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REPORTAGEM

Espinho é 
pioneiro no 
Viet Vo Dao
Primeiros passos 
da arte marcial 
vietnamita são 
dados em Espinho, 
em 1979, na APAM.  
p16 e 17

Casar depois da pandemia: negócios 
espinhenses em alta com procura acentuada
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Após um longo período conturbado provocado pela pandemia, a indústria dos casamentos voltou a trabalhar 
e há agenda cheia para este verão. Apesar da dificuldade em reagendar os matrimónios que se deveriam 
ter realizado nos últimos dois anos, as empresas espinhenses têm conseguido dar a volta e mostram boas 
perspetivas para o futuro. p4, 5, 6 e 7

Destaque 

MOBILIDADE.

Passagem superior pedonal 
da via-férrea sem luz 
Situação causa insegurança, mas a Câmara Municipal 
dá nota de que “são várias linhas de intervenção que 
estão a decorrer em simultâneo”, sendo expectável 
que, em breve, os problemas estejam resolvidos. p9

PARAMOS.

Prostituição no 
Castro de Ovil
Há suspeitas de atos ilícitos durante a 
noite na estação arqueológica. Junta 
de Freguesia está preocupada e vai 
solicitar fiscalização às autoridades. p11

MÚSICA CLÁSSICA.

Luís Duarte e Lígia Madeira 
vencem prémio PLAY
Professores da Escola Profissional de Música 
de Espinho receberam o prémio com surpresa 
no Coliseu dos Recreios. p23



feira 
semanal

visto daqui

1 – Espinho Habita é a designação genérica 
da primeira edição municipal da Jornadas da 
Habitação, sendo logo implícita a reflexão sobre as 
problemáticas associadas às políticas habitacionais 
e a sua correlação com os fenómenos urbanos e de 
coesão territorial. É uma flagrante oportunidade 
para se traçar, avaliar e compilar políticas públicas 
de desenvolvimento e coesão social. O implemento 
do anunciado Programa 1.º Direito e a consolidação 
também se enquadra neste fórum, a par da conceção 
e viabilização da estratégia local de habitação 
adequada às necessidades e aos problemas que se 
acentuam e/ou emergem no concelho. A habitação 
social apresenta carências de diversa índole. Por um 
lado, nos patamares socioeconómicos e culturais; por 
outro, e não menos relevante, na imperfeição e na 
degradação do edificado e dos espaços envolventes e 
infraestruturas de apoio.
As Jornadas da Habitação são notoriamente uma 
ferramenta extremamente válida para se ativar no 
presente e delinear o futuro com mais dinâmicas e 
potencialidades.

2 – A primeira edição de Espinho Habita reveste-se de 
capital importância para o presente e, notoriamente, 
para o futuro para uma significativa parcela da 
população e para o desenvolvimento estruturado 
do concelho. O contributo de técnicos, decisores e 
académicos nas Jornadas da Habitação pressupõe 
o registo e a análise de lacunas e debilidades, na 
expectativa de que se alicerce uma alavanca de 
transformação, crescimento e desenvolvimento do 
território municipal. Espinho configura, por isso, uma 
oportunidade de correção e de desenvolvimento.

3 – O futuro das políticas de habitação é um tema 
que, à priori, suscita curiosidade sobre o que nos 
reserva a componente habitacional assente nos 
projetos e propósitos que se vão equacionando 
no seio especializado e na esfera autárquica. Os 
desafios urbanos, sociais e de governança também 
perspetivam novos sinais e estratégias sustentáveis 
e eficazes. E neste quadro desenha-se a reabilitação 
urbana e esboça-se o papel da arquitetura. São 
temáticas que contribuem inequivocamente para 
ao fatores da sustentabilidade e do ambiente na 
habitação.
Por fim, das Jornadas da Habitação acresce a 
definição das novas propostas locais, restando 
a correspondente assimilação processual e a 
praticabilidade de Espinho Habita.

O futuro das políticas de 
habitação: os desafios urbanos, 
sociais e de governança e as 
novas propostas locais

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5, 6 e 7 | Indústria dos casamentos dá a volta 
depois da crise
O número de casamentos celebrados no primeiro trimestre 
de 2022 mais do que quadruplicou face ao período 
homólogo. Os números revelam uma tendência de regresso à 
normalidade e os vários negócios de Espinho que integram o 
meio cerimonial agradecem.

4500 ESPINHO
8 | Regimento de Engenharia assinala 45.º aniversário
Comandante quer que esta unidade militar “continue a 
afirmar-se como uma unidade credível”.
8 | Paulo Leite empossado presidente da Concelhia de 
Espinho do PSD
“Novo ciclo trará ao nosso partido uma renovação necessária”.
9 | Falta luz na passagem superior pedonal da via-férrea 
Câmara Municipal diligencia soluções e Junta de Freguesia de 
Espinho está expectante.
10 | Pinto Moreira questiona ministro das 
Infraestruturas e Habitação sobre obras nas linhas do 
Norte e do Vouga e sobre o Bairro da Ponte de Anta
10 | Alunos da Escola Dr. Manuel Laranjeira escutam 
“O Violino de Auschwitz”
Lição-concerto apresentada pelo músico e historiador italiano 
Maurizio Padovan cativou alunos e professores.

4500 FREGUESIAS
11 | Paramos: Castro de Ovil apresenta indícios da 
prática de prostituição

PESSOAS & NEGÓCIOS
12 | Viagens: espinhenses procuram mais as agências
Retoma do mercado do turismo tem tido uma exponencial 
procura de quem quer viajar, em férias, para fora do país.

DEFESA-ATAQUE
15 | Chegou ao fim o “jejum” dos Leões Bairristas
16 e 17 | Reportagem: Vit Vo Dao entra em Portugal 
através da APAM
Espinho é pioneiro na arte marcial vietnamita que já chegou a 
ter mais de quatro centenas de praticantes.
18 | Natação: Torneio Vila D'Anta/IX Memorial 
Napoleão Guerra traz centenas a Espinho
19 | João Nuno Pedrosa e Hugo Campos atingem 43.ª 
posição no ranking mundial de voleibol de praia

OFF
21 | “A cerâmica é o que me tira do stress do trabalho” 
23 | Espinhense Luís Duarte e Lígia Madeira premiados 
pelo trabalho “Portuguese Music for Piano Duo”
Professores da Escola Profissional de Música de Espinho 
venceram a categoria de música clássica dos prémios PLAY.

ÚLTIMA
24 | Abba guia Ana Bacelo
Com o apoio de Cosimo Lentini, diretor-técnico da Associação 
Italiana de Cães de Companhia. 

RE3
O Regimento de Enge-
nharia n.º 3 comemorou 
45 anos. O coronel Pedro 
Ferreira destacou a coo-
peração do RE3 (aquar-
telado em Paramos) com 
Espinho e os concelhos 

periféricos. Acrescen-
te-se o reconhecimen-
to de outros muni-

cípios relativamente 
à prestável e oportuna 
colaboração de quem cor-
porizou e a quem agora 
dinamiza ações de apoio 
a territórios e popula-
ções, ora na execução de 
intervenções planeadas, 
ora para na resolução 
de problemas de diversa 
índole e agravados pela 
imprevisibilidade.

Factos e figuras da semana
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Duo pianista
O espinhense Luís Duarte 
e Lígia Madeira venceram 
na categoria de melhor 
álbum de música clássica 
da quarta edição dos 
Prémios Play. Os pianistas 
foram distinguidos por um 
trabalho editado em 2021.  
Uma referência de motivo 

e de responsabilidade 
acrescida para os dois 
professores da Escola 

Profissional de Música 
de Espinho, mas também 
constitui um registo 
assinalável na longevidade 
histórica da Academia de 
Música de Espinho.

