora já não. Não é a mesma coisa…
O que sentiu quando viu o pavilhão 
em ruínas?
Fiquei doente. Senti-me completa-
mente frustrado e muito triste. Não 
ter o meu pavilhão é uma mágoa que 
carrego já há muitos anos. É uma 
tristeza, porque o voleibol era lá em 
baixo. Mas é o que é…
É verdade que evita passar na zona 
da cidade onde estava situada a 
Bombonera?
Sim. Nunca mais passei lá desde 
que o pavilhão ficou destruído. Não 
passo, nem quero passar. Não quero 
olhar para aquele vazio. Quero es-
quecer totalmente. Todos aqueles 
momentos que passámos lá fo-
ram-se. Agora acabou tudo.
Apesar dessa mágoa, nunca aban-
donou o voleibol.
Não consigo. Ultimamente, aprendi 
a viver sem estar tão presente no 
voleibol. Agora já sei estar comple-
tamente afastado do voleibol, apesar 
de não falhar os momentos impor-
tantes do Espinho. Mas são 60 e tal 
anos de dedicação e de viver para o 
voleibol. É muita coisa.
Está afastado, mas passa sempre o 
seu aniversário com os atletas.
Sempre. Eles vêm-me buscar e can-
tam-me os parabéns. É especial 
vê-los todos ali a cantar para mim e 
a festejar comigo.
O SC Espinho criou um torneio para 
a formação chamado Toninho Cup. 
Sentiu que foi uma homenagem?
Foi uma homenagem muito bonita! 
Fizeram-me uma homenagem fan-

tástica e nunca vou ter palavras 
para descrever e agradecer a alegria 
que senti. Ainda para mais, porque 
é um torneio ligado à formação que 
tanto adoro.
Sente que foi devidamente valori-
zado pelo SCE por todo o serviço 
que prestou?
Sim, fui. Nunca vou ter palavras 
para agradecer. Eu sei que dei tudo 
pelo voleibol, mas também sei que 
tudo o que tenho foi dado pelo Es-
pinho e pelo tempo que lá passei e 
servi. E eles continuam a vir bus-
car-me para ir aos eventos espe-
ciais. Não falho uma apresentação 
das equipas no início da época! 
Já são mais de 60 anos de ligação 
ao voleibol do Sporting Clube de 
Espinho.
O que é que o voleibol lhe deu?
O voleibol deu-me tudo, mas eu sei 
que também dei tudo ao voleibol. 
Deu-me trabalho, até me deu uma 
bicicleta para ir para o trabalho 
[risos]. Deu-me muitas amizades. 
Deu-me todas as amizades, na 
verdade. Deu-me pessoas que levo 
comigo para a vida.
Apesar de lhe ter dado muita 
coisa, sente que também lhe tirou 
alguma?
Não. O voleibol só me deu coisas. 
Nunca me tirou. Nunca perdi nada 
por causa do voleibol.
O voleibol foi justo consigo?
Muito. Não tenho dúvidas ne-
nhumas disso!
Sente que contribuiu para a his-
tória do voleibol do SC Espinho?
Sim. Eu vou ficar para a história do 
SC Espinho. Falar de mim e falar 
do voleibol é a mesma coisa [risos]. 
Ajudei e fiz o que pude durante 
estes anos todos.

Sente que fez tudo o que gostaria 
de ter feito na modalidade e fora 
dela?
Acho que fiz tudo. Acho que não 
deixei nada por fazer. O voleibol 
deu-me tudo o que eu queria. Não 
tenho nada a dizer do voleibol. 
Aliás, até a Federação de Voleibol e 
a Associação de Voleibol do Porto 
me homenagearam. Foi uma horna.
Foi feliz ao serviço do Espinho?
Fui. Fui muito feliz. E de todas as 
maneiras. Durante toda a vida 
o voleibol do Espinho me deu 
alegrias.
É feliz a morar em Espinho?
Sou feliz, muito feliz. E não quero 
sair daqui. Nem sair daqui nem 
afastar-me do voleibol. Não tenho 
essa ideia.
Sente que a cidade de Espinho 
lhe agradeceu todo o serviço 
prestado?
Acho que sim! Fui homenageado 
com a Medalha de Altruísmo, em 
1997, pela Câmara Municipal de Es-
pinho, e isso significou muito para 
mim. Foi uma bonita homenagem. 
E a proposta foi aprovada por una-
nimidade! [risos] ○

Toninho 
nunca 
escondeu a 
mágoa de 
ver o antigo 
pavilhão do 
SC Espinho 
em ruínas 

[Conquista da Top 
Teams Cup] é o 
corolário do grande 
trabalho que o SCE 
tem vindo a fazer 
ao longo destes 
anos. Esta vitória 
provou, mais uma 
vez, que continuamos 
a ser o maior clube 
português de 
voleibol”

Toninho
in Defesa de Espinho, 
22 março 2001

Há muita gente a 
fazer desporto, muitos 
miúdos, principalmente, 
e isso implica ter as 
pessoas certas à frente 
da formação para os 
orientarem”

Não tenho palavras 
para descrever a 
Bombonera. Era algo 
de outro mundo. Um 
ambiente fantástico! Até 
os adversários gostavam 
de lá jogar! Era a minha 
primeira casa”

Eu sei que dei tudo 
pelo voleibol, mas 
também sei que 
tudo o que tenho foi 
dado pelo Espinho 
e pelo tempo que lá 
passei e servi”
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CRIME SEGURANÇA

MANUEL PROENÇA

“TEM HAVIDO imensos as-
saltos a carros. A mim, junto 
da minha oficina, assalta-
ram-me uma viatura BMW. 
Estroncaram o vidro da 
porta traseira do lado direito, 
mas acabaram por não con-
cretizar o que pretendiam”, 
conta Paulo Silva que pensa 
que “os assaltantes deverão 
ter fugido com a presença 
de alguém na rua e, por isso, 
ficaram, apenas, os danos na 
porta do automóvel”.

Segundo este empresário, 
a um seu cliente, que “tinha 
o carro (um FIAT Punto) 
na oficina para reparação, 
estroncaram a porta, dani-
ficando-a”. “Ou fizeram isto 
para levar aquele carro e 
não o conseguiram furtar 
ou apenas para provocar es-
tragos, porque do interior 
do automóvel não levaram 
nada”, acrescentou aquele 
empresário.

Paulo Silva diz que teve, 
apenas, estes dois casos, mas 
tem conhecimento de que 
uma proprietária de uma 
empresa muito próxima da 
sua oficina viu o seu esta-
belecimento assaltado. “As-
saltaram-lhe o armazém e 
levaram o cofre. Com receio 
que lhe assaltassem o carro, 
acabou por o trazer para aqui. 
São umas situações atrás das 
outras”, lamenta Paulo Silva.

O empresário queixa-se 
do facto de “ninguém querer 
falar sobre os assaltos”, pro-
vavelmente, “com medo de 
represálias”.

Este empresário diz que 
não apresentou queixa na 
Polícia, dando conta que 
na passada terça-feira um 
seu cliente levou à sua ofi-
cina uma viatura que ficou 
sem uma das jantes, junto à 
Mercadona, em Anta, na via 
pública.

Paulo Silva está indignado, 
também, com a própria Po-
lícia, que acabou por levantar 
um auto a um automóvel que 
estava à porta da sua oficina 

para reparação, “por não ter 
a inspeção em dia”. O auto 
terá sido levantado cerca das 
14h30 a uma viatura que não 
teria a inspeção feita há cerca 
de um ano.

“Para o cliente poder levar 
o carro à inspeção, o mesmo 
teria de ser reparado. Era por 
isso que estava aqui o carro”, 
sustenta Paulo Silva.

O proprietário da Oficina 
Paulo Granja Car queixa-se 
de haver, perto da sua oficina, 
outras oficinas que têm os 
carros na via pública, nomea-
damente, “na Rua do Golfe, 
onde os carros estão des-
feitos e alguns, até, com ma-
trícula espanhola! Aqueles 
podem estar, até, na própria 
estrada e nada lhes acontece”, 
denuncia aquele empresário 
que diz que “há dois pesos e 
duas medidas”.

Contactada pela Defesa de 
Espinho, a Polícia de Segu-
rança Pública (PSP) dá nota 
de que nos meses de feve-
reiro e março foram regis-
tados oito assaltos a viaturas 
automóveis, quatro em cada 
mês.

Segundo a Defesa de Es-
pinho sabe, através de uma 
fonte, um dos carros cuja 
queixa foi registada na PSP, 
terá sido assaltado dentro da 
própria garagem. O proprie-
tário terá deixado as portas 
destrancadas e a chave na 
ignição. ○

4500 Espinho

 

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

Assaltos preocupam 
proprietário de oficina

Os assaltos a automóveis na zona sul de Espinho estão a preocupar o 
proprietário da oficina Paulo Granja Car, na Rua 43, Paulo Silva. Há cerca de 
três semanas tentaram assaltar dois carros, um BMW, propriedade daquele 
empresário e um FIAT Punto, de um cliente.  
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conveniência, aos
melhores preços. 

P
U

B

O RESTAURANTE Can-
tinho da Ramboia, situado 
na Avenida 8, foi assaltado 
na madrugada da passada 
segunda-feira, 2 de maio. Se-
gundo Cláudia Crista, filha 
do proprietário do espaço, 
a máquina do tabaco foi o 
único equipamento furtado. 
“Partiram o vidro da montra 
e entraram para levar o ta-
baco. Não mexeram em mais 
nada, nem levaram dinheiro. 
Por acaso até tínhamos 
as gorjetas guardadas e 75 
euros, mas isso não levaram”, 
revela Cláudia Crista.

Cláudia deixou o estabe-
lecimento cerca das 00h30, 
depois de fazer a limpeza e 
higienização do espaço, re-
cebendo a notícia do assalto 
pouco tempo depois. “O meu 
pai telefonou-me às duas 
da madrugada a dizer que a 
nossa loja tinha sido assal-
tada. Por isso, acredito que 
tudo deverá ter acontecido 
entre a 1h00 e a 01h15”, refere 
Cláudia Crista.

O alerta foi dado pelos vi-
zinhos do espaço comercial 
que, ao ouvirem o barulho 
do vidro a quebrar, perce-
beram que algo não estava 
bem e chamaram a Polícia de 
Segurança Pública (PSP). “A 
nós disseram-nos que eram 
três pessoas de estatura 
forte. Fizeram muito barulho 
porque partir uma montra 
destas faz um barulho muito 
grande. Os vizinhos vieram à 
janela, chamaram a Polícia e 
contaram-nos que ainda os 
ouviram gritar ‘fujam’ uns 
para os outros”, conta a filha 
do proprietário do Cantinho 
da Ramboia, lamentando o 
prejuízo do vidro, mas grata 
pelo assalto ter acontecido 
sem a sua presença no inte-
rior. “Se eles me apanhassem 
lá dentro a fazer a limpeza 
podiam agredir-me e aí seria 
pior”, conclui Cláudia Crista.

Ao chegar ao local, a PSP 
já não encontrou os assal-
tantes, mas tomou conta da 
ocorrência. ○ LV 

Três 
assaltantes 
levam 
tabaco e 
partem 
montra do 
Cantinho 
da Ramboia 

Tem havido imensos 
assaltos a carros. A 
mim, junto da minha 
oficina, assaltaram-
me uma viatura BMW. 
Estroncaram o vidro da 
porta traseira do lado 
direito, mas acabaram 
por não concretizar o 
que pretendiam”
Paulo Silva, 
Paulo Granja Car
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PLANEAMENTO

MANUEL PROENÇA

O OBJETIVO é “atualizar e 
adequar as ferramentas ur-
banísticas da autarquia às 
normas específicas do Pro-
grama da Orla Costeira Ca-
minha-Espinho”, refere, em 
comunicado, o Município de 
Espinho sobre o início do pro-
cesso de alteração ao PDM 
que “terá especial incidência 
na frente marítima” e que “re-
presenta uma oportunidade 
para, através deste instru-
mento de gestão territorial, 
promover a regulamentação 
de medidas de prevenção 
e mitigação do avanço das 
águas do mar sobre a costa 
do nosso território, salva-
guardando a segurança das 
pessoas e do espaço urbano 
e promovendo a sustentabi-
lidade ambiental”, sublinha o 
comunicado.

Para além disto, o Muni-
cípio de Espinho pretende 
“clarificar as incompatibi-
lidades entre o PDM publi-
cado em 2016 e o POC-CE, 
decorrentes da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 
111/2021, de 11 de agosto, defi-
nindo as ações permitidas, 
condicionadas ou interditas 
que deverão prevalecer”. 

Segundo a nota da Câ-
mara, “a entrada em vigor do 
Programa da Orla Costeira 
Caminha-Espinho (POC-CE), 
que abrange uma área im-
portante do território do 
nosso concelho, já havia im-
plicado, por imposição legal, 
a transposição de um con-
junto de normas específicas 
constantes desse documento 

e que, por não implicarem 
uma decisão autónoma de 
planeamento, já foram apro-
vadas através de um proce-
dimento de alteração por 
adaptação do PDM”. 

Por isso, “as adaptações 
e alterações ao PDM na se-
quência da aprovação do PO-
C-CE são essenciais uma vez 
que o não cumprimento dos 
prazos estabelecidos poderia 
determinar a suspensão das 
normas do plano na área 
abrangida, resultando na 
impossibilidade de praticar 
quaisquer atos ou operações 
que impliquem a ocupação, 
uso e transformação do 
solo e ainda a suspensão do 
respetivo direito de candi-
datura a apoios financeiros 
comunitários e nacionais até 
à data da conclusão do pro-
cesso de atualização”, refere 
a informação da Câmara.  

“Com o arranque deste 
processo de alteração, pre-
tendem-se criar condições 
para avançar na definição 
clara e objetiva do modelo 
de ocupação na nossa frente 
atlântica, conciliando os 
esforços de requalificação 
urbana com o respeito pelas 
condições naturais e procu-
rando preservar e promover 
o inestimável valor do nosso 
património marítimo e da-
quela icónica frente turís-
tica”, dá ainda nota o Mu-
nicípio afirmando tratar-se 
de “um instrumento fun-
damental para o futuro de 
Espinho”, apelando, assim, 
“à participação de todos os 
cidadãos e instituições espi-
nhenses". ○

MANUEL PROENÇA

O NOVO MODELO de Organização do Mu-
nicípio de Espinho foi aprovado pela Assem-
bleia Municipal, na terça-feira, por maioria. 
Um modelo que irá entrar em vigor no pró-
ximo dia 15 de maio. A sessão extraordinária 
descambou na parte final, com troca de ga-
lhardetes entre os vogais da esquerda e os 
vogais Jorge Pina e Alexandra Flor Bastos. Tal 
aconteceu na altura do debate sobre a candi-
datura do Município de Espinho às Cidades 
Educadoras que até mereceu o voto unânime.

Trata-se de um modelo assente numa 
"necessidade que estava identificada pelo 
executivo anterior", disse o presidente da 
Câmara, Miguel Reis a propósito do novo or-
ganograma, que era, segundo o autarca, "uma 
estrutura que condicionava, com alguma se-
riedade, o normal funcionamento e qualidade 
dos serviços".

Miguel Reis falou de "concentração exces-
siva de competências" que levava "à parali-
sação de alguns serviços em áreas estraté-
gicas" e, também de "desequilíbrio de recursos 
humanos", de "falta de capacidade de agili-
zação de procedimentos, de falta de coope-
ração e diálogo interno".

O novo modelo distribui-se em quatro 
grandes eixos, com duas grandes unidades, a 
da Administração Geral e a do Planeamento 
e Desenvolvimento Local e 15 unidades orgâ-
nicas com um número máximo de subuni-
dades orgânicas (12).

"Temos como objetivo aproximar os nossos 
serviços aos cidadãos, racionalizar os meios 
atingindo uma melhoria qualitativa", afirmou 
o presidente da Câmara.

Miguel Reis sustentou esta nova organi-
zação no sentido de tornar a autarquia num 
"município autossustentado e autónomo", 
dando como exemplo a Divisão Jurídica 
que irá "autonomizar a Câmara de serviços 
externos".

O autarca destacou, também, a divisão que 
irá gerir os edifícios municipais, “de forma res-
ponsável”. “Edifícios reabilitados e com níveis 
de exigência que nos possamos orgulhar”, 
sublinhou.

O autarca espinhense deu ainda conta de 
que a temática do ambiente, a mobilidade 
e serviços urbanos estarão abrangidos pelo 
novo organograma, assim como a área da 
saúde como “área de maior relevância no pro-
cesso de descentralização” e a “transformação 
da ação social na sociedade com uma lógica 
proativa na resolução dos problemas sociais”.