Passagem às escuras
A passagem superior 
pedonal da linha férrea, na 
zona nortenha da cidade 
carece de iluminação 
desde o ano passado. O 
perigo espreita a quem 

se aventura a fazer o 
atravessamento à noite 
entre a Rua 8, junto 

à Rua 5, e a Alameda 
Maia/Brenha e a Avenida 
8. Os mais prevenidos 
optam por acessos a 
poente da Rua 15 e os mais 
incautos, muito poucos, 
iluminam a passagem 
com a luminosidade 
dos telemóveis ou dos 
isqueiros…
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CASAMENTOS

LISANDRA VALQUARESMA 

Pedro Sabença e Cristina Almeida 
estão, desde 2008, ao comando da 
Diferente – Design e Criatividade 
para Eventos, um serviço especia-
lizado em convites de casamento, 
mas com incidência também na 
parte decorativa. Arquitetos de for-
mação, encontraram neste negócio, 
uma forma de escapar à falta de 
oportunidades na área que tinham 
escolhido. Começaram no Porto, 
mas em 2020 deu-se a mudança 
para Espinho, mais precisamente 
para a Rua 12. “Quando mudámos, 
sabíamos que em Espinho não 
havia nenhuma representação 
desta área. Eu sou suspeito porque 
sou espinhense e gosto muito da 
cidade, mas acho que quanto mais 
completa a cidade for em termos 
de serviços, melhor será. Penso que 
viemos, de certa forma, colmatar 
uma ausência de um serviço que Es-
pinho não tinha. Se bem que, quem 
nos procura, vem de todo o lado, o 
que me deixa contente pelo facto 
de estar em Espinho e saber que 
há noivos que vêm de Famalicão, 
Va lença, Braga, Pombal, ou outras 
zonas do país, para virem ao atelier, 
acabando sempre por perguntar 
onde podem jantar ou almoçar. 
Há muitos emigrantes que vêm a 
Espinho por causa dos convites e 
conhecem a cidade à custa disso”, 

revela Pedro Sabença. 
A Diferente - Design e Criativi-

dade para Eventos foca-se na pro-
dução de convites de casamento. 
No entanto, a decoração faz igual-
mente parte da empresa. “Temos, 
também, todo o estacionário de ca-
samentos (ementas, missais, cones 
e lembranças), tal como o serviço 
de decoração do evento. Fazemos a 
parte gráfica e a parte de decoração, 
mas não somos wedding planners. 
Na parte decorativa temos desde as 
flores, aos acessórios de decoração, 
marcadores, imobiliário quando é 
necessário e ainda aluguer de mesas 
e cadeiras. No fundo, são tudo coisas 
a que conseguimos dar resposta”, 
explica o empresário. 

Se a mudança de cidade foi enca-
rada com entusiamo, 15 dias depois 
chegava a pior das notícias. Fruto 
da gravidade da pandemia, Pedro 
e Cristina, à semelhança de todos 
os outros empresários do setor, 
foram obrigados a fechar portas. 
“Foi difícil porque assistimos, a 
nível mundial, a uma dificuldade 
financeira das empresas. Enquanto 
alguns lutavam porque a faturação 
tinha baixado para 70%, a nossa 
faturação, na área dos casamentos, 
foi para quase zero porque os casa-
mentos simplesmente deixaram de 
acontecer”, recorda, confidenciando 
que, em 2020, de cerca de 30 decora-
ções agendadas, a empresa realizou 

apenas três. “Estamos a falar em 
trabalhar apenas 10% daquilo que 
seria normal. O que nos valeu, na 
minha opinião, é que somos uma 
empresa que tem sempre muito 
cuidado a nível contabilístico. E 
isso permitiu-nos, com muita difi-
culdade, aguentar esse ano”, afirma 
Pedro Sabença.

Apesar de considerar que “a área 
dos casamentos não é fácil”, pois 
“consome muito tempo, muitos fins 
de semana e o verão todo”, Pedro 
garante que “é um trabalho gratifi-
cante”, nomeadamente por estar a 
trabalhar por um motivo de felici-
dade. Também por isso, a Diferente 
trabalha e tenta ajudar até mesmo 
noivos que vivam fora do país. “Per-
cebemos que aquilo que as pessoas 
mais valorizam é a prontidão de 
resposta, a qualidade do produto, 
e a capacidade para respondermos 
com envios à distância, pois en-
viamos para toda a Europa. Temos 
a vantagem de termos um atelier, 
algo que permite que os noivos 
venham cá ver os acabamentos, o 
papel e trocar opiniões, mas o pro-
cesso também pode ser todo feito à 
distância, de modo online, com reu-
niões via zoom”. 

Depois da fase mais grave da pan-
demia, as cerimónias foram permi-
tidas e tudo volta à normalidade. 
Tal como Pedro Sabença explica, “de 
maio a outubro é a altura em que 
99% dos casamentos se realizam”, 
por isso o setor já entrou no seu pico 
de atividade. 

Novo espaço em Anta para “dar 
resposta a tanta procura” 

Se a escolha dos convites pode ser 
bastante difícil, o local onde a festa 
se vai realizar pode representar 
uma grande dúvida. Em Espinho, 
desde julho do ano passado, existe 
mais uma opção: a Quinta Sol da 
Cavada Velha, em Anta. 

O espaço, com capacidade para 
220 pessoas no interior, abriu antes 
do previsto, mas desde essa altura 
que tem recebido clientes de várias 
zonas. Rui Cerejo, responsável pelo 
espaço, está também à frente da 
Quinta da Toca, em Grijó, e explica 
que foi a elevada procura pelo ser-
viço que o levou a criar a Quinta 
Sol da Cavada Velha. “Nos últimos 
anos temo-nos apercebido que tem 
havido falta de opções em Espinho 
para dar resposta a tanta procura. 
Em Espinho há algumas opções, 
mas estes espaços trabalham sazo-
nalmente e, quando há muita pro-
cura, as opções revelam-se poucas”, 
conta Rui Cerejo, confidenciado que 
a escolha pela freguesia de Anta foi 
pensada. “A localização escolhida 
não foi ao acaso. Nós queríamos 
criar mais uma opção em Espinho e, 
apesar de estar em funcionamento 
há apenas seis meses, já se nota que 
era essencial”, revela.

REPORTAGEM.  Depois de uma forte crise 
provocada pela pandemia, a indústria dos 
casamentos começou, já no início deste ano, 
a registar um grande crescimento. O período 
negro parece mesmo ter chegado ao fim, já 
que, de acordo com o INE (Instituto Nacional 
de Estatística), o número de casamentos 
celebrados no primeiro trimestre de 2022 
mais do que quadruplicou face ao período 
homólogo de 2021. Os números revelam uma 
tendência de regresso à normalidade e os 
vários negócios de Espinho que integram o 
meio cerimonial agradecem. 

destaque

O sonho depois 
do pesadelo: 
indústria dos 
casamentos de 
volta e a trabalhar 
com agenda cheia 
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O primeiro evento acabou por se 
realizar em julho de 2021, muito antes 
do previsto. Segundo Rui Cerejo, 
“havia uma grande procura para a 
Quinta da Toca, em Grijó, e não havia 
capacidade de resposta”, por isso, 
apesar do espaço em Anta não estar 
finalizado, abriram-se as portas para 
acolher os primeiros clientes. “Uma 
família precisava de um espaço para 
fazer um batizado e eu decidi dar 
essa oportunidade e começar a fun-
cionar a partir daí. Embora o espaço 
ainda estivesse limitado, as pessoas 
gostaram. Foi aí que começámos a 
trabalhar”, recorda o empresário.

A Quinta Sol da Cavada Velha 
está disponível para acolher ca-
samentos, batizados, comunhões, 
jantares de empresas e de aniver-
sário, bem como festas temáticas. 
Em dezembro do ano passado, Rui 
Cerejo tinha a agenda ocupada 
para os tradicionais jantares de em-
presas, mas a Covid-19 acabou por 
interferir uma vez mais. “A época de 
Natal estava cheia e até tínhamos 
planos para a passagem de ano, 
mas, infelizmente, a pandemia não 
nos permitiu porque os próprios 
convidados sentiram que ainda não 
estavam reunidas as condições”, 
conta. De acordo com o proprie-
tário do espaço, “o mês de dezembro 
acabou por ser nulo em termos de 
trabalho, mas depois em fevereiro 
começou a recuperar”. Para o verão 
que se aproxima, Rui Cerejo afirma 
que “tendo em conta que o espaço 
é recente, as expectativas são boas”, 
mas defende que “como se trata de 
um espaço novo, precisa de tempo 
para ser reconhecido”.

Confiante para o futuro, o em-
presário espera não ter que voltar a 
lidar com os muitos adiamentos de 
casamentos, tal como se verificou 
nos dois últimos anos. Confessando 
que foi “muito difícil e muito com-
plicado fazer reagendamentos”, Rui 
Cerejo explica que “há um antes e 
um depois da Covid-19”, pois a pan-
demia trouxe “uma grande bara-
lhação”. Antes desta situação “um 
ano era o tempo estimado para con-

seguir escolhe rdatas específicas. 
Junho, julho, agosto e setembro são 
os meses mais procurados, por isso, 
hoje corre-se o risco de essas datas, 
de um ano para o outro, já não serem 
possíveis”, alerta o empresário.

“Acredito que 2023 será o ano para 
se conseguir estabilizar”, afirma 
Rui Cerejo, explicando que espera 
conseguir, daqui em diante, traba-
lhar de forma normal. “Tivemos a 
Covid-19 e agora temos a situação 
da Ucrânia que nos está a limitar 
bastante a nível de matérias primas. 
Antes da guerra, orçamentamos 
serviços para um valor específico 
e agora muita coisa alterou, mas 
nós não temos coragem e nem fa-
zemos isso de estar a acrescentar 
esse custo ao cliente. Vai ser um ano 
em que vamos trabalhar com uma 
margem de perda, mas agora não 
vamos dizer isso ao cliente. Este ano 
ainda vai ser assim, mas esperamos 
que em 2023 já consigamos atingir 
um patamar de 80% de trabalho 
anual”, conclui.

Vestidos de Espinho para o resto 
do país  

Margarida Zenha abriu, há 17 anos, a 
AMZ Noivos em Espinho. Para além 
de vendedora, assume igualmente 
o papel de estilista e confessa que 
é essa a missão que mais prazer lhe 
transmite. Pelas suas mãos já pas-
saram milhares de noivas e noivos 
à procura da melhor peça ou da 

melhor ideia e, por isso, acredita que 
tem “uma das lojas de referência em 
Espinho”.

“Adoro noivas, adoro criar. Este 
é um ramo delicado que desde 
sempre me interessou. Quando eu 
pegava em tecidos, era nas noivas 
que pensava. Para além de vender 
diversas coleções, faço as minhas 
próprias criações e a parte que eu 
gosto mesmo é essa, a de criar”, 
revela Margarida Zenha. 

A loja AMZ Noivos situa-se, 
atualmente, na Rua 19, mas, du-
rante vários anos, era na Rua 33 
que recebia os seus entusiasmados 
clientes. “Na altura em que abrimos, 
havia outras lojas, mas fomo-nos 
conseguindo manter, com sucesso. 
Também tínhamos uma loja em 

P
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Cada vez as pessoas 
são mais exigentes, 
cada vez os prazos 
são mais apertados e 
o que nós queremos 
é continuar a dar 
resposta para 
continuar a crescer”
Pedro Sabença, 
Diferente

Nós conseguimos 
perceber logo a ideia 
do cliente e nem 
sempre é fácil depois 
passar-lhe a ideia 
que temos, mas no 
fim ficam sempre 
surpreendidos”
Margarida Zenha, 
AMZ Noivos
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Santa Maria da Feira, mas como eu 
gosto muito de criar, o tempo era 
escasso e tive que fazer opções. Pre-
cisava de tempo para fazer as cria-
ções Margarida Zenha e, por isso, 
fechei a loja de Santa Maria da Feira 
e mantive a de Espinho”, recorda a 
estilista e empresária.

Habituada a ter clientes de várias 
zonas do país, Margarida explica 
que “para se trabalhar neste ramo 
é necessário gostar e saber acon-
selhar” quem diariamente bate à 
porta. “No fim de fevereiro fizemos 
o vestido de uma menina de Braga. 
Hoje em dia a noiva vai a todo o lado. 
Embora haja muita informação na 
internet, não há nada como chegar 
ao local e ver. Costumo dizer que 
é muito importante saber aconse-
lhar porque, muitas vezes, o cliente 
olha para determinado vestido e 
diz logo que não quer porque não 
gosta. Aí digo sempre à pessoa que 
ela vestiu o quis, mas que deve ex-
perimentar algumas opções que 
acredito serem boas para ela. E 
a verdade é que, muitas vezes, a 

noiva fica surpreendida e até gosta. 
Há muitas noivas que chegam à 
loja com uma ideia específica, mas 
às vezes saem com outra completa-
mente diferente”, revela.

Tendo em conta os vários anos de 
profissão, Margarida Zenha recorda 
que já teve várias experiências. Na 
sua perspetiva, “o mais recomen-
dado para se escolher o vestido de 
noiva são cerca de seis meses antes 
da cerimónia”, mas revela que isso 
nem sempre acontece. “Há de tudo. 
Tenho uma noiva, por exemplo, que 
casa agora em junho e só veio a 
semana passada. Quer um vestido 
azul bebé e tenho a certeza que vai 
ser uma noiva linda porque estamos 
aqui para ajudar as nossas clientes”. 
Mas quanto tempo é necessário 
para se chegar ao resultado final? 
Segundo Margarida “isso é muito 
relativo. Se nós falarmos nas rendas 
recortadas, por exemplo, é preciso 
uma imensidão de tempo. Eu cos-
tumo dizer que um vestido leva o 
tempo que tiver que levar. Podemos 
ter meses ou semanas, mas o tempo 

é o mesmo porque a peça tem que 
ser criada daquela maneira, não há 
como fugir. Há muitos pormenores 
que até gostávamos de incorporar, 
mas se não der tempo, então temos 
que encontrar outras soluções. Mas 
já sabemos que quanto mais tempo 
tivermos, principalmente na parte 
da criatividade, torna-se totalmente 
diferente”, conta a empresária.

Habituada a trabalhar diaria-
mente e a conviver com vários 
noivos, Margarida Zenha confessa 
que a fase pandémica mais grave 
foi “muito complicada de gerir”, 
uma vez que o setor fechou. “Tenho 
noivas que só este ano é que vão 
realizar o casamento que tinham 
previsto há dois anos. Casamentos, 
batizados, comunhões, baile de 
finalistas, nada disso aconteceu. 
Falou-se muito do ramo da restau-
ração, mas ninguém falou sobre 
nós. Não vale a pena dizer que foi 
fácil, porque estes dois últimos anos 
não foram”, mas Margarida Zenha 
revela que o futuro parece agora 
mais risonho. “O 2022 já é diferente, 

já está muito melhor, voltou tudo 
a reabrir. Já temos muita procura 
e acho que já há uns anos que não 
se via tantos casamentos. Muitas 
pessoas estão juntas há anos, com 
filhos, e decidem fazer batizados 
juntamente com o casamento. E 
essas pessoas estão a mexer com 
o setor mais rápido porque é tudo 
para ontem. Decidem muito em 
cima da hora e nós estamos aqui 
para isso. Às vezes torna-se um bo-
cadinho difícil acompanhar, mas 
temos que dar resposta porque 
as outras noivas, que vão casar 
mais tarde, têm mais tempo para 
planear”.

Animação e decoração 
no Limite do Sonho 

Ao contrário do que acontecia no 
passado, a decoração e a animação 
assumem, nos casamentos, uma 
grande importância. A empresa 
Limite do Sonho, sedeada na Zona 
Industrial de Espinho, tem, há 15 
anos, animado várias festas um 
pouco por toda a parte. 

Rui Coelho, responsável pela em-
presa, explica que a Limite do Sonho 
atua “com uma multidisciplinarie-
dade de serviços interessante”, uma 
vez que têm trabalhado em várias 
frentes. “Temos tido uma boa repu-
tação no mercado porque fazemos 
bons trabalhos. Entrámos um bo-
cadinho na área da decoração, mas 
não na decoração pesada do imo-
biliário ou das flores, até porque 
temos muitos parceiros nessa área. 
Focamo-nos mais na parte técnica 
do evento, como os audiovisuais, as 
luzes, o som, as pistas ou o fogo de 
artifício”, explica.