No segundo ponto da ordem de trabalhos, 
a vereadora da Educação, Maria Manuel Cruz 
destacou que “a educação é vetor essencial no 
desenvolvimento e progresso” e que, por isso, 
é intenção da Câmara, “tornar o concelho de 
Espinho num concelho educador”. “Trata-se 
de uma associação sem fins lucrativos e de 
partilha de programas educativos”, explicou 
a vereadora. ○

4500 Espinho

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Aprovado novo 
Modelo de 
Organização do 
Município

O Município de Espinho vai dar início, 
em breve, após publicação em Diário 
da República, ao processo para terceira 
alteração ao Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Espinho. Trata-se de um novo 
procedimento de alteração do PDM, que terá 
acompanhamento técnico da CCDR-N e da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e 
que terá um prazo estimado de seis meses. 
Sendo assim, a Câmara Municipal irá abrir 
um período de participação preventiva de 15 
dias úteis para “a formulação de sugestões e 
apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no 
âmbito do processo de alteração”. 

Município de 
Espinho vai 
iniciar terceira 
alteração ao 
Plano Diretor 
Municipal

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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Os jogadores membros do 
programa de fidelização Pri-
vilege Club podem ser pre-
miados de forma extra du-
rante este mês de maio, pois 
o Casino Espinho está a ofe-
recer Cartões de Combustível 
e Euros Solverde, através da 
ação promocional intitulada 
“Pódio Privilege”. 
“De domingo a quinta-Feira, 
através do jogo na máquina 
automática de torneio, os 
jogadores vão obter uma 

pontuação diária que lhes 
permite aceder ao Pódio Pri-
vilege. No encerramento de 
cada partida, os três partici-
pantes que tiverem atingido 
as pontuações mais elevadas 
desse dia terão o seu saldo 
acumulado durante essa 
mesma partida em Cartão 
Privilege no que diz respeito 
ao segundo e terceiro lugar, e 
ao vencedor é atribuído um 
cartão de combustível com o 
valor de 20 Euros”. ○ LV

A ESPE (Escola Profissional 
de Espinho) vai realizar, 
no próximo sábado, 7 de 
maio, pelas 14h30, o “Dia da 
Comunidade”. 

Neste evento, promovido 
pela instituição escolar, 
serão entregues diplomas 
e prémios. Será, também, 
realizada a final do con-
curso ‘Escolas com Talento’ 
e os participantes vão ainda 
poder ver uma exposição 
composta com trabalhos 
escolares, realizados pelos 
alunos. ○

Na tarde da passada sexta-
-feira, 29 de abril, realizou-se 
na Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva uma sessão 
de empreendedorismo or-
ganizada pelo projeto CLDS 
4G Espinho Vivo, onde mar-
caram presença elementos 
da Tapeçaria Ferreira de Sá, 
da fábrica Ponte Redonda e 
ainda da Viarco, oriunda de 
São João da Madeira.

Com o objetivo de procurar 

promover junto da popu-
lação mais jovem o empreen-
dedorismo, a inovação e as 
competências-chave para o 
sucesso profissional, o CLDS 
4G Espinho Vivo levou à Bi-
blioteca Municipal esta ini-
ciativa onde elementos da 
direção de cada instituição 
abordou e explicou o modo 
de funcionamento das em-
presas, bem como a sua his-
tória. ○

FRENTE AZUL, Baía, Rua 
37, Silvalde e Paramos, são as 
praias do concelho que irão 
ter bandeira azul durante a 
época balnear, tal como acon-
teceu no ano passado.

A Bandeira Azul é um sím-
bolo de qualidade, ou seja, 
um galardão que é atribuído 
anualmente às praias e ma-
rinas que se candidatam e que 
cumpram um conjunto de cri-

térios de natureza ambiental, 
de segurança e conforto dos 
utilizadores da praia, bem 
como de informação e sensi-
bilização ambiental.

Este ano, Portugal conta 
com 431 praias, marinas e em-
barcações galardoadas com 
Bandeira Azul, mais 32 do que 
em 2021, com um aumento de 
praias fluviais distinguidas 
com o galardão. ○ LV

MANUEL PROENÇA

A PANDEMIA provocou um inter-
regno de dois anos na iniciativa que 
nasceu há mais de duas décadas e 
cuja organização está ligada à Pa-
róquia de Espinho. Este ano, já este 
sábado, é retomada a Peregrinação 
ao Santuário de Fátima, com um 
número limitado a 180 pessoas, que 
inclui cerca de três dezenas de ele-
mentos do Staff, entre os quais dois 
médicos, seis enfermeiros e dois 
massagistas. A XVIII Peregrinação 
está a ser preparada há já alguns 
meses e envolve pessoas oriundas 
de todas as freguesias de Espinho e 
de peregrinos de outros concelhos 
limítrofes e foi aberta a pessoas com 
idades compreendidas entre os 18 e 
os 80 anos.

“Antes da pandemia conseguíamos 
reunir cerca de 400 peregrinos, mas 
este ano, após um interregno de dois 
anos, estabelecemos um limite de 
180 pessoas. Foi aquilo que foi pos-
sível fazer face às limitações que 
nos foram impostas, quer por cir-
cunstâncias de logística, quer por as 
que estão inerentes ao período pan-
démico que estamos ainda a atra-
vessar”, disse à Defesa de Espinho 
um dos elementos da organização, 
que pediu anonimato. 

A peregrinação a Fátima envolve 
uma logística muito grande e, este 
ano, está disponível um enorme 
camião que irá transportar as baga-

gens dos peregrinos (dois sacos por 
pessoa) e que estará a aguardá-los 
juntos dos locais de pernoita. Mas há 
todo um conjunto de apoio que es-
tará à disposição dos inscritos, como 
alimentação, água, apoio médico e 
um local para dormirem até ao dia 
seguinte, que será em pavilhões des-
portivos e nas instalações dos quar-
téis dos bombeiros.

“Todos os que participam nesta 
peregrinação já o fizeram connosco 
em anos anteriores”, contou-nos a 
mesma fonte. Por isso, “são conhe-
cedores de todos os requisitos e das 
regras que estão implementadas”, 
acrescentou.

Um percurso que, naturalmente 
traz grandes dificuldades e que en-
volve muito sacrifício e alguma pre-
paração para as caminhadas. Neste 
sentido, muitos dos peregrinos 
foram-se preparando, com cami-
nhadas que rondaram os 10 quilóme-
tros diários, até ao passado domingo, 
altura em que encetaram um pe-
ríodo de descanso e de concentração 
para o início da peregrinação.

A Peregrinação ao Santuário de 
Fátima da Paróquia de Espinho já 
está estruturada ao longo de mais de 
duas décadas e, por isso, é procurada 
por centenas de peregrinos. “Todos 
os anos procuramos corrigir aquilo 
que a experiência de outros anos 
nos vai trazendo, de forma a melho-
rarmos, cada vez mais, esta inicia-
tiva”, concluiu a mesma fonte. ○ 
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SÁBADO (7 DE MAIO)
8h30 às 14h30 – Entrega de bagagens
22h45 – Celebração de Bênção e Envio dos 
Peregrinos
DOMINGO (8 DE MAIO)
00h00 – Saída com destino a Ovar com 
paragem para lanche e café
11h00 – Chegada a Albergaria-a-Velha
18h00 – Eucaristia
9 DE MAIO
5h45 – Saída com destino à Mealhada com 
pernoita na Escola Secundária
10 DE MAIO
5h00 – Saída com destino a Coimbra
12h30 – Chegada a Cernache (Pavilhão 
Gimnodesportivo) para pernoita
11 DE MAIO
5h45 – Saída com destino a Pombal
14h30 – Pavilhão de Pombal, onde
ficarão acomodados
12 DE MAIO
4h45 – Saída para Caranguejeira, com 
passagem por Santa Catarina da Serra e 
paragem junto à igreja
14h00 – Saída organizada até ao Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima
Paragem na Capelinha das Aparições
Saída para o Pavilhão do Centro de Estudos 
de Fátima
21h30 – Terço na Capelinha das Aparições
22h30 – Missa Oficial no recinto
13 DE MAIO
8h00 – Entrega das bagagens 
junto ao camião
8h30 – Saída dos Peregrinos 
do pavilhão do Santuário
9h00 – Terço na Capelinha das Aparições
Procissão para o Recinto para a Missa Oficial 
e Procissão do Adeus
16h30 – Saída dos autocarros do parque 11
19h00 – Chegada a Espinho – Nave 
Desportiva Municipal

PEREGRINAÇÃO ÉPOCA BALNEAR

JOGO

ESPE

INICIATIVAS

Cerca de 180 peregrinos partem na 
madrugada de domingo para Fátima

Espinho mantém as cinco 
bandeiras azuis

Casino Espinho oferece 
prémios extra 

Dia da 
Comunidade 
na ESPE

‘Negócios com história’: 
iniciativa abordou percurso 
de empresas na Biblioteca 
Municipal 

É já na noite de sábado para domingo que um grupo 
com 180 peregrinos da Paróquia de Espinho parte em 
direção a Fátima, na XVIII Peregrinação anual. Um sinal 
de devoção à Virgem Maria, num percurso de cerca de 
180 quilómetros que termina a 13 de maio, com paragens 
diárias em alguns pontos de descanso.
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4500 Freguesias

ANTA/GUETIM SILVALDE
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LÚCIO ALBERTO

FORAM APROVADAS por maioria 
as contas de cerca de 600 mil euros 
da execução orçamental de 2021 da 
Junta de Anta e Guetim, em Assem-
bleia de Freguesia realizada na úl-
tima quinta-feira de abril, com o pa-
recer favorável do PS e a abstenção 
do PSD na votação, após a expo-
sição de Bárbara Barbosa, tesou-
reira do executivo. José Fernando, 
que exerceu a função de tesoureiro 
no mandato anterior e agora é o 
secretário do executivo socialista 
presidido por Nuno Almeida, con-
gratulou-se com a minuciosidade 
e a clarificação do documento con-
tabilístico, tecendo elogios ao exer-
cício da sua sucessora e antevendo 
exigências e trabalho árduo no 
desempenho seguinte. Humberto 
Granja, do PSD, reconheceu a po-
sitividade da descrição exaustiva e 
detalhada, solicitando que seja prá-
tica corrente a atempada disponi-
bilidade documental aos vogais da 
Assembleia de Freguesia.

Humberto Granja incentivou o 
executivo à execução de obras nas 
freguesias de Anta e Guetim, dando 
o exemplo da rua antese do Carva-
lhal, com problemas de escoamento 
de águas pluviais e degradação do 
piso. Foi também aflorada a even-
tualidade da existência de amianto 
nas telhas de fibrocimento no 
Bairro da Ponte de Anta. “A nossa 
terra precisa que se avance com 
soluções”, acrescentou o social-de-
mocrata Nuno Pimenta. Era então 

sugerido ao executivo socialista 
que aproveitasse a conjuntura do 
executivo camarário também ser do 
PS, tendo Nuno Almeida registado o 
exercício municipal do PSD de três 
mandatos ao longo de uma dúzia 
de anos e de não ter correspondido 
as pretensões manifestadas pela 
Junta de Anta de Guetim.

Nuno Almeida recordou ainda a 
campanha autárquica do PSD em 
Anta e Guetim, dando nota de que 
foi badalada uma alegada transfe-
rência municipal de um milhão de 
euros para a autarquia que presidia 
(e para qual foi reeleito), e que se li-
mitou a uma verba de 115 mil euros. 
Nuno Almeida ainda entende tal 
facto como insinuação, atendendo 
à discrepância da diferença de va-
lores, encarando-o como difamação 
pessoal. E caso não haja retratação, 
equaciona o recurso a queixa-crime.

Ainda relativamente à circuns-
tância da autarquia de Anta e 
Guetim ser colorida partidaria-
mente como a do atual executivo 
camarário, José Fernando tentou re-
frear os ímpetos de encorajamento 
do PSD. “As coisas devem ser feitas 
de forma legal. Entendo que o exe-
cutivo deve continuar a defender os 
interesses da freguesia, mas salva-
guardando reservas não obstante o 
princípio de que se lida com pessoas 
de bem. Vamos com cuidado. No en-
tanto, apesar de todas as reservas, 
há uma coisa que deve ser ponde-
rada. Todos os negócios envolvem 
risco e esta Junta tem de acautelar 
os interesses dos seus fregueses, 

seja a cor que for da Câmara”. Nuno 
Pimenta concluiu então que “esta 
Câmara não merece confiança”. 
José Fernando esclareceu firme-
mente: “Não se deve transformar 
uma coisa que eu não disse. Não se 
deve transformar o que é correto no 
que é incorreto”. E Nuno Pimenta 
logo ripostou: “Eu não invoquei 
nomes, mas factos. E os factos são 
factos”.

“É muito fácil dizer aos outros 
que corram riscos e cometam ile-
galidades, mas essa não é a minha 
prática”, disse, por seu turno, Nuno 
Almeida. “Mas não disseram isso ao 
vosso executivo camarário ao longo 
de 12 anos. Disseram em campanha 
eleitoral que se tinha gasto um mi-
lhão de euros e afinal as contas de 
2021 não dão nota desse valor na 
transferência camarária para obras. 
Quero saber se o PSD se vai retratar 
do que disse na campanha eleitoral, 
se corrobora daquilo que disse em 
campanha eleitoral”.

“Quem é que aqui disse para se 
cometer ilegalidades?”, questionou 
Nuno Pimenta. “Mas há uma coisa 
que é correr riscos e uma obra pode 
não correr bem. Basta entrar numa 
estrada e já se está a correr riscos”.

No encerramento da primeira 
sessão ordinária de 2022 da Assem-
bleia de Anta e Guetim, o presidente 
da mesa, Guilhermino Pedro, anun-
ciou que já se encontra alinhavada 
a comissão para o dossiê da desa-
gregação autárquica das duas fre-
guesias, conforme fora delineado na 
sessão anterior extraordinária. ○

A SILVALDENSE Maria do 
Carmo Rocha participou, 
mais uma vez, no Encontro 
Internacional das Etnias, 
pelo CCIT (Comité Católica 
Internacional de Itinerantes) 
que decorreu em Erzabtei St. 
Ottilien, na Alemanha, e que 
contou com a participação 
de 15 países. A presidente da 
Obra Vicentina de Auxílio ao 
Cigano (OVAC) representou 
Portugal, concretamente a 
Diocese do Porto (OVAC), 
juntamente com outros re-
presentantes das dioceses de 
Vila Real, Alcobaça e Lisboa.

O padre Claude Dumas 
leu uma mensagem do Con-
selho Pontifício na abertura 
da sessão que analisou a hos-
pitalidade inter-religiosa e o 
envolvimento sociopolítico. 
Foi ainda especificamente 
abordada a situação da Ale-
manha, onde os itinerantes 
têm parques específicos para 
estacionar as suas caravanas. 
“E nestes espaços, os padres 
das respetivas paróquias 
prestam auxílio espiritual 
e social”, registou Maria do 
Carmo Rocha. “Em alguns 
casos já têm, inclusivamente, 
encontrado trabalho para 
estas famílias e ficam sobre a 
tutela dos padres”.

“A hospitalidade mútua 
conduz a uma conversão” 
foi o tema genérico deste en-
contro de 2022. “Pelas palavras 
do Papa Francisco, que nos re-
corda que a hospitalidade es-
pontânea e os gestos atentos 

comunicam algo do amor de 
Deus, só é exigido, portanto, a 
disponibilidade para escutar 
os outros cristãos, e para 
prestar atenção às suas his-
tórias pessoais de fé e às suas 
comunidades”.

“Somos viajantes e nós 
temos sede de hospitalidade”, 
vincou o padre Bruno Marie 
na sua conferência, consta-
tando que “o caminho de hos-
pitalidade não deixa ninguém 
para trás”, porque acontece no 
interior de um povo, e “não é 
um caminho solitário”.

A silvaldense Maria do 
Carmo Rocha concluiu 
então que esta perspetiva de 
vida abre-se, naturalmente, 
ao próximo. “Recordemos 
o exemplo dos meus pais, 
em que à mesa de uma casa 
cristã há sempre uma tigela 
de sopa, para o amigo que 
está de passagem ou para o 
necessitado que bate à porta. 
Não percamos estes cos-
tumes. A responsabilidade é 
comum e partilhada, trata-se 
de reconstruir novas redes 
de relações humanas, de aco-
lher a pessoa no centro das 
nossas comunidades”.

“O desafio é evitar o risco 
de desumanização, enfati-
zando os valores que pro-
tegem a nossa humanidade 
e nos aproximam do desígnio 
que Deus tem”, extraiu do 
simpósio internacional a pre-
sidente da OVAC. “Para cada 
um, o da fraternidade numa 
única família humana”. ○

NO DOMINGO de 8 de maio 
há “AMIgada” na sede da As-
sociação de Moradores da 
Idanha, a partir das 15h30.
“Junte-se a nós”, convida a 
associação idanhense, que 
retoma os encontros socio-
culturais. “Juntamos o útil 
ao agradável, convivemos, 
conversamos e damos uma 
mãozinha”. ○

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA.  As contas de 2021 da Junta de Anta e Guetim foram 
ratificadas em sede de Assembleia, onde foi prestada homenagem póstuma a 
Boaventura Moreira, que presidiu à autarquia, e saudados os valores do 25 de Abril e 
do 1.º de Maio. No entanto, a sessão ficou marcada com a projeção de uma queixa-crime 
a avaliar por parte de Nuno Almeida sobre elementos afetos ao PSD.

Nuno Almeida pondera apresentar 
queixa-crime por difamação

Maria do Carmo Rocha 
em encontro de etnias 
na Alemanha

Rua do Carvalhal, 
em Anta, denota 
problemas de 
escoamento de 
aguas pluviais e 
irregularidades do piso 

IDANHA

“AMIgada” junta 
“o útil ao agradável”
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PARAMOS ESPINHOSILVALDE

LISANDRA VALQUARESMA

A COMPRA de alguns terrenos na 
zona industrial de Paramos suscitou 
interesse junto de Alcina Pinto, 
vogal do PSD, e Cláudia Duarte, 
membro da mesa da assembleia, o 
que acabou por levar Manuel Dias, 
presidente da Junta de Freguesia, a 
explicar que os terrenos foram “ad-
quiridos por um grupo económico”, 
que, segundo Américo Castro, pre-
sidente da assembleia, se trata do 
grupo empresarial Cavaco, de Santa 
Maria da Feira.

De acordo com Manuel Dias, o 
grupo investidor já apresentou pro-
posta à Câmara Municipal, numa 
reunião que “serviu para apresen-
tação e para darem um esboço da-
quilo que pretendem para o terreno 
com cerca de 38 mil m² que foi ad-
quirido”. Apesar do grupo “querer 
comprar mais”, depararam-se “com 
alguns problemas”, explicou.

“As obras, depois de feitas, não vão 
ter grande visibilidade, mas vão ser 
importantes”

 
Já sobre as obras que estão des-

tinadas para o Complexo Habita-
cional da Quinta, Manuel Dias de-
fende que estas já eram necessárias 
“há muito tempo” e explicou que 
não estão integradas ao abrigo do 
programa 1º Direito, (Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação), algo 
que foi questionado pela vogal Al-
cina Pinto. “Eu estive na reunião 
em que ficou marcada a assinatura 
do protocolo com o ministro da ha-
bitação das infraestruturas, Pedro 

Nuno Santos, e o antigo presidente 
Pinto Moreira, mas aquilo que me 
dizem agora é que esse protocolo 
nunca foi assinado. As obras do 1º 
Direito foram reformuladas e, se-
gundo me disseram, virá mais di-
nheiro, porque até aqui estava des-
tinado cerca de um milhão de euros, 
que não era só para o Complexo Ha-
bitacional da Quinta, mas que agora 
podem vir cinco milhões”, afirmou 

Manuel Dias.
Sobre o que está definido, o pre-

sidente paramense referiu que se 
tratam de “coisas pequenas”, que 
vão incidir em reparação de “bu-
racos e abatimentos de pavimento”, 
como também para a colocação “de 
uma vedação no anfiteatro que se 
reclama há vários anos”. Além disto, 
de acordo com Manuel Dias, será 
“feito um muro de suporte de terras 
na antiga zona da estação elevatória 
porque é uma zona perigosa e de 
muito lixo” e ainda “vão ser retiradas 
algumas caldeiras desalinhadas”.

Questionado por Américo Castro 
quanto à envolvência da Junta 
de Freguesia no desenvolvimento 
destas obras, Manuel Dias revelou: 
“o presidente da Câmara Municipal 
chamou-me no dia do arranque 
das obras e disse que eu iria ser o 
interlocutor entre o empreiteiro e 
a Câmara, coisa que nunca tinha 
acontecido”.

Ainda na sessão desta assem-
bleia, foram discutidas e aprovadas 
as contas de gerência referentes 
a 2021. Esta autarquia concluiu o 
ano passado com um saldo total de 
41 726,34 euros e, segundo Manuel 
Dias, presidente da Junta de Fre-
guesia, tratou-se de um ano “ainda 
assolado pela pandemia”, algo que 
acabou por limitar alguma da ativi-
dade, nomeadamente em relação ao 
que estava orçamentado, como, por 
exemplo, “a festa das coletividades 
ou o passeio sénior”. 

O relatório recebeu algumas crí-
ticas por parte do PSD, mas acabou 
por ser aprovado, apenas com o 
voto contra dos social democratas. ○

LÚCIO ALBERTO

O NOVO FORMATO conta-
bilístico agora definido para 
a apresentação do relatório e 
contas das autarquias gerou 
leituras e interpretações des-
fasadas em algumas rúbricas 
e entendimentos díspares de 
enquadramentos de despesas 
e correspondências, mas após 
muitas questões e solicita-
ções de esclarecimentos da 
oposição, as dúvidas foram-se 
dissipando e, por conse-
guinte, o entendimento foi-se 
generalizando. 

O executivo do PSD des-
tacou então a “intervenção 
profunda” na zona norte da 
freguesia, abrangendo “uma 
limpeza global” e “a melhoria” 
de acessibilidade e mobilidade 
com a nova ponte pedonal no 
Rio Largo. 

“Hoje gosto de passar na 
zona nascente até à zona 
poente do Rio Largo, mas 
ainda há uma coisa que me 
choca”, revelou Vítor Sousa, 
apontando para a passagem 
superior da via-férrea, na Rua 
5, e lamentando a carência 
de limpeza na zona de circu-
lação pedonal da estrutura 
e das imediações exteriores. 
“Pedi há cerca de um ano, um 
ponto de água e um ponto de 
luz”, notificou, por seu turno, 
Vasco Alves Ribeiro, ainda sem 
resposta da IP –Infraestru-
turas de Portugal. “Nunca re-
cusamos limpar, mas pediu-se 
um ponto de luz e um ponto 
de água e até agora nada. Eu 
não tenho problema algum 
em assumir uma coisa que não 
é nossa, mas é uma vergonha 
que aquilo esteja assim”.

Entretanto, no âmbito da 
delegação de competências, 
desenrola-se o serviço de jar-
dinagem, como é exemplo 
mais recente o tratamento 
realizado no Largo dos Com-
batentes (entre a Igreja Ma-
triz e o desativado quartel dos 
bombeiros), no segundo dia 
de maio. “Há jardins que são 
da nossa competência e há 
outros que são da responsabi-
lidade da Câmara Municipal e 
de condomínios privados”, re-
feriu Vasco Alves Ribeiro. 

A sessão presidida por Ar-
sénio Miguel, que constou 
também da aprovação de atas 
anteriores e finalizada com 
um minuto de silêncio alusivo 
ao povo ucraniano afetado 
pela invasão russa em curso, 
foi igualmente oportunidade 
para análise e discussão da 
informação escrita do pre-
sidente da Junta. Horácio 
Augusto, líder da bancada so-
cialista, notou escassez infor-
mativa, solicitando ampliação 
descritiva e até pormenori-
zada em registos mais justi-
ficáveis. “Assim não sabemos, 
por exemplo, o que é que acon-
teceu nas reuniões”.

“Acho que falo praticamente 
de tudo”, retorquiu Vasco Alves 
Ribeiro. “Não sou maçador. 
Se eu fui a um evento com o 
presidente da Câmara, fiz um 
pequeno resumo, porque não 
estivemos lá a manhã toda”.

“E no caso de uma reu-
nião com diversos partidos 
políticos, não se explica com 
quais, nem se esclarece o teor 
da reunião”, contrapôs Ho-
rácio Augusto. “Talvez assim 
ficássemos mais esclare-
cidos”. ○

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA.  As obras no Complexo Habitacional da Quinta, a venda 
de terrenos da zona industrial ou o estado de funcionamento da Unidade de Saúde 
Familiar foram alguns dos temas em destaque na primeira sessão ordinária de 2022 da 
Assembleia de Freguesia de Paramos, realizada na passada quarta-feira, 27 de abril. 

A Assembleia de Freguesia de Espinho aprovou 
por maioria a execução orçamental das contas 
relativas ao exercício de 2021, em cerca de 800 
mil euros, com sete votos do PSD a favor, ante 
seis abstenções (cinco do PS e uma da CDU).

Venda de terrenos da zona industrial 
e obras da Quinta em destaque 

Junta não descura 
os “seus” jardins

Sinais de prostituição 
no Castro de Ovil

Perante uma 
intervenção do público 
sobre luminosidade 
desconhecida durante 
a madrugada na zona 
do Castro de Ovil, 
Manuel Dias referiu 
não ter conhecimento 
sobre o que motiva este 
acontecimento, mas 
revelou haver sinais de 
prostituição no local. 

 

As obras do 1º Direito 
foram reformuladas e, 
segundo me disseram, 
virá mais dinheiro"

Manuel Dias, 
presidente da Junta de 
Freguesia de Paramos 
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O jardim do Largo dos Combatentes, entre as ruas 18 e 16, foi alvo de 
preservação na primeira segunda-feira de maio 
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LÚCIO ALBERTO

A CONFERAÇÃO do Comércio e 
Serviços de Portugal tem assento na 
concertação social e representação 
em Bruxelas, no quadro da União 
Europeia. “Agrega centenas de as-
sociações e representa muitos pos-
tos de trabalho”, salienta José Alei-
xo, congratulando-se com o convite 
que foi endereçado à Associação Co-
mercial de Espinho para integrar o 
conselho geral.

“Atendendo ao seu passado e re-
conhecidamente à sua atualidade, 
a Associação Comercial de Espinho 
tem uma credibilidade muito for-
te junto dos diversos organismos”, 
orgulha-se o presidente da cente-
nária referência espinhense. “E foi 
essa credibilidade que motivou a 
Confederação do Comércio e Ser-

viços de Portugal a convidar a As-
sociação Comercial de Espinho a 
estar presente com o seu presiden-
te no quadriénio diretivo encetado 
a 27 de abril de 2022. É um convite 
que muito nos honra. A Associação 
Comercial de Espinho chegou ao 
mais alto patamar do associativis-
mo nacional e tem neste momento 
responsabilidades nacionais, pois 
está presente num conselho con-
sultivo e executivo, onde vão ser 
debatidos todos os pormenores re-
lativos à situação política e econó-
mica do país”.

Pronunciando-se relativamente 
ao plano de atividades e ações do te-
cido empresarial, trata-se de um ór-
gão preponderante no desempenho 
associativo, reunindo mensalmente 
em Lisboa, no Porto, ou em Coim-
bra. “Fazer parte, nesta altura do 

‘campeonato’, de uma direção ou de 
um conselho que debatem os pro-
blemas do país é uma grande hon-
ra para a nossa associação e para o 
concelho de Espinho”, destaca José 
Aleixo. “Projeta-se um grande traba-
lho com as cúpulas governamentais 
e estamos convictos de que vamos 
ter mais estratégias e apoios para o 
empreendedorismo. E também para 
se criar mais empregabilidade. E as-
sim movimentando mais os centros 
das cidades, tendo um comércio 
mais forte”.

Na primeira reunião realizada 
a 27 de abril, em Lisboa, no âmbito 
da tomada de posse dos novos cor-
pos sociais da confederação, com a 
presença do ministro da Economia, 
António Costa Silva, foram criadas 
“todas as condições” para “um tra-
balho muito dinâmico e, sobretudo, 
muito importante para que a nível 
nacional o comércio não caia no 
esquecimento”.

José Aleixo revela que a próxima 
reunião, já não revestida de pompo-
sidade como a da última quarta-fei-
ra de abril, visa “a análise do que é 
que está mal e também do que é que 
está bem, para se criar comissões de 
trabalho, descentralizando ações 
e atuando em rede para se chegar 
mais rápido e eficientemente às em-
presas e ao Governo”.

“O conselho geral vai trabalhar 
para o país inteiro e, por isso, todas 
as propostas não vão ter um sen-
tido único de Espinho ou de outro 
concelho”, esclarece José Aleixo. “E 
é nesse pressuposto que vamos tra-
balhar, sendo certo de que o que foi 
feito de positivo para o país será na-
turalmente também para Espinho”.

Segundo os regulamentos da 
Confederação do Comércio e Servi-
ços de Portugal, mesmo que renun-
cie ou não seja reeleito na presidên-
cia da Associação Comercial de Es-
pinho, José Aleixo terá de cumprir 
o mandato do novo quadriénio do 
conselho geral no qual foi agora em-

possado. E, afinal, o que é que ganha 
a Associação Comercial de Espinho 
com a integração no conselho ge-
ral da confederação? “Mais traba-
lho e mais responsabilidades, mas 
também mais visibilidade e mais 
acompanhamento, conhecimento e 
liderança”.

Mas a atividade da Associação 
Comercial de Espinho já não se 
restringe a vinte e tal quilómetros 
quadrados. “E isso já há muito tem-
po. Hoje já se define por Associação 
Comercial de Espinho, norte e cen-
tro, com empresas de muito suces-
so noutros concelhos periféricos. A 
Associação Comercial de Espinho 
abriu os braços e cresceu para norte 
e para sul e hoje tem um potencial 
muito importante”.

Sublinhando que a Associação 
Comercial de Espinho “tem-se man-
tido na linha da frente”, como com-
prova a integração no conselho ge-
ral da Confederação do Comércio e 
Serviços, José Aleixo não esconde, 
contudo, uma preocupação con-
juntural e sucessivamente futuris-
ta. “Isto tem um pau de dois bicos. 
Estou agradecido e honrado com o 
convite da Confederação do Comér-
cio e Serviços de Portugal, mas a As-
sociação Comercial de Espinho atin-
giu um patamar tão alto, tão alto, 

tão alto, que receio que possa acon-
tecer o que se diz na gíria, ou seja 
quanto mais alto é o salto, maior é a 
queda. Vejo a Associação Comercial 
de Espinho com muito crescimento 
e muitas responsabilidades”.

“Entretanto, há empresas com 
dificuldades devido à conjuntu-
ra pandémica e a guerra em cur-
so”, acrescenta, acentuando a sua 
inquietude quanto ao melindre 
da situação que se esboça. “Tudo 
isso implica mais custos, causan-
do guerra de preços e afetando 
a empregabilidade. E quem for o 
próximo presidente da Associação 
Comercial de Espinho terá tam-
bém de se sacrificar profissional 
e pessoalmente. Preocupa-me a 
sucessão e a possibilidade de ter 
trabalhado duas décadas para a re-
cuperação e o desenvolvimento da 
Associação Comercial de Espinho e 
de repente vir um ‘tsunami’ e tudo 
desmoronar”.

O mandato de José Aleixo na 
associação espinhense cessa em 
dezembro de 2023. “Espero que 
apareçam listas e alguém com ou-
tra visão ou outro conhecimento e 
mais jovem que queira tomar conta 
da associação. Entretanto, não tem 
aparecido ninguém e tenho ficado 
mais três e, de novo, mais anos”. ○

pessoas & negócios

Com a presença no conselho geral da 
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, 
a Associação Comercial de Espinho dimensiona-se 
a larga escala e, inclusive, catapulta o concelho. O 
presente é gratificante para José Aleixo, mas pairam 
nuvens escuras no horizonte, porque a presidência 
não se eterniza e não se vislumbra sucessão.

ASSOCIATIVISMO

Associação 
Comercial de 
Espinho integra 
conselho geral da 
Confederação do 
Comércio e Serviços

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...

Este domingo
foi um dia especial,

Dia da Mãe! 

Porque
senão era mais algum

casaco de 300 milhões que 
os portugueses tinham

de oferecer

Ainda bem 
que Socrates já não se

encontra no
governo
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sempenho no pilar do capital humano e de 
investigação (24.º), no pilar institucional (25.º) 
e nos resultados e outputs criativos (26.º), e 
em média com o ranking global, no pilar das 
infra-estruturas (31.º)

De acordo com os dados e indicadores da 
WIPO, a performance inovadora de Portugal 
é afectada negativamente pela baixa sofis-
ticação dos mercados (41.º) e do ambiente 
menos propício para as empresas e para os 
negócios (56.º).