Segundo Rui Coelho, “nos últimos 
anos as pessoas têm vindo a investir 
mais na animação”, ao contrário 
do que acontecia no passado em 
que, por norma, havia apenas uma 
banda. “A animação é uma coisa que 
pesa muito no recordatório das pes-
soas, ou seja, as pessoas lembram-se 
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Vemos os dois 
extremos: pessoas 
com posses a 
fazer coisas muito 
interessantes e 
vemos outras 
com menos 
possibilidades a 
quererem fazer as 
coisas, mas muito 
pela rama”
Rui Coelho, 
Limite do Sonho 

Acredito que 
2023 será o ano 
para se conseguir 
estabilizar”
Rui Cerejo, 
Quinta Sol da 
Cavada Velha
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do espaço, lembram-se de uma boa 
animação, de uma boa festa, mas 
antigamente era uma das coisas em 
que as pessoas menos investiam. 
Nós temos vindo a fazer crescer 
isso, ou seja, animações mais com-
pletas a mostrarmos mais o sentido 
de festa que, no fundo, é isso que se 
vai recordar”, garante, explicando 
que “depois começaram a aparecer 
as animações para as crianças”, por 
exemplo. “Agora está na moda fa-
zermos pistas de dança com painéis 
de LEDS que depois os fotógrafos 
também gostam, tal como as pes-
soas quando veem as fotografias 
porque há um ambiente de festa e 
isso tem vindo a enriquecer o mo-
mento e, obviamente, a traduzir-se 
no facto de conseguirmos fazer 
festas cada vez melhores”.

Tal como explica o empresário, 
há vários serviços que representam 
apenas uma fase, sendo, no fundo, 
quase uma moda. Em 2011, a Limite 
do Sonho apostou na utilização de 
balões, fazendo crescer a empresa. 
“Temos vindo a trabalhar muito 
com o mercado do balão. Houve 
aquela fase da largada de balões 
com luzes LED, mas já passou um 
bocadinho de moda. Na entanto, 
essas largadas permitiram um salto 
muito positivo para a empresa. Nós 
ganhamos muita reputação na 
área dos balões nessa altura. Lem-
bro-me de haver dias com muito 
serviço e nós tínhamos, no Porto, 
cinco equipas a fazer vários casa-
mentos para permitir que vários 
noivos tivessem as largadas de 
balões. Permitiu-nos crescer e ter a 
outra marca que temos hoje, a Par-
timpim na área dos balões”, revela 
Rui Coelho.

Disponível para ajudar a concre-
tizar as ideias dos clientes, a Limite 
do Sonho desdobra-se em serviços 
e possibilidades para que no dia 
tudo funcione. “Estamos a sair de 
uma pandemia, houve poucos ca-
samentos, mas eu recordo-me que, 
antes dessa fase, tivemos um casa-
mento em que demoramos três dias 
a montar o material, desde montar 
as luzes que agora estão na moda, a 
montar uma pista de dança em con-
dições, a montar um bom sistema de 
luzes, um bom sistema de som para 
os aperitivos, um bom espaço in-
fantil”, explica o empresário. 

Para simplificar a preparação 
do evento, Rui Coelho deixa uma 
dica: fazer o cronograma da festa. 
“O nosso recorde, aqui em Espinho, 
foi um casamento em que o noivo 
chegou da Suíça na segunda-feira e 
o casamento aconteceu na sexta. Se 
é preciso qualquer serviço a dois dias 
da festa, nós vamos tentar ajudar, 
mas obviamente que quanto melhor 
for o planeamento melhor. Con-
tudo, também não somos aquelas 
pessoas que dizem que tem que ser 
com dois anos de antecedência. Nós 
aceitamos os serviços até à capaci-

dade da equipa que temos instalada. 
Estamos cá para ajudar e fazemos 
sempre aquilo que podemos”, afirma 
Rui, revelando que o próximo verão 
vai ser cheio, obrigando a dizer não a 
alguns clientes.

Ao volante de um 
negócio “diferenciador” 

Escolher um carro clássico para o 
transporte dos noivos no dia do 
casamento é, por norma, a possibili-
dade mais requisitada. No entanto, 
em Espinho, há ideias mais origi-
nais: uma Volkswagen ‘pão de forma’ 
completamente personalizada.

“A ideia surgiu a partir de um con-
vite. O meu pai tem muito gosto por 
carros clássicos e tinha comprado 
uma carrinha ‘pão de forma’ para 
usufruto da casa, mas um dia houve 
alguém próximo que nos sugeriu 
que fizéssemos o transporte do ca-
samento deles porque tínhamos 
personalizado a carrinha, nomea-
damente o interior. Fizemos isso e 
teve muita aceitação. A partir daí 
começamos a pensar que, se calhar, 
podíamos fazer alguma coisa com a 
carrinha”, conta Manuel Sousa, um 
dos responsáveis por este negócio 
familiar espinhense. 

A ideia vingou e, a partir desse dia, 
nasceu a Vareira Baidosa. Manuel e 
a família começaram a frequentar 
feiras de casamentos e a colocar 
em prática um negócio que, embora 
recente, acaba por ter sempre pro-
cura. “Começamos a divulgar em 
plataformas de marketing como o 

site Casamentos.pt e a fazer feiras 
presenciais e logo na primeira ti-
vemos bastante aceitação”, começa 
por contar Manuel Sousa. “No en-
tanto, na primeira feira que fizemos 
só tínhamos uma carrinha e houve 
pessoas que nos disseram que ado-
ravam o carro, mas que queriam 
apenas se fosse noutra cor. Então 
acabámos por comprar outra car-
rinha e agora temos duas, uma 
vermelha e uma azul, embora com 
interiores diferentes, pois uma está 
mais preparada porque tem uma 
geleira onde dá para colocar cham-
pagne e a outra já está de forma 
mais clássica”, explica o responsável 
do negócio. 

Inicialmente pensada para satis-
fazer a procura dos casamentos, a 

Vareira Baidosa acabou por somar 
mais funções. “Desenvolvemos um 
projeto que incorporava, não só os 
casamentos, como também os ser-
viços anexos ao casamento como, 
por exemplo, a cedência para sessão 
fotográfica, para passeios pré-casa-
mentos ou despedida de solteiro”. 
Segundo Manuel Sousa, estas 
opções acabaram por ser desenvol-
vidas durante a época pandémica, 
uma vez que as celebrações estavam 
proibidas, mas nem só de festas de 
matrimónio vive a empresa. “Temos 
uma outra vertente que são os tours 
(passeios) turísticos” que estão 
previstos para o Porto e Espinho. 
“Procuramos passar a essência da 
própria cidade. O nome da empresa 
não é ao acaso. O nome Vareira Bai-

dosa é quase como uma homenagem 
à cultura da cidade de Espinho. 
Como nós achamos que Espinho é a 
melhor cidade costeira para se viver, 
gostamos de passar por Espinho e, 
por isso, dos cinco tours que temos, 
três passam pela cidade de Espinho”, 
assegura.

Depois de uma fase mais dura de 
pandemia, com cancelamento de ca-
samentos e das típicas feiras onde a 
Vareira Baidosa conseguia alcançar 
a maior parte dos seus clientes, o 
destino parece estar a mudar. “Este 
ano já há um retorno, há uma maior 
procura, embora neste tipo de ramos 
estejamos sempre a trabalhar com 
dois anos de antecedência. Ninguém 
nos procura numa feira em março 
para casar em junho. O normal é te-
rem-nos procurado em março de 2021 
para casar em julho de 2023. E nós 
vamos fazendo as marcações”, ex-
plica Manuel Sousa.

Ainda que considere a Vareira 
Baidosa como “um negócio diferen-
ciado”, o empresário confidencia 
que os principais clientes não são da 
zona. “Já tivemos clientes de Espinho, 
mas ainda é minoritário, pois a maior 
parte das pessoas é de fora. Fazemos 
muito em Coimbra, Aveiro e até já nos 
requisitaram para fazer no Algarve”. 

Para o futuro, Manuel Sousa con-
fessa que um dos objetivos passa 
por “fechar parcerias com quintas 
de renome e alguns hotéis que 
fazem casamentos”. ○

 

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

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Nós temos 
várias opções 
e ainda não vi 
ninguém oferecer 
estes serviços 
relacionados com 
os casamentos”
Manuel Sousa, 
Vareira Baidosa
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45 ANOS DO REGIMENTO DE ENGENHARIA 3

MANUEL PROENÇA

O COMANDANTE do Regimento 
de Engenharia 3 (RE3), coronel 
de engenharia Pedro Ferreira, sa-
lientou o "espírito de missão" que 
caracteriza esta unidade e que é 
"assente numa simbiose entre a 
atividade operacional e os traba-
lhos gerais de engenharia".