Os aspectos mais relevantes que afectam 
negativamente a performance inovadora de 
Portugal incluem as dificuldades de obten-
ção de crédito e acesso ao financiamento 
da inovação (101.º); a reduzida capitalização 
das empresas e as dificuldades de capitali-
zação e de acesso ao mercado de capitais 
(48.º), a incipiente protecção de investidores 
minoritários (60.º); os baixos níveis de quali-
ficação, formação e capacitação empresarial 
da população ao serviço nas empresas (54.º), 

A inovação e o progresso tecnológico é um 
factor chave impulsionador e que susten-
ta o crescimento económico, a melhoria 
da qualidade de vida, e o alcance de níveis 
mais avançados de estádios que proporcio-
nem uma vida mais saudável e duradoura, e 
mais recentemente, a emergência de novas 
tecnologias mais eficientes que contribuem 
para a redução dos níveis de poluição e que 
pretendem promover níveis superiores de 
sustentabilidade.

O progresso alcançado no presente é o 
resultado de inovações passadas e, por sua 
vez, as inovações de hoje cultivam as semen-
tes para o progresso dos anos vindouros, 
que possibilitem a criação de novos empre-
gos, potenciem o aumento da produtividade 
e crescimento económicos, e que melhorem 
significativamente as condições de vida sau-
dável, duradoura e a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações.

Procurando acompanhar e medir a ca-
pacidade inovadora e o pulso à dinâmica 
de progresso, é publicado anualmente, pela 
WIPO (World Intelectual Property Organiza-
tion) o Global Innovation Index (Índice Global 
de Inovação) que produz um benchmark e 
um ranking da performance inovativa de mais 
de 130 economias do mundo, baseado em 
mais de 80 indicadores.

Apesar da crise pandémica, a mais re-
cente edição do Índice Global de Inovação, 
publicada em 2021, evidencia que o ecossis-
tema de inovação se mostrou resiliente, reto-
mando a performance e os indicadores pré-
-pandémicos das actividades de inovação.

O avanço e o progresso tecnológico evi-
denciam um reforço das actividades de 
inovação em áreas tecnológicas na área 
farmacêutica e da saúde, aceleradas pela 
pandemia da COVID-19, mas também em 
áreas tecnológicas associadas às tecnolo-
gias da informação e comunicação e às ener-
gias renováveis e tecnologias eficientes, com 
o potencial crítico de aumentar os padrões 
de qualidade de vida, incrementar o bem-es-
tar, a saúde e a vida saudável e proteger e al-
cançar níveis superiores de sustentabilidade 
ambiental.

Com efeito, as inovações emergentes 
evidenciam actividades de investigação e 
desenvolvimento com maiores taxas de cres-

cimento em investimento nas tecnologias 
verdes e sustentáveis, nas ciências da com-
putação e inteligência artificial, nas engenha-
rias e áreas multidisciplinares e nas ciências 
ambientais.

As economias mais inovadoras do mun-
do são a Suíça, que lidera o ranking há onze 
anos consecutivos, a Suécia e os Estados 
Unidos da América, que ocupam a segunda e 
terceira posições do ranking mundial há três 
anos consecutivos.

O Top 25 das economias mais inovadoras 
do mundo é constituído maioritariamente por 
economias europeias, mas cujas tendências 
recentes têm vindo a alterar o panorama da 
geografia mundial da inovação com as eco-
nomias asiáticas a melhorarem significativa-
mente o seu posicionamento e a performan-
ce inovadora das suas economias.

São cinco as economias asiáticas repre-
sentadas no Top 15: Coreia do Sul que tem 
alcançado progressos significativos e se po-
siciona pela primeira vez na 5.ª posição; Sin-
gapura (8.º), a China que alcançou igualmente 
progressos muito relevantes e significativos, 
ultrapassando o Japão (13.º) e Hong Kong 
(14.º) e subindo consistentemente no ranking 
ocupando agora a 12.ª posição, perspec-
tivando alcançar uma posição entre as dez 
economias mais inovadoras do mundo.

Portugal ocupa actualmente a 31.ª posi-
ção, evidenciando uma certa estagnação e 
incapacidade de melhorar o seu posiciona-
mento no ranking das economias mais ino-
vadoras do mundo, com uma resistência à 
entrada no Top 30. Com efeito, nos últimos 
dez anos, posicionou-se entre a 35.ª posição, 
em 2012, com variações pontuais anuais, e 
a 30.ª posição registada nos anos de 2015 e 
2016, não almejando o desiderato de superar 
de forma evidente a fasquia das 30 econo-
mias mais inovadoras do mundo.

O Índice Global de Inovação tem demons-
trado, anualmente, a relação positiva entre a 
inovação e o desenvolvimento económico: 
quanto mais desenvolvida é uma econo-
mia, maior é a sua performance inovadora, e 
vice-versa.

Esta relação traduz que Portugal estará 
posicionado no ranking em consonância com 
o nível de desenvolvimento da sua economia. 
Porém, Portugal é superado por países como 
a Estónia (21.ª) e a República Checa (24.ª), 
economias que demonstram uma performan-
ce de inovação mais pujante do que as suas 
economias fariam supor.

Ademais, Portugal ocupa apenas a 20.ª 
posição no ranking das economias europeias, 
o que evidencia que a economia portuguesa 
tem vindo a ser superada pela performance 
inovadora de cinco países que partiram de 
níveis inferiores de desenvolvimento econó-
mico, entre os quais, a Irlanda (19.ª), Estónia 
(21.ª), República Checa (24.ª), Malta (27.ª) e 
Chipre (28.ª).

Com uma avaliação parcial por pilares de 
inovação, Portugal apresenta um bom de-

Portugal 
inovador… 
mas não muito!

opinião 
Tito Miguel Pereira
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as reduzidas oportunidades e geração de 
joint ventures e de alianças estratégicas para 
a inovação (64.º), os elevados custos de pro-
tecção de propriedade intelectual e industrial 
(45.º), os níveis incipientes de importação de 
serviços avançados de informação e comu-
nicação e de tecnologias emergentes e dis-
ruptivas (71.º).

A estes factores acrescem ainda factores 
associados à baixa produtividade do traba-
lho (90.º), aos custos laborais (67.º), à baixa 
taxa de formação bruta de capital (94.º), à 
reduzida valorização do conhecimento e da 
tecnologia traduzida num número reduzido 
de patentes de utilidade (51.º), à reduzida 
expressão das exportações de serviços de 
informação e tecnologia (61.º), e ao peso 
residual das receitas de propriedade inte-
lectual na actividade económica (49.º), um 
dos valores mais baixos entre as economias 
europeias.

Escrito em desacordo ortográfico. 
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✝ Fernando de Sousa Pinto Rachão
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou que de 
outro modo se associaram à sua dor.
Comunica que a missa de 7.º dia 
será celebrada no dia 8, domingo, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 5 de maio de 2022

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

✝ Joaquim Gomes da Rocha
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Sua filha, genro e netos 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 se celebra no dia 5, quinta-feira, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz de 
Espinho, agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Carol Gomes Loureiro 
Nuno Anselmo Sousa Loureiro 
Rúben Gomes Loureiro 
Rodrigo Gomes Loureiro

Espinho, 5 de maio de 2022

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

✝ Rui Manuel Menezes
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua do Coteiro de Cima / Anta -Espinho 

Sua companheira, irmã, enteados e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, que 
tomaram parte no funeral do seu 
ente querido ou que e outro modo se 
associaram à sua dor. A missa de 7.º 
dia será celebrada sexta-feira, dia 6, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial de 
Anta. A família desde já agradece.

Anta, 5 de maio de 2022

O certo é que viveremos eternamente de 
frágeis memórias e prolongadas saudades. 

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

✝ Maria Alberta Borges Natário
AGRADECIMENTO 

Rua 33 / Anta - Espinho

Seu marido, filha, genro, netos 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. 
Desde já agradecem.

Anta, 5 de maio de 2022
  
O certo é que viveremos eternamente de 
frágeis memórias e prolongadas saudades. 

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

✝ Afonso Manuel da Conceição Relvas
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Espinho (Rua 33)
 
Sua esposa, Maria Filipa da Silva 
Valente Relvas, irmãos 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 se celebra no dia 5, quinta-feira, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.
 
Espinho, 5 de maio de 2022

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496
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JUNTA FREGUESIA DE ESPINHO / EDITAL
Hasta Pública para atribuição de quiosques 
destinados à venda de gelados na esplanada 

à beira-mar

Vasco José Carvalho Alves Ribeiro, Presidente da 
Junta de Freguesia de Espinho, Faz público, que 
no próximo dia 16 de maio de 2022, pelas 15:30 
horas, na Sala de Reuniões da mesma Junta, 
realizar-se-á um procedimento de hasta pública 
para atribuição, a título precário, da exploração 
económica de cinco quiosques destinados à 
venda de gelados, a instalar na esplanada à 
Beira-mar, em Espinho.
O programa e condições para realização deste 
procedimento de hasta pública, encontram-se 
à disposição dos eventuais interessados nos 
serviços de atendimento da Junta de Freguesia 
de Espinho, todos os dias úteis, durante o atual 
horário de atendimento.
E para constar se passou este e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares de estilo.

Espinho, 28 de abril de 2022
O Presidente da Junta,
Vasco José Carvalho Alves Ribeiro

DEFESA DE ESPINHO - 4696 - 5 MAIO 2022

JUNTA FREGUESIA DE ESPINHO
CONCURSO PÚBLICO

Apoio de praia mínimo - Praia Azul

Conforme procedimento regulamentar, a Junta 
de Freguesia de Espinho, informa ao público 
interessado, que se encontra aberto o concurso, 
para a concessão e exploração de um apoio de 
praia mínimo nas épocas balneares, nos anos 
de 2022 a 2025, na Frente Azul “AZUL SUL” na 
freguesia de Espinho, nos seguintes termos:
1• O concurso será avaliado pela proposta mais 
vantajosa;
2• O concurso encontra-se aberto desde 28 de abril 
de 2022 a 15 de maio de 2022; 
3• As propostas deverão ser entregues 
dentro da data estipulada no nº 2, na Junta de 
Freguesia no horário de expediente;
4• Todos os concorrentes terão que se submeter 
ao programa de concurso e às condições 
exigidas pelo caderno de encargos;
5• O programa de concurso e o caderno de 
encargos serão distribuídos a quem pretender 
concorrer. 

Espinho, 28 de abril de 2022                                                                                                           
O Presidente da Junta,
Vasco José Carvalho Alves Ribeiro

DEFESA DE ESPINHO - 4696 - 5 MAIO 2022

SC ESPINHO ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA  CONVOCATÓRIA

Pedro Nélson Gonçalves Sousa, Sócio nº 105, 
Presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube 
de Espinho, nos termos do artigo 55º dos Estatutos 
do Clube, convoca os Associados para uma Reunião 
Extraordinária da Assembleia Geral, a realizar no dia 7 
junho 2022, pelas 21:15 horas, no Auditório da Junta 
de Freguesia de Espinho, Rua 23 - Espinho, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto único Eleição dos Órgãos Sociais do Clube, para 
o período 2022/2025: 
a) Assembleia Geral
b) Direção
c) Conselho Fiscal

Se à hora marcada para o início dos trabalhos não se encontrar 
presente a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia Geral 
funcionará em segunda convocatória quinze minutos após, (21h30m) 
com os sócios presentes (Artigo 58º dos Estatutos do Clube).

Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios com as quotas 
em dia e que satisfaçam os requisitos do Artigo 22º dos Estatutos 
do Clube.

Entregas das listas dos Órgãos Sociais candidatas a sufrágio, deverão 
cumprir na sua formação os Estatutos do Clube, nomeadamente, o 
estipulado no seu Artigo 36º e tendo de ser entregues na Loja Tigre 
(Rua 18, nº 738 | Espinho) até às 17h30m, do dia 27 maio 2022.

Ato eleitoral:
1. Sendo apresentada mais do que uma lista a sufrágio, o ato eleitoral 
será por escrutínio secreto na Loja Tigre (Rua 18, nº 738 | Espinho), 
no horário compreendido entre as 10h e 20h, no mesmo dia da 
Assembleia Geral. O ato será presidido pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, podendo estar presente Representante das listas a 
sufrágio.

Espinho, 3 maio 2022
Presidente Assembleia Geral
Dr. Pedro Nelson Gonçalves Sousa | Sócio nº 105
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MANUEL PROENÇA 

"ESTE CAMPEONATO poderá 
ficar decidido a duas jornadas do 
fim. No entanto, aquilo que espe-
ramos é que aconteça o que tem 
acontecido até aqui e que a equipa 
dê resposta e que ganhe todos 
os jogos. Por isso, vamos fazer o 
nosso trabalho”, confessa à Defesa 
de Espinho, o treinador dos sub-19, 
Fábio Paquete.

Trata-se de uma árdua tarefa, 
apesar de bem encaminhada. "Só 
há lugar para um, para o que chegar 
ao fim em primeiro lugar e, por isso, 
não poderemos vacilar nem um mi-
límetro", destaca o técnico, que não 
esconde que a subida de divisão e 
a conquista do título "foi, desde o 
início da época, a grande ambição".

"Este grupo de trabalho já está 
junto há algum tempo. Foi um ob-
jetivo que cumprimos desde logo 
e que, por isso, nos dava garantias 
quanto à qualidade do plantel e 
ao desenvolvimento dos processos 
que já vínhamos implementando. 
Conseguimos que os jogadores se 
mantivessem no clube e reforçá-
mo-nos com outros jogadores", deu 
nota o treinador.

"Esta é uma equipa com muita 
qualidade e os nossos jogadores 
têm experiência no Campeonato 
Nacional, desde os sub-15 até agora. 
Este é um grupo de jogadores que 
dá garantias, pois têm muita quali-
dade para assumirmos, todos, esta 
responsabilidade", evidencia Fábio 
Paquete.

Por norma, os distritais já não 

são fáceis, mas este ano houve al-
gumas dificuldades acrescidas. "Os 
jogos fora de casa são muito difíceis e 
complicados. É um campeonato com 
uma margem de erro muito curta", 
afirma o treinador que reconheceu 
não haver margem de erro. “Temos de 
estar, permanentemente, na máxima 
força e extremamente motivados. 
O mínimo erro seria-nos fatal", diz o 
treinador dos sub-19 tigres.

A equipa leva uma vantagem de 
seis pontos para o segundo classi-
ficado, o Taboeira. "Ao longo desta 
época tivemos dois empates e uma 
derrota na secretaria, precisamente 
no jogo com o Taboeira, que foi in-
terrompido no momento em que 
conseguimos o empate. Houve uma 
alegada invasão de campo e o Con-
selho de Disciplina atribuiu-nos 
uma derrota por 3-0", lamenta Fábio 
Paquete dando evidência à "compe-
titividade e exigência" desta prova.

Restam três jogos, dois fora de 
portas, com o Fermentelos e Fiães, e 
o último em casa, com o S. João de 
Ver. “São três jogos extremamente 
complicados pois os nossos adver-
sários têm equipas muito compe-
titivas. Além disso, há sempre um 
outro fator que funciona contra 
nós: todas as equipas que jogam 
contra o SC Espinho têm uma mo-
tivação adicional porque querem 
muito vencer-nos e, por isso, trans-
cendem-se. Temos de lutar contra 
isto. Além disso, no caso do Fermen-
telos, que está na luta pela fuga à 
descida, precisa de pontos e, por 
isso, os jogadores encaram estes 
jogos como verdadeiras finais”, 

descreve o responsável, que as-
sinala ainda a “rivalidade” com o 
Fiães. “Temos de manter o foco e a 
atitude como temos conseguido até 
aqui”, acrescenta.

Apesar da confortável situação 
de líder, a equipa não está a ‘dormir 
à sombra da bananeira’. “Não há 
deslumbre, nem relaxamento. Es-
tamos conscientes de que temos 
de manter o empenho, porque que-
remos muito conquistar este título”, 
assegura Fábio Paquete.

O treinador não esquece os “anos 
mito difíceis” da pandemia e recorda 
os atletas que passaram a seniores, 
sem cumprirem a etapa sub19. “Este 
grupo irá dedicar-lhes, também, o 
sucesso que vier a alcançar”, remata. 

“Grupo muito forte e unido”

Rodrigo Ribeiro foi um dos reforços 
da equipa de sub-19. O jogador veio 
do Boavista FC para os tigres, ainda 
no período de paragem dos campeo-
natos, tendo-se identificado com 
a “mística” do clube espinhense. O 
médio de 18 anos reconhece o SC 
Espinho como um emblema “muito 
próximo dos seus adeptos e da ci-
dade”, onde impera uma “grande 
união” e características que existem 
em “muito poucos clubes”

Tal como o seu treinador, Rodrigo 
Ribeiro considera que “o grande ob-
jetivo é o de chegar ao fim do cam-
peonato em primeiro lugar”. “Para já 
estamos focados e a cumprir com 
aquilo a que nos propusemos. Es-
tamos a jogar muito bem e, por isso, 
vamos continuar a lutar até ao final 

da época”, salienta.
Rodrigo Ribeiro afirma que o 

SC Espinho tem “um grupo muito 
forte e unido”, onde “o espírito de 
entreajuda é uma constante e pro-
curamos pôr à-vontade os joga-
dores mais novos”.