O comandante do RE3 destacou a 
atividade "intensa e multifacetada" 
desta unidade militar que tem por 
missão, além das tarefas militares, 
"a execução de missões de apoio ao 
desenvolvimento e bem-estar das 
populações" no que classificou de 
uma "afirmação clara do espírito 
de duplo uso que caracteriza a En-
genharia Militar".

Pedro Ferreira enumerou alguns 
dos trabalhos efetuados por aquela 
unidade militar como a "regulari-
zação e limpeza de terrenos, ações 
de desmatações, reabilitação de 
infraestruturas de tiro e abate de 
árvores", assim como "o apoio ao 
Instituto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas tendo-se rea-
lizado abertura e/ou beneficiação 
de itinerários florestais e faixas de 
interrupção de combustível, numa 
extensão de 43 quilómetros, na 
Zona Sul da Serra da Estrela, traba-
lhos de sobremaneira importantes 
na prevenção dos fogos florestais” 
e, também nos concelhos de Oli-
veira de Frades e Proença-a-Nova 
“no apoio a operações de rescaldo 
e apoio ao combate e prevenção de 
incêndios, a acrescentar aos mais 
de 6500 quilómetros em ações de 

patrulhamento de vigilância efe-
tuados em prol do concelho de Vila 
Real”.

Pedro Ferreira deu nota, também, 
da “realização de diversos traba-
lhos de terraplanagens, quer para 
a regularização de areais, quer para 
a beneficiação de vias rodoviárias 
em apoio aos municípios de Es-
pinho, Mira e Montalegre".

Sendo um dos papéis do RE3 a 
formação profissional, o coman-
dante do RE3 destacou “o esforço 
desenvolvido na realização de vá-
rios cursos certificados, que são 
indispensáveis no elevar de com-
petências dos militares e que con-
tribuem para o esforço de retenção 
dos Recursos Humanos especiali-
zados que servem as Unidades de 
Engenharia e do Exército, possibili-
tando também que os militares do 
regime de voluntariado e contrato, 
regressem à sociedade civil melhor 
preparados para a sua inserção no 
mercado de trabalho”.

Pedro Ferreira deu como exemplo 
“os cursos de Operadores e de Me-
cânicos de Equipamento Pesado 
de Engenharia, que se encontram 
certificados pelo IEFP constando, 
também, no Catálogo Nacional de 
Qualificações e dos quais o RE3 é o 
único centro de formação existente 
nas Forças Armadas. De salientar 
ainda diversos outros cursos, como 
Canalizador, Eletricista, Operador 
de Construção, Carpinteiro e Mo-
tosserrista. Releva-se também a 
Formação de Praças nos Cursos de 
Formação Geral Comum de Praças 
do Exército”.

Pedro Ferreira salientou, ainda, 
o papel que esta unidade militar 
de Espinho teve no combate à si-
tuação epidemiológica, causada 
pela pandemia da Covid-19, cujo 
seu notório contributo se “mate-
rializou através da realização de di-
versas ações de sensibilização e de-
monstração de procedimentos de 
desinfeção em unidades militares, 
escolas públicas e instituições de 
Estruturas Residenciais para Pes-
soas Idosas”.

O trabalho do RE3, segundo o 
seu comandante, evidenciou-se, 
também, no apoio dado aos municí-
pios de “Espinho e de Estarreja e ao 
Hospital Santos Silva em Vila Nova 
de Gaia, através da cedência e mon-
tagem de tendas e operações de de-
sinfeção de ambulâncias, apoiando 
também a Administração Regional 
de Saúde do Norte com Equipas de 
Operadores de Plataforma Trace 
Covid, tendo sido executados mais 
de 10 mil contactos nos anos de 
2021 e 2022”.

Por fim, Pedro Ferreira mani-
festou o desejo de que no futuro 
“o RE3 se continue a afirmar como 
uma unidade credível, fazendo o 
melhor uso da sua capacidade ope-
racional e possibilidade de duplo 
uso” e que “se mantenha disponível 
e solidário para com a comunidade 
onde se insere, mas com capaci-
dade para atuar em todo o terri-
tório nacional, como o tem feito 
nos últimos tempos”.

O dia da unidade contou, ainda, 
com uma visita a uma exposição 
fotográfica que ilustrou alguns dos 
mais importantes trabalhos reali-
zados pelo RE3 e com um almoço 
de confraternização, no pavilhão 
gimnodesportivo daquela unidade 
militar sedeada em Paramos. ○

OS NOVOS órgãos do Partido 
Social Democrata de Espinho 
tomaram posse na passada 
terça-feira, 10 de maio. 
Na sua intervenção, o recen-
temente eleito presidente da 
concelhia de Espinho, Paulo 
Leite, deixou a promessa de 
que irá "trabalhar ardua-
mente para engrandecer" o 
PSD, e "devolver ao concelho 
a competência, capacidade 
e vontade de engrandecer a 
nossa terra natal".

"É hora de arregaçar 
mangas, e ir ao encontro dos 
desafios que se nos colocam", 
disse Paulo Leite que apro-
veitou a oportunidade para 
salientar "a gestão da coisa 
pública local responsável" 
feita pelo executivo daquele 
partido no mandato cama-
rário anterior.

"Deixámos uma Câmara 
com contas certas, dívidas 
reduzidas, liquidez adequada 
ao seu funcionamento, prazos 
de pagamento a fornecedores 
dos mais curtos no país e 
aproveitamento dos financia-
mentos obtidos num rácio de 
quatro euros investidos por 
cada euro de empréstimo", su-
blinhou o líder concelhio dos 
social democratas. "Seguimos 
o princípio de que a gestão 

de dinheiros públicos, como 
recursos escassos que são 
sempre, devem ser geridos 
com modelos de gestão res-
ponsáveis e bem planeados", 
acrescentou, prometendo 
uma "oposição responsável" 
como sendo "um dos fatores 
de maior sucesso na demo-
cracia", porque desta forma 
pode-se "apontar caminhos 
alternativos e permitir, 
sempre, as melhores decisões 
em benefício dos cidadãos".

"É minha forte convicção 
de que é possível devolver 
a Espinho, a este modelo de 
governação", de uma "gestão 
autárquica competente e 
diligente".

"Este novo ciclo que agora 
iniciamos, trará ao nosso 
partido uma renovação ne-
cessária, e uma mudança de 
paradigma ao modo como se 
tem apresentado aos espi-
nhenses", concluiu. 

A cerimónia decorreu 
na Junta de Freguesia de 
Espinho e contou com a 
presença de Emídio Sousa, 
presidente da distrital, do 
candidato a presidente do 
PSD, Luís Montenegro, o de-
putado Ricardo Sousa e o ex-
-líder concelhio, Vicente Pinto, 
entre outros. ○ MP

LISANDRA VALQUARESMA

PARA CELEBRAR o Dia da 
Mãe, o McDonald’s Espinho 
brindou todas as utentes mães 
do lar da Santa Cada da Mise-
ricórdia de Espinho (SCME) 
com uma refeição especial. 
Apesar de não ser a primeira 
vez, a iniciativa voltou a rea-
lizar-se com a colaboração do 

conhecido estabelecimento da 
cidade que ofereceu os seus 
“hambúrgueres, sempre sucu-
lentos e sempre deliciosos”, tal 
como explica a SCME.
As idosas conseguiram, assim, 
desfrutar de um dia de con-
vívio e usufruir da experiência, 
tal como aconteceu, em março 
com outros utentes, a propó-
sito do Dia do Pai. ○
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43 KM 
em itinerários florestais e faixas 
de interrupção de combustível

6500 KM 
em ações de patrulhamento de 
vigilância 

10 MIL 
CONTACTOS 
nos anos de 2021 e 2022 através 
da Plataforma Trace Covid

4500 Espinho

PSD ESPINHO - PAULO LEITE

INICIATIVA

“É hora de arregaçar mangas”

Mães da Santa Casa 
recebem refeição especial 
no McDonald’s Espinho

As homenagens a militares e civis, marcaram o 45.º aniversário do Regimento de 
Engenharia 3 de Espinho. Uma cerimónia militar, que contou com a presença, entre 
outros, do Comandante das Forças Terrestres, tenente-general Mendes Ferrão e do 
presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis.

“Disponível e solidário para com 
a comunidade onde se insere”
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REALIZA-SE às 11 horas de 14 de maio, na sala 
polivalente da Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva, a sessão formativa “cuidados ao 
recém-nascido”, por Paula Vieira, enfermeira 
especializada em Neonatologia.
No âmbito do Dia Internacional da Família 
(15 de maio), e com entrada livre, a atividade 
enquadra-se nas ações de promoção de saúde 
pertinentes e de qualidade, desenvolvidas no 
contexto dos cuidados de saúde primários. “E 
são ações fundamentais porque visam facultar 
aos pais os conhecimentos necessários ao me-
lhor desempenho da sua função parental”, des-
taca Paula Vieira. ○

ESPINHO dispõe de uma viatura movida a 
gás natural para recolha de biorresíduos, re-
sultante da colaboração com a Lipor.
Trata-se de um investimento no aumento das 
quantidades de recicláveis recolhidas e na di-
minuição da poluição nas áreas urbanas.  ○

DECORRE de 11 a 13 de maio a primeira edição 
de Espinho Habita – Jornadas da Habitação, 
abordando a materialização do Programa 1.º 
Direito e a consolidação da Estratégia Local 
de Habitação, duas ferramentas consideradas 
essenciais para a resposta às necessidades 
identificadas no concelho.
Assumindo a área da habitação como “pilar 
fundamental” das políticas públicas de de-
senvolvimento e coesão social, o executivo da 
Câmara Municipal, presidido por Miguel Reis, 
pretende com a realização deste evento uma 
reflexão sobre as problemáticas associadas às 
políticas habitacionais e a sua correlação com 
os fenómenos urbanos e de coesão territorial.
As jornadas “Espinho Habita” encerram na Bi-
blioteca Municipal José Marmelo e Silva, com 
uma sessão às 21h30 de sexta-feira, estando 
prevista a presença de Pedro Nuno Santos, mi-
nistro das Infraestruturas e Habitação. ○

LÚCIO ALBERTO

A CÂMARA MUNICIPAL 
presidida pelo socialista Mi-
guel Reis dá nota de que, 
apesar de terminada e aberta 
à população, no decurso do 
anterior mandato autárquico 
do PSD, aquela infraestru-
tura tem vários problemas 
de natureza técnica ainda 
relacionados com a emprei-
tada e que dificultam o seu 
normal funcionamento. “Os 
problemas de iluminação na 
passagem pedonal são fruto 
dos atos de vandalismo, que 
suprimiram a iluminação 
existente, e da ausência de 
um contrato de forneci-
mento de energia, tendo a 
infraestrutura sido aberta à 
população com uma ligação 
provisória que também im-
possibilita o funcionamento 
dos elevadores”. 

No entanto, decorrem dili-
gências para a resolução dos 
problemas que afetam a uti-
lização da passagem superior 
sobre a linha férrea na zona 
norte da obra do RECAFE, 
que faculta o atravessa-
mento de peões entre a Rua 
8 e a Alameda Maia-Brenha 
junto ao mar. “Estamos a tra-
balhar para resolver todos 
os problemas detetados em 

conjunto, procurando evitar 
que os fenómenos de vanda-
lismo voltem a causar cons-
trangimentos na passagem 
pedonal, que é essencial para 
a mobilidade no nosso terri-
tório. Desde logo, avançámos 
com a contratualização do 
fornecimento de energia e 
já fechámos com o autor do 
projeto da passagem pedonal 
uma nova solução de ilumi-
nação que dificulta o acesso 
e a sua vandalização. Em si-
multâneo, estamos também 
a preparar a instalação de um 
sistema de videovigilância no 
local e a tentar ultrapassar 
uma avaria técnica num dos 
elevadores que, apesar de 
ter sido detetada aquando 
da sua instalação, nunca foi 
resolvida”.

O atual executivo cama-
rário reforça que “são várias li-
nhas de intervenção que estão 
a decorrer em simultâneo”, re-
velando que “é expectável que, 
em breve, estes problemas es-
tejam resolvidos”.

Entretanto, o espaço da es-
trutura e da zona exterior/en-
volvente foi alvo de limpeza. 
“No âmbito destes esforços 
que a Câmara Municipal tem 
vindo a desenvolver para 
normalizar o funcionamento 
da passagem pedonal, solici-

támos à Junta de Freguesia 
de Espinho, entidade respon-
sável pela limpeza daquela in-
fraestrutura no âmbito da de-
legação de competências, que 
realizasse uma intervenção 
na zona exterior e na envol-
vente. Assim que as soluções 
de iluminação e videovigi-
lância estejam em funciona-
mento, os serviços municipais 
avançarão também com uma 

ação de limpeza dos graffitis 
visíveis no local, procurando 
repor todas as condições para 
que a passagem cumpra o seu 
propósito de serviço à cidade 
e à população”.

“Gostaria de começar por 
esclarecer que, pelo menos 
nos últimos dois anos,  foram 
efetuadas muitas diligências 
para tentar obter uma res-
posta junto do Município a 
fim de ser esclarecido sobre 
a responsabilidade da dita es-
trutura da passagem superior 
da linha do Norte”, regista, 
por seu turno, Vasco Alves 
Ribeiro, presidente da Junta 
de Freguesia Espinho. “La-
mentavelmente não consegui 
encontrar uma resposta junto 
das entidades competentes, 
mas ainda toda aquela estru-
tura está em fase de acaba-
mento. De facto, e para bem 
da freguesia, gostava que se 
encontrasse um esclareci-
mento responsável sobre este 
assunto”.

Considerando a perti-
nência do problema “tão atual 
e preocupante” e “para bem 
da nossa terra”, Vasco Alves 
Ribeiro sublinha que “as res-
postas devem ser dadas pelos 
responsáveis do RECAFE ou 
da Infraestruturas de Por-
tugal, até porque acho que 
não existe plano nenhum de 
vigilância e segurança, bem 
como nenhum ponto de água 
naquela infraestrutura”.

“Tenho também curiosi-
dade em saber para quando 
o funcionamento dos eleva-
dores?!”, questiona o presi-
dente da autarquia sediada 
na Rua 23. “Aproveito a opor-
tunidade para informar que 
tanto o RECAFE como a pas-
sagem superior da Linha do 
Norte não são competência 
da Junta de Freguesia na 
sua limpeza e manutenção”.  
“Todas as intervenções de lim-
peza efetuadas foram reali-
zadas pela Junta de Freguesia 
de Espinho sublinhando que 
não foi protocolado no acordo 
de varredura e serviços de 
limpeza e desinfeção da via 
pública urbana da Freguesia 
de Espinho celebrado entre 
esta Junta e a Câmara Muni-
cipal de Espinho”, faz ainda 
questão de acrescentar Vasco 
Alves Ribeiro. “Espero para 
breve obter respostas para 
bem da nossa terra”. ○ 
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Passagem superior pedonal junto 
à Rua 5 (ainda) às escuras

Jornadas da 
Habitação promovem 
desenvolvimento e 
coesão social

“Cuidados ao 
recém-nascido” na 
Biblioteca Municipal

Recolha de 
biorresíduos em 
viatura movida a 
gás natural 

A estrutura da passagem superior pedonal da Linha do Norte, na 
articulação da Rua 8, junto à Rua 5, com a Alameda Maia-Brenha e a 
Avenida 8, encontra-se há vários meses sem iluminação, causando 
insegurança na sua utilização noturna. A Câmara Municipal assegura 
que tem diligenciado a resolução dos problemas registados, inclusive 
a inoperância dos elevadores. Entretanto, o espaço da zona exterior/
envolvente foi alvo de limpeza da Junta de Freguesia de Espinho.

A passagem às escuras 
não inspira confiança, 
quanto mais segurança! 
Nem a mim, que só por 
ali passo de dia, ou a 
alguém, creio eu.” 
José António Rocha 

“Mesmo de dia é preciso 
ter cuidado, para 
não haver surpresas 
desagradáveis. Acredito 
que a luz não tardará até 
ao verão…”  
Alexandra Silva

“Se atravessar por ali 
com iluminação já não 
deve ser muito seguro, 
quanto mais às escuras!” 
Joana Tavares 
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PINTO MOREIRA começou por 
questionar Pedro Nuno Santos 
sobre a empreitada da primeira fase 
da modernização da Linha do Norte 
entre Espinho-Vila Nova de Gaia, 
cuja obra começou em 2020/2021. 
“Há derrapagens na sua execução 
e até com recuos e hesitações face 
a contestações populares como o 
abate de árvores e até a passagens 
superiores pedonais esteticamente 
abomináveis”, considerou o depu-
tado social democrata querendo 
saber “quando efetivamente acaba 
a obra” e quando terá início a se-
gunda fase que ainda vai “na fase de 
estudos prévios e de outros projetos 
de execução das passagens infe-
riores e superiores pedonais”.