Reconhecendo as dificuldades 
do campeonato, o médio diz que 
um dos grandes segredos é “não 
diferenciar os nossos adversários” 
e tratar todos “com muito respeito” 
sem “subestimar as suas quali-
dades”. “Estamos sempre focados 
em ganhar”, evidencia.

O jogador tece os maiores elogios 
ao público e aos adeptos do SC Es-
pinho e dá como exemplo o jogo 
contra o Taboeira, onde contaram 
com a ajuda dos Desnorteados. 
“Agradeço muito o apoio que esta 
claque nos tem dado”, sublinha.

“Nada está ganho e, por isso, te-
remos de lutar muito até ao fim. Pode-
remos vir a ser campeões, mas ainda 
não o somos”, conclui o atleta. 

defesa-ataque

Surf.
Maria Silva chega ao 
sétimo lugar do ranking 
do Projunior, surfista 
espinhense, com 14 anos, 
alcançou o Roud 2 na prova 
do Porto/Matosinhos p18

Voleibol.
“O Espinho é o 
clube que mora no 
meu coração” 
Filipa Teixeira ex-capitã 
das seniores femininas 
do SCE. p19

A equipa de futebol de sub-19 (juniores) do SC Espinho 
está prestes a alcançar o título de campeã distrital 
da 1.ª Divisão e, desse modo, ascender ao Campeonato 
Nacional. Numa época atribulada, os tigres registaram, 
até agora, uma derrota (na 'secretaria') e dois empates. 
Nada está ganho, por enquanto, mas os tigres estão no 
bom caminho.

“Poderemos vir a 
ser campeões, mas 
ainda não somos” PLANTEL SUB 19

GUARDA-REDES
Gonfer
Gonçalo Almeida
Jorge
Luiz
DEFESAS
Dudu
Ventura
Melo
Ribeirinho
Rui
Camarinha
Duarte
Guga Soares
MÉDIOS
Dida
Passos
Gustavo
Rodrigo Ribeiro
Esteves
Renato
Diogo Domingues
AVANÇADOS
Guga
Pedro
Rafinha
Resende
Simão
Couto
Rego
Bruno Gomes
Camarão
Kaneca
TREINADOR: 
Fábio Paquete
TREINADOR-ADJUNTO: 
Gustavo Silva

Reportagem. 
Descida aos distritais leva a 
demissão da direção tigre. 
Adeptos apontam o dedo à falta de qualidade 
dos jogadores, às arbitragens e ao facto de os 
tigres jogarem em Ovar, sem um estádio na sua 
cidade.  p16 e 17

Futebol popular.
Leões Bairristas 
conquistam o título a 
duas jornadas do fim. 
Desportivo da Ponte de 
Anta assegura a segunda 
da terceira vaga à subida de 
divisão. p18
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MANUEL PROENÇA

“A DESCIDA aos distritais acaba 
por ser uma grande desilusão”, disse 
à Defesa de Espinho Paulo Sérgio 
Costa, um dos elementos da claque 
Desnorteados. “Vendo as coisas de 
fora e como adepto do clube, tenho 
a impressão de que esta época é o 
culminar das duas últimas tempo-
radas, em que o planeamento não 

foi tão rigoroso. O nível baixou 
imenso àquilo a que estávamos ha-
bituados”, afirmou aquele adepto. 

“O SC Espinho sempre lutou para 
chegar aos play-offs de subida. 
Houve, portanto, sinais de que a fas-
quia não estava tão elevada”, prosse-
guiu Paulo Sérgio Costa dando nota 
de que “no início desta temporada 
era mais do que evidente a falta de 
qualidade do plantel”. 

Paulo Sérgio Costa considera esta 
descida aos distritais “uma injustiça 
muito grande, sobretudo pela forma 
como este campeonato foi dese-
nhado. Se fizermos o somatório dos 
pontos de todos os jogos da época, 
o SC Espinho até termina com mais 
pontos do que o Valadares Gaia que 
ficou em primeiro lugar nesta se-
gunda fase”, explica o adepto tigre.

“Mesmo com estas injustiças en-
tendo que há coisas que já deveriam 
ter mudado há muito tempo”, disse, 
ainda, acrescentando que “não é ad-
missível desculpar-se uma descida 
de divisão, quando se deveria estar 
a lutar pelos primeiros lugares. E 
nesta época não estivemos perto 
disso!”

Paulo Sérgio Costa considera 
que na primeira fase do campeo-
nato “já era por demais evidente 
a falta de garra e de vontade de 
correr dos jogadores. Houve jogos 
em que os adversários eram de um 
nível inferior ao nosso clube e eles 
não mostravam aquela vontade 
que é normal de quem joga no Es-
pinho – correr, lutar e acreditar. 
Acrescente-se o facto de, nesta tem-
porada, terem aparecido dois ou 
três jogadores que, claramente, ti-
nham tiques de vedetas, sobretudo 
amuavam quando ouviam críticas, 
não davam o devido valor ao apoio 
que os adeptos demonstraram 
durante toda a época”, explicou o 
adepto que diz não estar habituado 
a ver “estes comportamentos dos jo-
gadores do nosso clube. Queremos 
cá pessoas que com pouco con-
sigam fazer muito”.

Paulo Sérgio Costa lamenta que 
com a confirmação da descida se 
continuassem a ver jogadores “com 
esta postura e, até, um ar de des-
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Depois de um percurso de duas épocas 
nos distritais que terminou em 2017 com 
a subida ao Campeonato de Portugal, o SC 
Espinho voltou a ser despromovido. 

É a passagem ao quinto nível do futebol 
português, depois de introduzida uma Liga 3 na 
época transata. Afinal de quem é a culpa? Os 
adeptos apontam o dedo à falta de qualidade dos 
jogadores, às arbitragens e ao facto de os tigres 
jogarem em Ovar, sem um estádio na sua cidade. 
A direção, entretanto, já apresentou a demissão e 
as eleições estão marcadas para 7 de junho.

“Descida ao 
distrital foi 
uma injustiça 
muito grande”

respeito por aquilo que aconteceu. 
Isto revolta-nos”, dá conta o adepto 
alvinegro.

Apesar de tudo, Paulo Sérgio in-
siste que “os nossos jogadores serão 
sempre os melhores do mundo se 
lutarem e suarem a camisola, inde-
pendentemente do resultado que 
consigam. Caso contrário, a massa 
associativa e adepta do SC Espinho 
irá, certamente, cobrar-lhes isso”.

O adepto dos tigres considera que 
“para se manter uma equipa compe-
titiva terá de haver mais exigência. 
No entanto, não admitimos que 
brinquem com a nossa paixão pelo 
SC Espinho”.

Paulo Sérgio faz questão de dizer 
que esta sua opinião não vincula 
a claque dos Desnorteados, à qual 
pertence. “A minha decisão pes-
soal é a de continuar a dar todo o 
apoio ao clube. Vou continuar a 
acompanhar o clube nos distritais, 
da mesma forma que sempre o fiz 
enquanto esteve em divisões su-
periores”, sublinha o adepto espe-
rando que “o clube cresça. Adoro fu-
tebol e a minha paixão é o Espinho. 
Custa-me voltar ao cenário dos dis-
tritais, mas irei estar do lado do meu 
clube”, conclui.

“Arbitragens prejudicaram 
o clube ao longo desta época”

Carlos Canelas é um antigo jogador 
do SC Espinho que tem acompa-
nhado a equipa. Reconhece que “o 
formato deste campeonato não fa-
voreceu, em nada, o clube nem as 
equipas que estão melhor prepa-
radas. O Espinho acabou por pagar 
esta fatura”, afirma Carlos Canelas 
que aponta o dedo “às arbitragens, 
sobretudo as da Associação de 
Futebol do Porto, que nos prejudi-
caram ao longo desta época”.

Carlos Canelas lamenta os inci-
dentes no final do encontro com o 
Gondomar SC, mas diz que “são o re-
flexo de um descontentamento da 
massa associativa, o que é normal 
num clube que é despromovido e 
com a mística e o historial do nosso. 
Os adeptos manifestaram-se contra 
os jogadores que, quanto a mim, 
não têm culpa de não terem quali-
dade”, justifica aquele antigo atleta. 
“Porém, acho que o SC Espinho, 
com um bocado de sorte poderia 
ter ultrapassado esta situação cons-
trangedora”, acrescenta, afastando 
a hipótese de falta de empenho dos 
jogadores.

Para aquele antigo jogador, “a di-
reção do clube terá de estar mais 
atenta às contratações para que 
uma situação destas não volte a 
acontecer”, prevendo para a pró-
xima época “uma tarefa muito di-
fícil. Terá de haver um investimento 
numa equipa forte e consistente 
para regressarmos depressa ao 
Campeonato de Portugal”, sustenta.

Carlos Canelas afasta responsabi-

lidades da direção do clube. “Penso 
que tem feito um bom trabalho e 
sinto que a cidade está com este 
grupo que está a frente do SC Es-
pinho. Estamos a jogar fora do con-
celho, com o fator casa a 25 quiló-
metros de distância e, por isso, não 
é fácil juntar adeptos”.

Carlos Canelas elogia, também, 
os sócios e adeptos do clube que 
“têm sido impecáveis. Jogámos em 
Valadares, que era mais próximo do 
que o estádio em Ovar e estiveram 
lá em força! Por isso, enquanto não 
houver estruturas para o futebol sé-
nior do clube, será muito difícil pro-
gredir”, afirma aquele ex-jogador.

“O distrital é extremamente com-
petitivo em virtude das rivalidades 
que existem entre os clubes”, ad-
verte, sustentando que “só uma 
equipa forte poderá superar todas 
as dificuldades”.

“Quanto a esta época, resta dizer 
que tivemos massa associativa, mas 
faltou qualidade à equipa”, termina.

“Há que apostar na 
formação do SC Espinho”

Carlos Gomes (Maragato) acom-
panha a equipa do SC Espinho em 
várias modalidades e no futebol 
em particular há muitos anos. Foi 
antigo guarda-redes de andebol do 
clube, mas o futebol é, na verdade, a 
sua grande paixão.

“Se calhar não foi uma época boa 
nas escolhas dos atletas, mas penso 
que não terá havido dinheiro para 
mais”, disse Carlos Gomes que re-
cusa “apontar o dedo a esta direção” 
pois considera que isso seria “uma 
tremenda injustiça”.

Com esta descida, que lhe trouxe 
“um grande desgosto” e “muitas lá-
grimas”, Carlos Gomes vê que será 
uma “janela de oportunidades para 
a nossa formação. Por aquilo que 
vejo na nossa equipa de juniores 
deveríamos aproveitar alguns dos 
jogadores”, sugere aquele adepto 
que acompanha a formação tigre. 
“A aposta dos clubes deveria passar 
pela formação de jogadores e nisto 
o nosso clube está de parabéns”, 
sublinha, acrescentando que “estes 
jovens atletas poderão dar um con-
tributo aos seniores e até dar uma 
ajuda no próprio orçamento do 
clube”.

Sobre os jogadores da equipa sé-
nior, Carlos Gomes acha que “não 
compreenderam muito bem a mís-
tica e o espírito do SC Espinho. Se 
as coisas não correm bem teriam 
sempre de correr mais do que os 
outros e de dar tudo por este clube”, 
conclui.

Cindo anos depois tigres 
regressam aos distritais

Em 4 de junho de 2017, o SC Espinho 
deixou o Campeonato Distrital de 
Aveiro, ao conquistar e celebrar 
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SC ESPINHO GONDOMAR SC

0  1
CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE E) 

JORNADA 5.  30/04/2022. Estádio Marques da Silva, em Ovar.

CARTÕES
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AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Silva Ricardo Neves

66  © João Ricardo Serginho
Sandro Ken Sebastian

48 Duarte Soares Pedro Rosas
Edu Silva Mica 85 54

66 Guilherme Campos André Silva 72

Ministro Fabinho 14

Daniel Bruno Pacheco
45        Iko Caetano Idé Colubali 72

79 Chidera Hulk
39 Paulinho Bruno Fernandes 85 74

Pedro Barroso T Domingos Barros
Nuno Pereira Ricardo Benjamim

  Lucas Camelo Igor Rocha                   85

39                    Kenedy Có Kakuba                         85 90+2

66                    Nakedi Baba Zakari           72

79    Renteria Abdoulaye Daffé
Palancha Adilson Silva            72

45 Jorge González Alexandre Sala 14 80

0-0 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por Pedro Rosas (49)

ÁRBITRO: Diogo Vicente (AF Santarém)
ÁRBITROS AUXILIARES: Henrique Paula e Adriano Chora

Os jogadores, 
quanto a mim, 
não têm culpa 
de não terem 
qualidade” 

Carlos Canelas

Os nossos 
jovens atletas 
poderão dar 
um contributo 
aos seniores 
e até dar 
uma ajuda 
no próprio 
orçamento do 
clube”

Carlos Gomes 
(Maragato)

Já era por 
demais 
evidente a 
falta de garra 
e de vontade 
de correr dos 
jogadores”

Paulo Sérgio 
Costa
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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

O SC ESPINHO foi despromovido ao Cam-
peonato Distrital de futebol de Aveiro cinco 
anos depois de ter alcançado o Campeonato 
de Portugal. Os tigres perderam, no passado 
sábado, com o Gondomar SC, por 0-1, golo so-
frido aos 49 minutos.

No final, os ânimos exaltaram-se contra 
a equipa do SC Espinho e o avançado Chi-
dera envolveu-se em desentendimentos com 
elementos da claque dos Desnorteados que 
saíram de trás da baliza e passaram pela ban-
cada do Estádio Marques de Silva, para a zona 
do banco onde se encontrava o avançado nige-
riano. Alegadamente alguns adeptos terão ba-
tido no banco onde Chidera estava sentado e 
o jogador alvinegro respondera. Foi a confusão 
generalizada, com empurrões e jogadores e di-
rigentes a tentarem acalmar os ânimos.

Foi um jogo com muitos incidentes. Logo 
no início, aos 30 segundos, o árbitro da Asso-
ciação de Futebol de Santarém, Diogo Vicente 
lesionou-se. O jogo esteve parado durante 
cerca de uma hora, a aguardar a chegada do 
árbitro da AF de Aveiro, Eduardo Ribeiro que 
assumiu as funções de fiscal de linha. Hen-
rique Paula, que era o primeiro fiscal de linha, 
dirigiu o encontro até ao fim.  MP

A direção do 
SC Espinho está 
demissionária. 
O anúncio foi feito 
pelo próprio presidente 
do clube, num 
comunicado, em vídeo, 
publicado na conta 
oficial do sc espinho 
nas redes sociais, na 
sequência da descida 
aos campeonatos 
distritais de futebol.

"A minha direção, numa 
decisão tomada por unani-
midade, irá apresentar a de-
missão ao presidente da As-
sembleia Geral para que este 
possa marcar eleições", deu 
nota Bernardo Gomes de Al-
meida garantindo que o clube 
"não vai cair num vazio".

Bernardo Gomes de Al-
meida promete que a seu 
tempo decidirá "consoante 
os projetos e propostas que 
surjam” se deve, ou não, apre-
sentar uma nova candidatura.

Neste comunicado, o pre-
sidente da direção do SC Es-
pinho aborda, também, os inci-
dentes do jogo de sábado. “Foi 
um dia em que houve com-
portamentos inadmissíveis de 
certos adeptos. Alguns deles 
estiveram envolvidos em inci-
dentes no relvado após o final 
do jogo com atletas nossos, o 
que terá para os atletas conse-
quências disciplinares”, disse o 
dirigente tigre.

Na sua declaração, em 
vídeo, o presidente dos tigres 
não esconde que o dia de sá-
bado “foi muito triste para o 
nosso clube. Sinto que foi uma 
injustiça, com um formato de 
um campeonato vergonhoso 
e uma fase final onde se pas-
saram coisas inexplicáveis”, 
afirmou o presidente do SC 
Espinho evidenciando que 
ele e a sua direção estão dis-
postos a “assumir todas as 
responsabilidades”.

Bernardo Gomes de Al-
meida fez questão de dizer 
que para ele terá sido “um 
dos dias mais tristes” da sua 
vida, não só pelo facto de o 
clube ter sido despromovido, 
mas também, porque teve de 
entrar na sua cidade “escol-

tado, com um aparato que 
dispenso. O que é isto?! Em 
que mundo é que vivemos?” - 
questionou, indignado.

Bernardo Gomes de Al-
meida reconheceu que a 
equipa “poderia ter feito mais 
ao longo da época. Era a nossa 
obrigação ter feito muito mais. 
Desde sempre foi respeitada a 
identidade do clube e a raça 
vareira. Por isso, assumimos 
todas as responsabilidades 
diante dos nossos sócios e 
adeptos, sobretudo aqueles 
que nos acompanham diaria-
mente com enorme paixão 
e dedicação”, considerou o 
presidente.