Pinto Moreira direcionou as suas 
questões, também, para a Linha 
do Vouga, perguntando se ainda 
se mantinha em cima da mesa “o 
compromisso que estabeleceu com 
os autarcas relativamente ao mo-
delo, material circulante, ao traçado 
e às condições. Quero saber o que 
se passa relativamente ao com-
promisso que, também comigo as-
sumiu”, questionou. 

Por fim, o deputado do PSD levou 
àquela comissão e ao ministro o 
complexo habitacional da Ponte 
de Anta. “Vivem lá mais de três mil  
pessoas” e o “IHRU não pregou lá 
um único prego. O complexo ha-
bitacional está em risco de ruína”, 
alertou aquele deputado querendo 
saber se “é agora, com este 1.º Di-
reito, que se conclui a requalificação 
do Bairro da Ponte de Anta”.

O ministro Pedro Nuno Santos 
respondeu a grande parte das ques-
tões, numa intervenção extensa e 
procurando abordar os temas colo-

cados pelos vários deputados.
Segundo o titular da pasta das 

Infraestruturas e da Habitação, na 
Linha do Norte a modernização da 
primeira fase entre Espinho-Gaia 
“tem a obra em curso e prevê-se a sua 
conclusão em dezembro deste ano”. 

Quanto à fase entre Ovar-Es-
pinho, aquele membro do Governo 
espera poder “lançar o concurso 
para a empreitada em maio de 2022” 
e prevendo a sua conclusão, “se tudo 
correr bem, em fevereiro de 2025”.

Relativamente à Linha do Vouga, 
Pedro Nuno Santos realçou que 
esta “esteve abandonada durante 
décadas, a entrar numa situação de 
degradação acentuada”. Neste sen-
tido, recordou que “a intervenção 
será feita em toda a extensão de 
Aveiro a Espinho. Esta primeira in-
tervenção, de cerca de 30 milhões 
de euros, foi para garantir a opera-
cionalidade”. No entanto, o ministro 
entende que “há todo um trabalho 
que teremos de fazer ao nível das 
estações” e a “entrada em Espinho 
é um problema por resolver que 
interessa a todos, mas também a 

Espinho. É uma questão delicada 
que estamos a trabalhar com a au-
tarquia para ver se conseguimos en-
contrar uma boa solução para que 
o passageiro fique perto ou na es-
tação da Linha do Norte”, assegurou 
Pedro Nuno Santos, apontando para 
o investimento final de 100 milhões 
de euros. “É um trabalho muito im-
portante, que queremos concretizar 
porque achamos que é uma linha 
com grande potencial. É uma linha 
maltratada, com um mau serviço e 
que continua a ter uma procura im-
pressionante, o que é revelador da 
importância que tem para aquelas 
populações”, sublinhou. 

Quanto à questão levantada 
por Pinto Moreira sobre o Bairro 
da Ponte de Anta, a secretária de 
Estado da Habitação, Marina Gon-
çalves garantiu que o Governo tem 
“o compromisso de reabilitar todo o 
património. Durante muitos anos o 
IHRU não podia fazer esse investi-
mento e essas obras, mas agora já 
pode”, explicou.

Segundo Marina Gonçalves, no 
caso da Ponte de Anta, “muitos 
fogos são propriedade mista e isso 
implica que o procedimento seja 
mais moroso porque depende de 
decisões do condomínio. O IHRU 
já está a trabalhar com as adminis-
trações de condomínio para fechar 
o projeto e os cadernos de encargo”, 
deu conta a secretária de Estado, 
garantindo que “a obra vai avançar”, 
mas que “não depende só da decisão 
do IHRU. A vontade dos privados 
existe” afirmou, acrescentando que 
“com o programa 1.º Direito é pos-
sível apoiar estes proprietários, o 
que fica mais facilitado e resolve 
o que é uma obrigação de inves-
timento no parque habitacional”, 
concluiu. ○

CAROLINA FIGUEIREDO

“ESTE ENTUSIASMO das 
novas gerações é de louvar”, 
refere Anabela Prata, profes-
sora de História do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira, sobre a adesão dos 
alunos à atividade relacio-
nada com o Holocausto. 

A lição-concerto de Mau-
rizio Padovan surge como 
complemento do programa 
curricular de História A do 
12.º ano e, segundo a docente, 
“é uma nova narrativa que 
serve para consolidar os co-
nhecimentos que os alunos 
adquirem na sala de aula”. E 
esta nova narrativa prende-se 
com “a associação da história 
à música”. 

Anabela Prata lembra que 
“a música aparece aqui como 
uma vontade dos alemães 
para enganar os judeus”. “To-
cada a mando dos alemães, 
quando os judeus chegavam 
aos campos de concentração 
e/ou de extermínio, a mú-
sica era usada para iludir as 
mentes e fazer parecer que 
aqueles locais seriam me-
lhores do que se pensava”, 
explica a professora. “Quem 
já estava no campo e já co-
nhecia todas estas músicas, 
chorava, porque já sabia que 
mais gente iria ser morta”, 
acrescenta.

A música que teve um 
papel fundamental na pro-
paganda da Alemanha Nazi 
e nos grandes momentos de 
extermínio em massa é o foco 
central da lição-concerto de 
Maurizio Padovan, porque 
“tanto acentua a comédia, 
como acentua o drama”.

O músico, historiador e 
investigador da História da 
Dança está ligado à Universi-
dade de Cremona, em Pavia, 
Itália, e regressa à escola de 
Espinho para “falar do Holo-
causto com uma linguagem 
diferente, através das imagens 
e da música”. “É importante 

que os alunos percebam que a 
música faz parte da nossa his-
tória e que os pode ajudar a 
compreender melhor os acon-
tecimentos”, explica Mau-
rizio Padovan, destacando o 
papel da “política musical nos 
campos de concentração”.

Numa altura em que o 
mundo observa os confrontos 
entre a Ucrânia e a Rússia, 
esta atividade torna-se ainda 
mais importante para Ana-
bela Prata, que nas suas aulas 
utiliza a frase “A História repe-
te-se sem se repetir”. “O Holo-
causto foi um crime hediondo 
que não deveria voltar a acon-
tecer, mas acontece em pleno 
século XXI”, lamenta a profes-
sora. “E é neste âmbito de sal-
vaguardar as memórias e não 
esquecer a catástrofe que foi 
o Holocausto, que se realizam 
estas atividades, para além de 
ser uma questão de civilidade 
e de diretos humanos”.

Por estas razões, Anabela 
Prata afirma que pretende 
“continuar a trazer estas ini-
ciativas à escola”, até porque 
“muitos professores também 
gostavam de poder assistir. E 
podem vir mesmo a assistir, 
porque Maurizio Padovan 
realiza estas lições-concerto, 
normalmente, para adultos. 
Apesar de achar “muito im-
portante falar sobre estes 
assuntos aos estudantes”, o 
italiano acredita que “é obri-
gatório fazer este género de 
atividades para adultos”. 
“Infelizmente, em Portugal 
é muito difícil comunicar 
isto com a população mais 
velha”, lamenta. Acredita 
que “é necessário dar a opor-
tunidade à música de não 
ser só lazer, mas também 
de deixar uma marca e de 
utilizá-la como ferramenta 
para ensinar História”. “No 
fim, creio que se torna numa 
experiência muito mais pra-
zerosa do que se fosse só um 
concerto”, concluiu o músico 
e historiador. ○

O deputado espinhense 
eleito pelo Partido Social 
Democrata (PSD), Pinto 
Moreira questionou o ministro 
das Infraestruturas e da 
Habitação, Pedro Nuno Santos 
na audição no âmbito da 
apreciação, na especialidade, 
do Orçamento do Estado para 
2022 (conjunta com a Comissão 
de Economia, Obras Públicas, 
Planeamento e Habitação), 
sobre o estado das obras 
na Linha do Norte, a adiada 
modernização da Linha do 
Vouga e os fogos do IHRU no 
Complexo da Ponte de Anta.