“Não posso admitir que 
tentem enxovalhar o meu 
nome e o daqueles que todos 
os dias trabalham em prol 
do clube”, salientou, acres-
centando que “todos os ele-
mentos da minha direção 
estão aqui a título comple-
tamente gracioso. Todos não 
recebem um cêntimo pelas 
horas, dias, meses e anos con-
tínuos de dedicação ao clube 
com enorme prejuízo da sua 
vida profissional e familiar, 
pelo que não estamos agar-
rados a nada, nem temos ne-
nhum apego a lugar. Amamos 
o Espinho sem conta, peso e 
medida”.

Na sua comunicação aos 
sócios, o presidente do SC Es-
pinho realça que “ao longo dos 
últimos anos fizemos coisas 
boas, fizemos coisas menos 
boas, acertámos umas vezes 
e errámos outras, mas sempre 
com o propósito de servir o 
Espinho e sempre no cenário 
de grandes dificuldades”. E 
deu como exemplo o facto de 
o clube estar “a fazer a quarta 
época a jogar fora de portas 
com os custos desportivos e 
financeiros que isso implica 
e ainda por cima numa altura 
de significativa redução de 
receitas”.

Bernardo Gomes de Al-
meida disse que “o novo es-
tádio vai ser uma realidade. 
O clube está a criar condições 
para ter algum património 
próprio como o pavilhão, 
assim como estamos a acabar 
de pagar dívidas antigas que 
herdámos e que pesavam nas 
contas.”, concluiu.  MP

Incidentes 
entre adeptos 
e jogadores

Direção apresenta a 
demissão e provoca 
eleições antecipadas

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Valadares Gaia 5 4 1 0 6-1 13
2 Gondomar SC 5 2 2 1 6-6 8

3 SC Espinho 5 1 2 2 3-4 5
4 Alvarenga 5 0 1 4 5-9 1

PRÓXIMA JORNADA (8 maio)
Alvarenga 17h00 SC Espinho

Gondomar SC 17h00 Valadares Gaia

5.ª JORNADA
SC Espinho 0-1 Gondomar SC

Valadares Gaia 2-1 Alvarenga

o título daquela prova no antigo 
Estádio Comendador Manuel de 
Oliveira Violas, passando para o 
Campeonato de Portugal, o terceiro 
nível das provas nacionais seniores. 
Os tigres regressam, assim, aos dis-
tritais, prova onde foram parar em 
2015 e onde permaneceram até 2017, 
altura em que festejaram a subida e 
prometeram não mais voltar.

O ano de 2015 foi negro para os 
espinhenses quando caíram nos 
distritais, juntamente com o Pe-
dras Rubras e com o Moimenta da 
Beira, ocupando os três lugares de 
despromoção da Série C do então 
denominado Campeonato Nacional 
de Seniores, cujo primeiro lugar foi, 
curiosamente, ocupado pelo Gon-
domar SC.

No ano seguinte, sob o comando 
de António Cerqueira, antigo de-
fesa central dos tigres, a equipa es-
pinhense conseguiu uma segunda 
posição, perdendo a subida aos 
nacionais para o RD Águeda, que 
alcançou mais um ponto e fruto do 
empate na última jornada, em casa, 
com o Oliveira do Bairro (1-1).

Só na época de 2016/2017, o SC 
Espinho alcançou a subida ao Cam-
peonato Nacional de Seniores, sob 
o comando de Carlos Manuel, trei-
nador que os espinhenses foram 
buscar ao Carregosense e que 
tinha uma vasta experiência nos 
campeonatos distritais de Aveiro. 
Nessa época, o SC Espinho apenas 
registou uma derrota e conquistou 
25 vitórias.

Já nos nacionais, sob o comando 
de Rui Quinta, o SC Espinho ficou 
no segundo lugar da Série B e em 
2018/2019, ainda sob o comando do 
mesmo técnico, falhou a subida à 2.ª 
Liga com o Casa Pia, depois de ter 
vencido a Série B do Campeonato 
de Portugal, perdendo, em casa, 
no desempate por grandes pena-
lidades, por 2-4, depois de ter igua-
lado a eliminatória, com 1-0 no final 
do tempo regulamentar.

Em 2019/2020, com a pandemia, 
os tigres, orientados por João Fer-
reira, ficaram no terceiro lugar da 
Série B do Campeonato de Portugal 
e no ano seguinte escaparam à des-
promoção com um oitavo lugar, ao 
comando de Bruno China, após a 
saída de João Ferreira.

Na época que terminou este ano, 
os espinhenses começaram mal 
sob o comando de Rui Borges que 
foi substituído por Pedro Barroso 
após um empate em Ferreira de 
Aves a 7 de novembro de 2021. Os es-
pinhenses ficaram no quinto lugar 
da tabela classificativa da Série C 
do Campeonato de Portugal, com 
29 pontos. Na fase de manutenção/
descida, os espinhenses, a uma jor-
nada do fim, ficaram com o terceiro 
lugar, independentemente do re-
sultado que venham a obter no úl-
timo jogo, em Alvarenga e, por isso, 
caíram, novamente, nos distritais. 
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GOLFE

GINÁSTICA RÍTMICA

FUTEBOL POPULAR

DANÇA DESPORTIVA

SURF

defesa-ataque

AS GINASTAS da Acadé-
mica de Espinho, Maria Sa-
dovnikova (iniciada), Maria 
Osório e Inês Fernandes 
(juvenis) e Sofia Amorim (sé-
nior), estiveram em destaque 
no Torneio de Aparelhos da 
1.ª Divisão de Ginástica Rít-
mica que decorreu na Nave 
Desportiva Municipal de 
Espinho.
Sadovnikova, alcançou o 
primeiro lugar em Arco e a 
segunda posição em Movi-
mentos Livres. Margarida 
Novo, também iniciada, ficou 
em terceiro em Corda.
No escalão de juvenis, Maria 
Osório e Inês Fernandes al-
cançaram o primeiro lugar 
em todos os aparelhos. Maria 
Osório venceu em Movi-
mentos Livres e Maças e Inês 

Fernandes em Corda e Arco.
A sénior academista e a gi-
nasta mais velha do clube 
do Mocho, Sofia Amorim, 
venceu o aparelho Fita e 
ficou em segundo lugar em 
Maças.
O conjunto infantil da Acadé-
mica (Carolina Saxe, Madalena 
Coutinho, Sofia Sousa, Flor 
Barbosa e Rita Duarte), obteve 
o segundo lugar na classifi-
cação geral e prepara-se para 
participar, no próximo fim de 
semana, em Vagos, no II Open 
de Conjuntos. Ainda no es-
calão de Infantis, participaram 
com um exercício individual 
de Corda, as ginastas Rita 
Duarte e Madalena Coutinho, 
classificando-se em primeiro 
e segundo lugar, respetiva-
mente. 

O OPORTO Golf Club, um 
dos locais dedicados à prá-
tica de golfe mais antigos 
do mundo e o mais antigo 
da península ibérica, viu na 
manhã de sábado Nelly Ta-
veira Pinto e Miguel Teixeira 
Bastos vencerem o Torneio 
dos Vinhos Quinta do Noval. 
A manhã de golfe que juntou 
107 atletas e entusiastas da 
modalidade foi jogada com 
uma particularidade: shot 

gun. Todos começaram a 
jogar às nove da manhã.
Nelly Taveira Pinto levou a 
melhor, vencendo o torneio 
na vertente Net (com auxílio 
de handicap), com 42 pontos, 
deixando a dois Pedro Ca-
bral e José Luís Rodrigues.
Na vertente Gross o lugar 
mais alto do pódio pertenceu 
a Miguel Teixeira Bastos com 
31 pontos (5 acima do par do 
campo).  

OS LEÕES Bairristas con-
quistaram, este fim de se-
mana, o título de campeões 
da 1.ª Divisão da Associação 
de Futebol Popular do Con-
celho de Espinho (AFPCE). 
O troféu, que fugia à equipa 
do Bairro Piscatório há seis 
anos, foi festejada com uma 
goleada (2-7) ante os Magos 
de Anta, a duas jornadas do 
final da prova que termina a 
28 de maio. 
Também a dois jogos do fim, 
o Desportivo da Ponte de 

Anta carimbou a subida à 
principal divisão do futebol 
popular, vencendo por 3-1 o 
Cruzeiro de Silvalde, acompa-
nhando, assim, a Juventude 
da Estrada que já havia ga-
rantido o título da 2.ª Divisão 
e a ascensão.
Na calha da subida à 'pri-
meira' está o conjunto do Es-
trelas da Ponte de Anta, em 
luta com o Império de Anta, 
cujo desfecho poderá vir a 
acontecer, apenas, na derra-
deira jornada. 

Maria Silva, da Associação Mar 
de Espinho (AME), com apenas 14 
anos, atingiu o segundo Round e 
o sétimo lugar da primeira etapa 
do Projunior Porto/Matosinhos, 
etapa inaugural do regressado 
circuito Junior Tour.

 

A SURFISTA espinhense foi elimi-
nada, com 3,9 pontos, na quarta po-
sição no Heat 6 ante Érica Máximo 
que alcançou 13,35 pontos, Benedita 
Teixeira, do Sporting CP, com 8,9 
pontos no segundo lugar e Beatriz 
Carvalho (ASCC), com 8,15 pontos.

Maria Silva passou ao segundo 
Round com 4,8 pontos, na segunda 
posição do Heat 3, onde Beatriz Car-
valho conquistou o primeiro lugar, 
com 5,9 pontos, fincando para trás 
Teresa Pereira (SCV) com 3,9 pontos 
e Gabriela Dinis (Lombos), com 1,95 
pontos. A jovem surfista da AME 
está na sétima posição do Ranking 
da prova.

Entretanto, no Heat 1, Núria Ma-
ganinho da Associação Onda do 
Norte (AON) foi eliminada com 5,75 
pontos e alcançou o nono lugar da 
prova, perdendo para Maria Salgado 
(ASSC) que ficou com a primeira po-
sição com 11,85 pontos e para Lua 
Escudeiro (CSF) em segundo lugar 
com oito pontos. Raquel Otero 
(SCV) ficou no quarto lugar do Heat 
com 4,75 pontos.

Por fim, Leonardo Silva, da As-
sociação Mar de Espinho, foi eli-
minado no primeiro Round, al-
cançando o terceiro lugar no Heat 
3 com 6,5 pontos, perdendo para 
Tiago Stock (Lombos) que alcançou 
a primeira posição, com 10,45 pontos 
e para João Roque Pinho (Aqua 
Carca), com 8,35 pontos no segundo 
lugar. O surfista espinhense obteve 
a 25.ª posição na prova e está no 23.º 
lugar do ranking.

A segunda etapa desta prova irá 
realizar-se a 2 e 3 de julho próximo, 
na Praia de São Jacinto, em Aveiro. 

Tomás Bugallo em terceiro 
em bodyboard

Espinho esteve representado 
este fim de semana de norte a sul 
do país nas modalidades de mar 
de bodyboard e longboard, com 
atletas da Associação Mar de Es-
pinho (AME).

Na Costa da Caparica, Tomás Bu-
gallo esteve presente na primeira 
etapa do Circuito Nacional de lon-
gboard, alcançando a terceira po-
sição na categoria de sub-18 e o 25.º 
lugar em Open.

Na praia do Cabedelo, Figueira 
da Foz, estiveram presentes quatro 
atletas de bodyboard para a úl-
tima etapa do Circuito Regional. 
João Tavares adaptou-se bem às 
condições do mar e na categoria 
de sub-14 terminou na terceira 
posição.

De salientar que João Tavares, 
Afonso Guerra e Fábio Maganinho 
alcançaram o apuramento para 
a finalíssima do Campeonato 
Nacional de Esperanças de bo-
dyboard. Afonso Guerra foi o nono 
classificado nos sub-18.

Destaque, ainda, para Henrique 
Vidal que foi nono classificado e 
para Pedro Lunet e Mafalda Se-
bastião que conquistaram o 13.º 
lugar nos sub-18 daquela prova de 
bodyboard. 

TRÊS PARES da secção de dança 
desportiva do Sporting Clube de Es-
pinho subiram ao pódio na 2ª Prova 
do Circuito Nacional Standard 
& Latinas. Na prova que contou 
com 140 pares, o clube espinhense 
marcou presença com quatro pares, 
tendo todos atingido as finais nos 
respetivos escalões.

Na categoria Juventude Intermé-
dios Latinas, o par João Capela e 
Íris Resende conquistou o 1.º lugar. 
Já no escalão Adultos Iniciados La-
tinas, Filipe Oliveira e Inês Romão 
subiram ao 3.º lugar do pódio. 
Também com um 3.º posto ficaram 
Fabios Struck e Adriana Castro, na 
categoria de Adultos Intermédios. 
Neste mesmo escalão, Daniel Gon-
çalves e Juliana Sá Couto conse-
guiram um 6º lugar.

Daniel Gonçalves contou à De-

fesa de Espinho que “depois de uma 
pausa de um mês na competição, 
esta prova veio ajudar ainda mais 
à evolução da equipa”. “Os resul-
tados foram muito bons, porque 
passámos todos à final, depois de 
termos mostrado ainda mais à 
vontade na pista do que em provas 
anteriores”, afirma, contente, o 
bailarino. 

Acompanhados da mascote Fredo, 

um tigre de peluche, equipado com 
a camisola do SCE, os atletas pre-
param já a próxima prova. A 14 de 
maio, os bailarinos disputam a 3ª 
Jornada da Taça de Portugal Stan-
dard e Latinas e Daniel Gonçalves 
garante que “os objetivos já estão 
traçados”. “Fizemos uma análise aos 
nossos erros e vai correr melhor de 
certeza, porque queremos sempre 
melhorar”, conclui. 

Maria Osório e Inês 
Fernandes destacam-se 
em aparelhos

Nelly Taveira Pinto e Miguel 
Teixeira Bastos vencem no 
Oporto Golf Club

Leões sagram-se campeões e 
Desportivo vai para a 1.ª Divisão

Maria Silva em sétimo no Projunior 
Porto/Matosinhos

Espinhenses 
dançaram no 
pódio
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CAROLINA FIGUEIREDO

“NÃO TEM NADA que ver com o não me sen-
tir bem dentro de campo, porque eu adoro o 
espírito de grupo, adoro o balneário, adoro as 
quatro linhas”, confessa Filipa Teixeira, quan-
do questionada sobre o motivo da sua saída 
das quadras. “Não há uma razão, na verdade. 
É só uma questão de prioridades e de ter de 
abdicar de alguma coisa para conseguir abra-
çar outros projetos e rentabilizar o tempo na 
minha vida pessoal e profissional”, explica.

Já deixou de jogar por duas vezes e quer 
acreditar que “à terceira é de vez”. “Custou-me 
muito o dia em que decidi que ia deixar de ser 
atleta”, confessa. “Durante esta época, todos 
os dias pensei nisto, porque quero ser mãe, 
sou professora de Educação Física e posso ca-

lhar em qualquer lado do nosso país, é preciso 
definir prioridades”.

Filipa Teixeira deixa agora as quadras, por-
que também acredita que a sua missão no 
Sporting de Espinho está concluída. “Quando 
voltei para o Espinho, vim com o sentimen-
to de missão, da subida à I Divisão”, afirma, 
recordando ter dito que, quando chegassem 
ao maior palco do voleibol nacional, voltaria 
a deixar de jogar. “Mas quando chegámos à I 
Divisão, aquele bichinho não me deixou sair”. 
Apesar do “sentimento de missão cumprida”, 
Filipa confessa que “gostava de sair campeã”, 
mas prefere sair de bem com a modalidade, 
garantindo ainda que, se a equipa não tivesse 
conseguido a manutenção, “não abandonaria 
o barco”.

É das eternas capitãs do Sporting de Espi-

nho e confirma que “isso tem um peso acresci-
do e uma responsabilidade extra”. E sentiu-os 
durante todo o processo da escalada de divi-
sões até à I, que começou com “um grupo de 
amigas espinhenses, apaixonadas pelo clube, 
pelo voleibol e a jogar a custo zero”. E essa es-
calada foi bem-sucedida, com a subida ao es-
calão máximo a ser dedicada ao Toninho, “um 
dos grandes impulsionadores do projeto das 
seniores femininas”.

Ao olhar para 
todo o seu percur-
so, Filipa destaca 
o primeiro e o úl-
timo campeona-
to conquistados 
ao serviço do SC 
Espinho como os 
momentos mais 
marcantes. “O pri-
meiro foi quando 
fui campeã de mi-
nivoleibol, no meu 
ano de estreia, em 
1999, e que acredi-
to ter sido um dos motivos para a minha con-
tinuidade na modalidade”, lembra. Recorda 
ainda a “épica subida no jogo de domingo à 
tarde” para a II Divisão, mas o seu último jogo 
contra o Clube Kairós ocupa um grande espa-
ço no baú das recordações. “Apesar de termos 
perdido, foi especial, porque foi o meu último 
jogo na Arena Tigre”, começa por contar o 
episódio do jogo onde diz ter “revivido todos 
os momentos no Sporting Clube de Espinho, 
desde o início até ao fim”.

Apesar de se afastar das quadras enquanto 
atleta, Filipa pretende continuar bem junto à 
linha a orientar os mais novos. “Quero conti-
nuar sempre ligada ao clube e se puder ser 
como parte ativa, neste caso, como treinadora, 
ainda melhor”, garante. “No futuro, também de 
equipas seniores”, acrescenta, pedindo apenas 
que “o projeto seja aliciante e competitivo”.

Filipa Teixeira afirma ter plena noção de 
que nunca se vai conseguir separar do Espi-
nho. “Já representei outros clubes como atleta 
e treinadora e não conseguia festejar frente 
ao SCE, por isso era inevitável voltar”, confes-
sa. “O Espinho é sempre o Espinho e é o clube 
que mora no meu coração”, acrescenta.

Quando confrontada com o porquê de o 
clube alvinegro ser diferente dos outros, a 
resposta é imediata. “As pessoas”. “Acho que a 
mística do clube é muito diferente de todas as 
outras e são as pessoas que transformam e fa-
zem o Espinho ser assim”, afirma, lembrando 
todos os que se cruzaram no seu caminho e 
que a receberam. “O SCE foi o meu primeiro 
clube, onde aprendi a fazer o primeiro passe e 
a primeira manchete, onde ganhei o primeiro 
título e onde me senti uma peça essencial du-
rante toda a minha carreira”, conclui. 

VOLEIBOL VOLEIBOL

“O SCE foi o meu primeiro clube 
onde me senti uma peça essencial 
durante toda a minha carreira”

Mochos na 
final da Taça 
Federação

A EQUIPA academista carimbou a 
presença na final da Taça Federa-
ção, no passado sábado. Os mochos 
venceram o Leixões SC por 1-3 na 
casa do rival, com os parciais de 
23-25, 25-14, 31-33, 22-25. Assim, os es-
pinhenses fecharam a eliminatória 
no quinto lugar do campeonato e 
vão defrontar a AJ Fonte do Bas-
tardo na Final da Taça Federação. 
O clube açoriano conquistou uma 
vaga na luta por este troféu ao ven-
cer a eliminatória com o Esmoriz 
GC por 2-1.

O primeiro encontro da final da 
Taça Federação está marcado para 
a próxima terça-feira, 10 de maio, 
pelas 19 horas, no Pavilhão da AAE. 
O segundo será dia 14, sábado, nos 
Açores, pelas 18 horas.

A DUPLA de voleibol de praia por-
tuguesa João Nuno Pedrosa/Hugo 
Campos vai disputar o Challenge 
Beach Pro Tour de Doha, compe-
tição que reúne de 5 a 9 de maio 
no Catar as melhores duplas mun-
diais.

O espinhense João Pedrosa e 
Hugo Campos irão disputar a Fase 
de Qualificação – devido à sua 
pontuação no ranking da FIVB – e 
terão de derrotar, no mínimo, dois 
adversários para atingir o Quadro 
Principal do Challenge de Doha.

O Challenge Beach Pro Tour de 
Doha é o terceiro torneio Chal-
lenge na temporada inaugural do 
Volleyball World Beach Pro Tour 
da FIVB e o terceiro em que João 
Pedrosa e Hugo Campos vão parti-
cipar, depois de terem disputado o 
Challenge de Tlaxcala, no México, e 
o Challenge Beach Pro Tour de Ita-
pema, no Brasil.

Aos 34 anos, Filipa Teixeira pendurou as sapatilhas e guardou a bola. 
A carreira da capitã do Sporting Clube de Espinho chegou ao fim, mas 
apenas como atleta. Acredita que desta vez será de forma definitiva, 
mas garante que não vai abandonar o seu Espinho e que continuará 
ligada ao voleibol como treinadora e “sempre a contribuir da melhor 
forma possível para o clube”.
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Pedrosa/
Campos em 
competição 
no Catar

VOLEIBOL DE PRAIA

anos ligados ao 
voleibol como atleta 
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

  

 
CHAMA-SE, com propriedade, o comboio 
Celta – afinal, liga os antigos territórios cel-
tiberos do Norte de Portugal e da Galiza – e 
parte diariamente da estação de Campanhã, 
no Porto, em direção à de Guixar, em Vigo. 
Como estamos a falar de um fim de semana, 
deixamos dois conselhos: reservar o bilhete 
com antecedência, uma vez que a procura é 
surpreendentemente grande; acordar cedo 
e tomar um bom pequeno-almoço, porque o 
comboio parte às 8h13 e, apesar de interna-
cional, não há carruagem bar. 

A viagem demora cerca de duas horas e 20 
minutos e vai cruzando o Entre Douro e 
Minho, com apenas uma paragem em Nine 
(Famalicão). Pouco depois, começa a melhor 
parte: a transição entre interior e litoral, a 
passagem pela Ponte Eiffel em Viana e a che-
gada a Caminha, com o comboio sempre en-
costado ao mar. A cruzar a fronteira, espreite 
a fortaleza de Valença. 
O percurso em direção a Vigo é rápido e algo 
desinteressante, até ao momento em que se 
avistam as Rias Baixas, a imponente Ponte 
de Rande e os inúmeros viveiros instalados 
na água. Há quem desmereça a cidade gale-
ga, que tem uma arquitetura pesada, graníti-
ca e fortemente marcada pelo facto de ser o 
maior porto pesqueiro da Europa. Mas Vigo 
é, hoje, uma cidade bastante transformada, 
com grandes alamedas e muitas soluções ur-
banísticas para vencer o ‘sobe e desce’.
Após a chegada a Guixar, instale-se numa 
das muitas unidades hoteleiras viguesas, 
sendo aconselhável escolher uma zona cen-
tral. É por aqui que sugerimos os primeiros 
passeios: deambule pelo comércio nas ruas 
Urzaiz e Príncipe; contemple o monumento 
da Gran Via de homenagem aos pescadores; 
aprecie as passadeiras que o levam ao El Cor-
te Inglês (ver caixa); sente-se numa das mui-
tas esplanadas e beba uma cerveja (sempre 
acompanhada de um aperitivo). Ao almoço, 
experimente uma das mais tradicionais ca-

sas de ‘tapas’ galegas (ver caixa) e à tarde 
desça ao Casco Vello, pela Praza de La Cons-
tituición – um dos postais turísticos de Vigo. 
Percorra as ruas estreitas, visite a Concate-
dral e as muitas lojas de recordações. Regres-
se ao hotel para descansar e jante tarde – à 
espanhola – numa das muitas marisqueiras 
do Mercado da Pedra.

 
DEPOIS DA AGITAÇÃO do primeiro dia, 
descanse um pouco mais no hotel e, ao final 
da manhã, vá visitar o MARCO - museu de 
arte contemporânea de Vigo, que está aberto 
apenas até às 14h30. Vai estranhar a falta de 
agitação nas ruas, por uma razão prosaica: o 
comércio espanhol fecha ao domingo, para 
dar lugar às atividades em família. Ainda 
assim, há muitas coisas interessantes para 
fazer. Talvez a melhor seja mesmo conhecer 
o Monte do Castro, uma elevação situada a 
sul do centro da cidade e que goza de uma 
vista imperdível sobre a Ria de Vigo. Para lá 
chegar mais rapidamente, deve usar o siste-
ma de escadas rolantes que parte da Praza 
do Sol e estende-se até muito perto do sopé 
da elevação. Acredite que vai valer a pena: 
o Monte do Castro tem uma exploração ar-
queológica para conhecer (o núcleo castrejo 
original), um parque verde para desfrutar e, 
no topo da colina, uma fortificação com di-
versas referências marítimas e onde pode 
apreciar a tal panorâmica de tirar o fôlego, 
em que avista o porto de pesca, os estaleiros, 
a Ponte de Rande e, a oeste, as Ilhas Cies, o 
tesouro natural da Galiza – cujo acesso é li-
mitado a 1800 pessoas por dia. 
Depois de recuperar forças com um bocadil-
lo e uma bebida, já não resta muito tempo 
para usufruir de Vigo, porque o Celta regres-
sa a Portugal às 19h56. Aproveite o resto da 
tarde para fazer um passeio relaxado pela 
Avenida Beira Mar, apreciando a arte urba-
na disponível e uma exposição que recicla 
contentores usados em nome da sustentabi-
lidade; ao final da tarde, espere pelo comboio 
numa das diversas esplanadas próximas à 
Praza de Compostela. O tempo esgotou-se 
e estação está ali ao pé. Mas a sensação que 
fica é de um fim de semana cheio, com o car-
ro estacionado na garagem. ○ 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Celta
O comboio tem partidas 
diárias de Campanhã, 
às 8h13 e 19h10. No 
sentido oposto às 8h58 
e 19h56. Há descontos 
para seniores e jovens.
 
Mercado da Pedra
Vigo é uma cidade do 
mar. E isso reflete-se 
na mesa. Algumas 
das melhores opções 
de peixe e marisco 
estão nesta zona de 
restauração.

O Eligio
É uma das casas de 
tapas mais antigas 
da cidade e tem a 
particularidade de ser 
a mais central (próxima 
à Praza Porta do Sol). 
Imperdível. 

Gran Via 
Zona comercial, 
marcada pela escultura 
dos pescadores. No 
miolo, as pérgolas 
coloridas, com escadas 
rolantes para vencer o 
desnível. 

Festa dos Maios 
Celebração pagã, que 
assinala a chegada 
da primavera e agita 
a cidade com folclore 
celta. Decorre este fim 
de semana (8 e 9 de 
maio).


 

Do Porto a Vigo, 
à boleia do Celta 

    

É o único comboio internacional 
a operar atualmente no nosso 
país. Parte de Campanhã 
em direção a Vigo e, além da 
beleza paisagística, oferece 
gastronomia, movida e 
transformação urbana no 
destino. Aproveite o Celta e faça 
um roteiro de dois dias na Galiza.  
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LISANDRA VALQUARESMA 

SEGUNDO ARMANDO BOUÇON, 
diretor do Museu Municipal de Es-
pinho, o tema da Arte Xávega, esco-
lhido para este ano, está relaciona-
do com “uma candidatura que está 
a ser preparada para inscrever a 
Arte Xávega no inventário nacional 
de património cultural e imaterial 
que pertence à Direção-Geral de 
Cultura”.
Com o objetivo de reforçar este tra-
balho para a formalização da can-
didatura, aquele museu preparou 
uma programação inteiramente 
dedicada ao tema, algo que se vai 
estender durante quatro dias. Além 
das visitas orientadas ao museu, 
espaço que guarda a memória des-
ta arte, os participantes vão ter a 
oportunidade de fazer parte de um 
roteiro por várias zonas da cidade. 
“Começa no museu, passa pela praia 
da Arte Xávega, vai ao Bairro Pisca-
tório e às capelas, tanto a de Nossa 

Senhora do Mar, como a de São Pe-
dro e Santa Maria Maior (Nossa Se-
nhora da Ajuda), passando também 

pela zona da restauração”, explica 
Armando Bouçon.
Para realizar este roteiro, os partici-
pantes devem inscrever-se através 
do email museu.municipal@cm-es-
pinho.pt ou através de contacto te-
lefónico: 227 326 258.
Perante a programação, o diretor 
do Museu Municipal de Espinho, 
destaca ainda a exibição do docu-
mentário “Carapau de Espinho”, do 
realizar André Roseira, que “já es-
teve presente em vários festivais” 
e ainda o espetáculo Canções da 
Beira-Mar. “O grupo Ritmar e a Rus-
ga de S. Pedro vão cantar e dançar, 
representando o nosso cancioneiro 
vareiro com temas do maestro Faus-
to Neves e ainda algumas letras de 
Carlos de Moraes e outros”, refere, 
explicando que “o grande objetivo 
é o de tentar divulgar ao máximo e 
promover a Arte Xávega como um 
património que existe no concelho 
e que está já a caminho dos 300 
anos”. 

MUSEU MUNICIPAL DE ESPINHO. A propósito do Dia Internacional dos Museus, 
celebrado a 18 de maio, o Museu Municipal de Espinho está a preparar uma 
programação especial com um conjunto de iniciativas que visam a salvaguarda e 
a promoção da Arte Xávega.

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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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

Celebrar a Arte-Xávega no 
Dia Internacional dos Museus 

©
 FR

A
N

C
ISC

O
 A

ZEV
E

D
O

 / A
R

Q
U

IV
O

P
U

B

O grande 
objetivo é o de 
tentar divulgar 
ao máximo e 
promover a Arte 
Xávega como um 
património que 
existe no concelho 
e que está já a 
caminho dos 
300 anos”

Armando Bouçon, 
diretor do Museu 
Municipal de 
Espinho

PROGRAMA
18 DE MAIO
10H – Visita orientada ao Museu 
Municipal e à praia da Arte Xávega 
19 DE MAIO
10H – Visita orientada ao Museu 
Municipal e à praia da Arte Xávega
14H30 – Roteiro à volta da Xávega
20 DE MAIO
10H/11H – Espetáculo “Grãos de 
Areia” – Teatro de Sombras
21 DE MAIO 
15H30 – “Mar Pedagógico – inclusão 
é a condição” 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira 
17H – Exibição do documentário 
“Carapau de Espinho” de André 
Roseira 
17H30 – Canções da Beira-Mar 
(Grupo Ritmar e Rusga de S. Pedro)
 

CARAPAU DE ESPINHO, 
DE ANDRÉ ROSEIRA 
“Na cidade de Espinho, no 
litoral português, vive uma 
comunidade de pescadores. 
A cada manhã, os pescadores 
aventuram-se no Atlântico e 
apostam tudo num lance de redes.
Sua casa, “o Bairro”: um mundo 
paralelo onde a moeda ainda 
é o antigo escudo e onde 
subsiste uma forma ancestral de 
pesca chamada Arte Xávega, 
o sustento desta comunidade. 
Carapau de Espinho é o retrato 
de um universo em vias de 
extinção, das varinas absorvidas 
pelos novos paradigmas do 
turismo e dos pescadores que 
encontram na noite e na música 
a sua própria redenção”.

NO MUSEU…
“A exposição permanente 
que contempla a coleção da 
Arte Xávega reparte-se por 
um núcleo central composto 
por torres expositivas e por 
quatro salas dedicadas à 
‘Arte’, Companhas e Núcleo 
Familiar dos pescadores. O 
visitante poderá conhecer um 
conjunto de objetos utilizados 
no quotidiano desta secular arte 
de pesca artesanal, fotografias 
da faina e das suas gentes, e 
toda uma série de informação 
mais técnica e peculiar da 
‘Arte’, disponibilizada em três 
quiosques multimédia”.
“A Arte Xávega é um sistema de 
pesca artesanal caracterizado 
por possuir um aparelho ou 
rede que na nossa costa é 
lançado pelo barco de mar. A 
partir da praia, desloca-se até 
distâncias consentidas pelo 
aparelho e à praia regressa, 
iniciando-se a designada pesca 
de cerco e alar para terra, a 
qual se pratica com o recurso 
a um grande barco e a uma 
grande rede (arte grande). Não 
é o barco, mas sim a rede que 
dá o nome à ‘Arte’. 

SOCIEDADE

"Envelhecer 
com dignidade" 
em debate em 
O Toque

“ENVELHECER com dignidade" é o 
tema da tertúlia/debate que a Asso-
ciação de Enfermagem O Toque vai 
realizar no sábado (7 de maio), pelas 
15h30, na sua sede, na rua 18, n.º 1067.
"Os últimos censos da população 
portuguesa e de acordo com dados 
da Comissão Europeia, mostram o 
índice de envelhecimento aumen-
tado e a crescer. Indicam que 30% 
da população terá mais de 65 anos 
nas próximas décadas", refere a res-
ponsável pela organização, Marília 
Capela.
Lançando, antecipadamente, o 
mote para o debate, Marília Capela 
aponta "um estudo de uma empresa 
privada (CBRE) refere que Portugal 
em breve terá cerca de 63 idosos 
para cada 100 pessoas em idade ati-
va. Existirá cerca 1,6 pessoas ativa 
para cuidar de um idoso dependen-
te", diz Marília Capela apontando 
que "o valor médio de pensões de 
reforma é de 484,25 euros por mês, 
em Portugal".
Para este debate, aquele elemento 
da organização dá conta ainda de 
que "o preço base médio numa re-
sidência privada com uma gestão 
profissionalizada é de cerca de 1.200 
euros por mês e, portanto, não aces-
sível à maioria das pessoas".
Marília Capela refere, ainda, que "as 
instituições de solidariedade social 
sem fins lucrativos com residências 
para idosos são escassas e não dão 
resposta para as necessidades das 
pessoas idosas atualmente e tam-
bém estão com muitas dificulda-
des económicas. As que pertencem 
à rede de cuidados continuados 
ameaçam fechar por falta de ver-
bas", sublinha aquela enfermeira, 
prevendo que "no futuro será ainda 
pior".
"A expetativa de envelhecer com 
dignidade, com a ajuda de serviços 
de cuidados necessários e com qua-
lidade não será muito viável para 
todos", conclui. ○
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 agenda 

5 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.

5 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 expetatova 
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.

5 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 
blogue. Parte da ideia de criar 
uma rotina de escrita sobre 
coisas que Rui Leitão pensava, 

6 MAI

SETE LÁGRIMAS
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8 (cartão amigo 4€)
Concerto com Filipe Faria e Sérgio Peixoto (vozes), Pedro Castro 
(flautas e oboé barroco), Maria Bayley (harpa e cravo), Tiago Matias 
(alaúde, guitarra barroca e tiorba) e Baltazar Molina (percussão) 
e direção artística de Filipe Faria e Sérgio Peixoto. O grupo Sete 
Lágrimas junta músicos de diferentes horizontes musicais em 
torno de projetos conceptuais animados tanto por profundas 
investigações musicológicas, como por processos de inovação, 
irreverência e criatividade em torno dos sons, instrumentário 
e memórias da Música Antiga. Duração de 70 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

8 MAI

“BICIMARIOFONE”  
MAR-MARIONETAS
Multimeios 
– Sala António Gaio
Horário: 17h30
Bilhete: 2€ (dos 3 aos 11 anos) e 3€ (maiores de 12 anos)
“BicimariOFOne” da CCompanhia Boca de Cão, com cenografia 
de Hugo Ribeiro, música de Rui Bandeir, marionetas de Muni Joana 
Domingos e fotografia e vídeo de Natasha Sampaio, na 15.ª edição 
do Festival Internacional de Marionetas de Espinho. Classificação: 
mauires de 3 anos. Duração: 45 minutos.

sentia e imaginava que não 
faziam sentido. A cumplicidade 
artística
com enVide nefelibata durou um 
ano e gerou 41 artigos ilustrados.

5 MAI a 12 JUN
Galeria do Centro Multimeios 
Horário: 10-18 horas de 3.ª e 4.ª; 
10-18 e 21-22 horas de 5.ª e 6.ª; 
15-19 e 21-22 horas de sábado 
e domingo
EXPOSIÇÃO DE MARIONETAS
Mostra dos 20 anos da 
Companhia Teatro e Marionetas 
de Mandrágora, integrada na 15.ª 
edição do Mar-Marionetas.

5 MAI 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.

5 MAI 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.

6 MAI
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21 horas
Jantar-espetáculo: 52,5€ 
TRIBUTO QUEEN
Já com quase 900 concertos 
realizados desde a estreia a 28 
de janeiro de 2006, os One Vision 
são a primeira banda de tributo 
aos Queen em Portugal.

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

7 MAI
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
A TERRA NO ESPAÇO
Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

7 MAI
Cineteatro António Lamoso 
(Feira)
Horário: 21h30
AGIR
Um dos mais reputados artistas 
da sua geração apresenta o novo 
trabalho discográfico “Cantar 
Carneiros”.

7 MAI
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21 horas
Jantar-espetáculo: 55€ 
TRIBUTO DIRE STRAITS
A banda Sultans of Swing, 
composta por sete músicos 
profissionais, vai recriar a 
sonoridade e os temas mais 
marcantes da banda Dire Straits, 
tais como “Money for Nothing”, 
“Private Investigations”, “So 
Far Way”, “Sultans of Swing” e 
“Romeo and Juliet”

7 e 8 MAI
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.

8 MAI
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
SOL, A NOSSA ESTRELA
Duração: 45 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

10 MAI
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
TRICOTAR HISTÓRIAS
Espaço de encontro de pessoas 
que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho 
com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras 
e memórias. Público-alvo: 
ppulação adulta/ sénior. 
Inscrições gratuitas.

13 MAI
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21 horas
Jantar-espetáculo: 40€ 
BOHÉME
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.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

LIVRO

MÚSICA

CONCURSO

Reabertura da 
Sala Museu José 
Marmelo e Silva

“Maria Archer e a 
partilha do sensível” por 
de Elisabeth Battista e 
Manuela Aguiar 

Concerto solidário com 
artistas feirenses  

Artes plásticas e fotografia 
para exposição itinerante 
na Feira

A BIBLIOTECA Municipal assinala, no dia 7 
de maio, às 15 horas, o  111.º aniversário do nas-
cimento de José Marmelo e Silva, com a rea-
bertura da Sala Museu  José Marmelo e Silva, 
remodelada por Francisco Providência.
O programa consta também da apresentação, 
na sala polivalente, do livro “Sobre Poemas da 
Ilha do Porto Santo de José Marmelo e Silva”, 
da autoria de Fernando de Castro Branco. ○

FOI AGENDADA para 9 de maio, às 15 horas, 
na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, 
a apresentação do livro “Maria Archer e a par-
tilha do sensível”, de Elisabeth Battista e Ma-
nuela Aguiar.
A iniciativa presta homenagem a Maria Archer, 
no 40.º aniversário da morte da escritora.  ○

“FEIRA COM UCRÂNIA” é o concerto soli-
dário com artistas feirenses para apoiar in-
tegração de famílias ucranianas, a realizar a 
8 de maio, em duas sessões (17 e 21 horas), no 
Cineteatro António Lamoso.
As receitas de bilheteira destinam-se a apoiar 
o acolhimento e integração de deslocados da 
Ucrânia.
A iniciativa do Rotary Club de Douro e Vou-
ga Internacional, com a colaboração da Ação 
Social do Município de Santa Maria da Feira, 
junta diferentes gerações e géneros musicais: 
Ana Maria & Inês Pinto, António Laranjeira & 
Susana Castro Santos, Blu Flamingo, Daniel 
Padrão, Drive, Firgun, Ionized, Joana Almei-
rante, Joana Andrade, Loyd, Mosquito Virtual, 
Pocketbook e Ricardo Azevedo. ○

DECORRE até 31 de maio, em Santa Maria da 
Feira, o período de candidaturas para a quarta 
edição do concurso de artes plásticas e foto-
grafia “Free Your heART’22”, dirigido a estu-
dantes e/ou residentes no concelho feirense, 
dos 13 aos 25 anos. Deste concurso resultará 
uma seleção de 30 trabalhos, a apresentar em 
formato de exposição itinerante.
“Free Your heART” é um concurso de trabalhos 
de tema livre, bidimensionais (pintura, desenho, 
fotografia e técnica mista) e tridimensionais (es-
cultura, maqueta e instalação). ○

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
5 Farmácia Santos

Rua 19, n.° 263 - Espinho

227 340 331

sex
6

Farmácia Paiva
Rua 19, n.° 319 - Espinho

227 340 250
sáb
7

Farmácia Higiene
Rua 19, n.° 395 - Espinho

227 340 320
dom
8

Grande Farmácia
Rua 8, n.° 1025 - Espinho

227 340 092

seg
9

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

227 311 482

ter
10

Farmácia Mais
Rua 19, n.º 1412 - Anta

227 341 409

qua
11

Farmácia Machado
Av.ª Central Sul, 1275 – 
Paramos
227 346 388
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PÁGI-
NA  
SOLTA

LER DEVE SER das poucas coisas 
que nem em excesso faz mal. 
Estimula a memória, aumenta 
o conhecimento, ajuda na 
concentração e proporciona bons 
momentos a quem folheia um 
bom livro.
Para que usufrua de mais 
situações do género, a Defesa de 
Espinho deixa-lhe sete sugestões 
para as suas próximas leituras.

TÍTULO
Cadernos d’Espinho: 
Vamos às compras
AUTOR
Mário Augusto, Armando Bouçon, 
Pedro Pinheiro e Luís Costa
ONDE: ABC Livraria e Papelaria
PREÇO: € 7

CAROLINA FIGUEIREDO

Em altura de lançamento, era im-
possível existir outra sugestão para 
o fundo local. Na décima publicação 
da coleção “Cadernos d’Espinho”, é 
hora de ir às compras.
Neste volume, é feita uma viagem 
pela cidade que era um autêntico 
shopping a céu aberto. As lojas mais 
emblemáticas são abordadas e as 
fotografias ajudam a que a memó-
ria recorde ainda mais vividamente 
os factos sobre casa estabelecimen-
to retratado. 
Todo o comércio que se concentrava 
principalmente na Rua 19 desagua-
va na Avenida 8 e promovia ainda 
mais o convívio numa cidade que 
sempre foi tanto comercial como 
social. ○

Fundo 
Local 

○ Ficção ○ Não ficção

CABEÇAS NO AR, 
PÉS NA ESCOLA
AUTOR: Tânia Matos
ONDE: ABC
PREÇO: € 12

Um livro dedicado aos mais 
novos e aos pais. São sete 
estórias contadas com amor e 
humor que abordam temas da 
área da comunicação, da fala e 
do neuro comportamento, que 
afetam muitas crianças. Em 
forma de poemas, estas estórias 
prometem ensinar ao mesmo 
tempo que provocam uma 
boa dose de gargalhadas. ○

ESTÁ, VIVE, PERMANECE 
100% PRESENTE
AUTOR: Joel Jota
ONDE: ABC
PREÇO: € 21,09

Neste best-seller brasileiro, vai 
aprender como alcançar o sucesso 
que tanto deseja., Através de técnicas 
que o ensinam a tomar as melhores 
decisões, a agir, a ser consciente 
e viver 100% presente enquanto 
tem uma alta performance, vai 
adquirir as ferramentas necessárias 
para facilitar a sua jornada até à 
concretização dos seus objetivos. ○

FESTAS GALANTES
AUTOR: Paul Verlaine
ONDE: ABC
PREÇO: € 17

Esta edição especial da 
obra Festas Galantes, do 
poeta Paul Verlaine, conta 
com uma reprodução das 
aguarelas concebidas por 
George Barbier para a edição 
de bibliófilo de 1928. Nesta 
obra, publicada pela primeira 
vez em 1869, o autor explora 
temas como a sedução e a 
ambiguidade de sentimentos 
amorosos que nos leva 
à euforia bem como ao 
desespero. ○

GERIR EMOÇÕES
AUTOR: Paulo Moreira
ONDE: ABC
PREÇO: € 18

Neste livro aprenderá o que 
são as emoções e que decisões 
deve tomar nos vários estágios 
criados pelo surgimento das 
mesmas. Segundo o autor, este 
não é um livro para ler. “É um 
livro para praticar”. Este guia 
explica que não é possível 
impedir que as emoções surjam, 
mas é perfeitamente possível 
controlar como reage nestes 
momentos. ○

SE FOSSE PERFEITO
AUTOR: Colleen Hoover
ONDE: ABC 
PREÇO: € 17

“Poderá uma história de amor 
perfeita sobreviver a tudo?” É 
esta a pergunta que a autora 
faz sobre a relação de Quinn 
e Graham. O casal enfrenta 
os problemas da vida a 
dois, os segredos e os erros 
acumulados, que ameaçam 
acabar com uma união que 
só poderá ser salva por algo 
também capaz de ruir por 
completo a relação. ○

O DUENDE DE MADRID
AUTOR: José Barreto
ONDE: ABC
PREÇO: € 16

Se é adepto de história, este 
é o livro ideal para si. Remete 
para o reinado de Filipe V e da 
rainha Isabel Farnésio. Durante 
seis meses, um jornal que ficou 
conhecido como El Duende, 
colocou a realeza à beira de 
um ataque de nervos. Quando 
descobriram a identidade do 
autor, espantaram-se, pois, 
tratava-se de um religioso 
carmelita português: Frei 
Manuel de S. José. ○
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REQUALIFICAÇÃO

LISANDRA VALQUARESMA    

A ATSM (Associação de Municípios 
das Terras de Santa Maria), realizou, 
em Espinho, na passada quinta-
-feira, 28 de abril, uma reunião de 
trabalho com o objetivo de definir 
uma resposta para a criação de um 
interface entre a Linha do Vouga e a 
Linha do Norte. 
“Para além de representar um gran-
de avanço no domínio da mobili-
dade, a existência de um interface 
entre as duas linhas, em Espinho, é 
absolutamente fundamental para 
garantir a viabilidade da Linha do 
Vouga, cujo projeto de requalifica-
ção tem garantido um investimento 
global de 34 milhões de euros para 
a ligação Espinho-Aveiro”, dá nota a 
autarquia espinhense. 
“Procurando conciliar o interface 
ferroviário com um processo de re-
qualificação da zona envolvente”, 
o presidente da Câmara Municipal 
“assumiu como indispensável que 
a solução a adotar tivesse o mínimo 

impacto possível no tecido urbano, 
evitando que o concelho volte a so-
frer constrangimentos provocadas 
pelas intervenções na linha de com-
boio”.
Segundo a Câmara Municipal de 
Espinho, a “solução será agora apre-
sentada ao Ministério das Infraes-
truturas e à Infraestruturas de Por-
tugal, estando prevista para breve 
uma nova reunião in loco com estas 
entidades”. ○
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MANIFESTAÇÃO

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 5 23°
13°

SEX • 6 23°
14°

SÁB • 7 23°
13°

DOM • 8 22°
14°

SEG • 9 21°
13°

TER • 10
22°
12°

QUA • 11 23°
13°

QUI • 12  22°
13°

Fonte: www.ipma.pt

“Projeta-se um 
grande trabalho 
com as cúpulas 
governamentais e 
estamos convictos 
de que vamos ter 
mais estratégias 
e apoios para o 
empreendedorismo”
José Aleixo, presidente 
Ass. Comercial de Espinho 
p12

“Sinto que foi uma 
injustiça, com 
um formato de 
um campeonato 
vergonhoso e uma 
fase final onde se 
passaram coisas 
inexplicáveis” 
Bernardo Gomes de Almeida, 
presidente SCE p16-17

“Não ter o meu 
pavilhão é uma 
mágoa que carrego 
já há muitos anos. É 
uma tristeza, porque 
o voleibol era lá em 
baixo”
Toninho, figura emblemática 
do voleibol do SCE p4,5,6

faladura

Linha do 
Vouga: 
reunião de 
trabalho em 
Espinho para 
criação de 
interface 
Projeto de requalificação tem 
um investimento global de 
34 milhões de euros para a 
ligação Espinho-Aveiro. Para 
além da reunião, foi também 
realizada uma visita técnica 
pelos vários membros da 
Associação de Municípios das 
Terras de Santa Maria.

OS MORADORES da Granja 
e da Aguda realizaram um 
protesto, no passado sábado, 
30 de abril, contra as obras 
que estão a ser realizadas na 
Linha do Norte. Em causa está 
o projeto que a Infraestruturas 
de Portugal (IP) tem vindo a 
executar ao longo do troço 
ferroviário entre Espinho e 
Gaia e que requer a colocação 
de separações acústicas, refor-
mulação de apeadeiros e cons-
trução de passagens pedonais 
superiores que vão substituir 
as existentes no local. Na Agu-
da, a passagem pedonal já está 
construída, mas os moradores 
querem impedir que o mesmo 
aconteça na estação da Granja, 
insistindo que a passagem seja 

subterrânea.
Em comunicado, a IP refere 
que “a criação de uma pas-
sagem inferior pedonal não 
asseguraria condições de 
visibilidade do exterior para 
o interior da passagem, o que 
constitui um maior risco para 
a segurança dos utentes, e, em 
caso de falha de fornecimen-
to de energia ao sistema de 
bombagem, ficaria impedido 
o acesso dos passageiros à 
plataforma central e a evacua-
ção dos mesmos em casos de 
emergência e socorro”. 
A contestação da população já 
levou à apresentação de uma 
queixa junto do Ministério Pú-
blico e do Provedor de Justiça 
Europeu. ○

Protesto na Granja contra 
construção de passagem 
pedonal superior 

última
RECEBA O JORNAL EM SUA CASA! 

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

Espinho para 
as crianças
Já estão em curso as 
construções de espaços 
infantis para os mais novos. 
Os locais próprios para as 
brincadeiras dos pequenos 
espinhenses estão situados 
ao longo da Alameda e 
encontram-se inseridos no 
projeto do RECAFE. Escorregas, 
pequenos baloiços e elementos 
de escalada para os mais 
aventureiros prometem fazer 
as delícias das crianças.

fotolegenda
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