A lição-concerto de Maurizio Padovan levou os alunos do 
12.º ano do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira 
numa viagem pela história do Holocausto ao som d’ “O 
Violino de Auschwitz”. O músico e historiador regressou 
à escola espinhense com o espetáculo que usa a política 
musical da Alemanha Nazi como guia para contar um dos 
acontecimentos mais trágicos da história mundial.

Pinto Moreira questiona ministro 
sobre as ferrovias do Norte e do Vouga 
e sobre o Bairro da Ponte de Anta

Estudantes aprendem 
História ao som d’ “O 
Violino de Auschwitz”

 

Sobre a Linha do Vouga 
quero saber se mantém 
o compromisso que 
estabeleceu com os 
autarcas relativamente 
ao modelo, material 
circulante, ao traçado e às 
condições. Quero saber o 
que se passa relativamente 
ao compromisso que, 
também comigo assumiu”
Pinto Moreira 
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PARAMOSEVENTO

MANUEL PROENÇA

O ACESSO ao Castro de Ovil, na 
freguesia de Paramos, nomeada-
mente o piso, está em muito boas 
condições. Trata-se de uma estrada 
estreita, por onde pode circular 
apenas um automóvel de cada vez, 
mas que termina na entrada da área 
museológica.

À sua volta, existem muitos ter-
renos de particulares, cobertos 
por uma verdadeira floresta, que 
tornam aquele Castro num es-
paço recôndito e completamente 
ocultado pela escuridão durante 
noite. Um local ‘convidativo’ à 
prostituição.

“É verdade que assisti a algumas 
situações de prostituição na Es-
tação Arqueológica do Castro de 
Ovil”, contou à Defesa de Espinho, 
o responsável por aquele espaço, 
Jorge Salvador, salvaguardando que 
“parece que essa situação está mais 
atenuada ultimamente”.

Jorge Salvador considera que no 
passado “foi pior” pois aquele es-
paço “chegou a ser frequentado por 
ladrões de fios de cobre. Isto nota-
va-se porque eles deixavam o plás-
tico do fio no chão”, acrescentou.

O responsável pelo Castro de Ovil 
garante que em 2018 presenciou 
“algo muito desagradável. Estava a 

chegar à estação arqueológica e es-
tava lá um carro parado com uma 
prostituta. Tinha uma visita mar-
cada e vinham os visitantes com 
crianças, o que se tornou numa si-
tuação verdadeiramente confrange-
dora”, contou Jorge Salvador.

Segundo o responsável pela es-
tação arqueológica, “sabemos que 
vai existindo alguma coisa porque 
vemos os vestígios no solo. Mas o 
período da pandemia acabou por 
diminuir, um pouco, estes atos na-
quele local, porque muitos proprie-
tários mandaram cortar as árvores 
dos terrenos e isso deixou o espaço 
muito mais exposto”, deu conta 
Jorge Salvador. “Esta ausência de 
floresta torna aquele espaço mais 
visível, ao longe. Penso que é por 
isso que os moradores têm visto 
luzes de automóveis naquele local. 
Antigamente, essas luzes eram ocul-
tadas pela vegetação”, diz o respon-
sável pelo Castro de Ovil.

Jorge Salvador garante que a 
Câmara Municipal, no passado, 
“chegou a falar com a Polícia. Che-
guei a encontrar, várias vezes, os 
polícias escondidos naquele local. 
Uma vez até tive de me identificar 
como funcionário do Município”, 
conta Jorge Salvador. 

“Não me parece que a situação 
seja alarmante, mas entendo, 

também, que não deverá haver um 
relaxamento. É preciso que as au-
toridades estejam muito atentas”, 
adverte salientando que continua 
a ver “vestígios de tudo um pouco, 
desde preservativos a centenas de 
raspadinhas! Julgo que essas ras-
padinhas deverão ter sido furtadas 
em cafés, pois ninguém vai para ali 
depois de as comprar! Isto e a prosti-
tuição estão ligados à criminalidade”, 
sublinha.

Para Jorge Salvador “a situação 
está melhor em relação aos parâme-
tros do passado, mas continua lá! Por 
isso, temos de estar muito atentos”.

“Aquele caminho de acesso não 
é de duas vias e naquelas situações 
que relatei fiquei muito aborrecido. 
Até tive receio pela minha integri-
dade física por mais do que uma 
vez”, confidencia.

“A visita ao Castro de Ovil con-
tinua a ser segura e qualquer si-
tuação mais delicada que surja, 
naturalmente que comunicarei à 
Polícia”, conclui.

“Um foco, uma luz branca 
e muito intensa”

A paramense, Beatriz Correia acabou 
por levar o tema à Assembleia de 
Freguesia, uma vez que de sua casa, 
em Paramos, tem visto uma luz in-
tensa, durante a madrugada, na zona 
do Castro de Ovil. “É algo verdadeira-
mente estranho, mas não sei, efetiva-
mente, do que se trata”, disse Beatriz 
Correia mostrando-se admirada com 
as revelações que foram feitas pelo 
presidente da Junta, na Assembleia 
de Freguesia.

“Já vivo na minha casa há cerca 
de 55 anos e nunca vi o Castro de 
Ovil como o vejo atualmente. Houve 

uma desbastação muito grande do 
pinhal e isso fez com que conseguís-
semos ver melhor aquele espaço”, 
disse Beatriz Correia que afirma que 
“desconhecia que havia movimenta-
ções esquisitas para aquela zona. A 
verdade é que, depois de ter falado 
na Assembleia de Freguesia, nunca 
mais voltei a ver a luz”, deu conta 
aquela testemunha.

“Normalmente levanto-me às 5 
horas da manhã e, ao sair de casa, 
comecei a ver uma luz muito forte 
no Castro de Ovil. A primeira vez 
até me assustei! Mas o meu filho até 
me disse que não deveriam estar a 
fazer ali boa coisa. O que é, não sei”, 
afirmou.

Aquela cidadã confessa que 
aquilo que o presidente da Junta de 
Freguesia falou foi, para ela, “uma 
novidade”. De facto, “não sabia que 
aquele local estava a ter um movi-
mento muito estranho”.

Beatriz Correia assegura não se 
tratarem de faróis de automóvel. 
“Era um foco, uma luz branca e 
muito intensa. Se fosse um carro se-
riam dois faróis”, conclui.

Vigilância noturna e 
a respetiva sinalização

O presidente da Junta de Freguesia 
de Paramos, Manuel Dias reconhece 
que, “à entrada, o Castro de Ovil 
apresenta sinais de alguma movi-
mentação que indicia prostituição. 
Há lá toalhetes espalhados pelo 
chão e, às vezes, preservativos”.

“Trata-se de um espaço aberto, 
porque os terrenos que estão junto 
ao acesso à estação arqueológica 
são propriedade privada. Por isso, 
será muito difícil fechar o acesso 
àquele espaço”, admite o autarca.

Manuel Dias está a pensar tomar 
medidas para que aquela prática ilí-
cita deixe de estar presente no local. 
“Estamos a pensar colocar lá sinais 
de zona vigiada com a indicação de 
que irá ter uma vigilância noturna 
para que quem pense ir para lá 
não o faça”, promete o autarca de 
Paramos.

“O Castro de Ovil é um local 
isolado e, como tal, convidativo a 
práticas ilícitas. Porém, aquele es-
paço tem, a partir de agora, mais 
movimento, com visitas, o que, cer-
tamente, será, também, dissuasor 
durante o dia”, diz Manuel Dias, 
acrescentando que “à noite, como 
não tem iluminação, vamos pedir 
à Polícia de Segurança Pública que 
passe por lá regularmente. Isso 
poderá desmobilizar quem pense 
utilizar aquele local para práticas 
ilícitas”, sublinha.

“Consideramos que tudo aquilo 
que essas práticas lá deixam 
acabam por ser constrangedoras, 
uma vez que muitos dos visitantes 
do Castro de Ovil são crianças das 
escolas. Não podemos admitir que 
isso aconteça”, conclui o autarca. ○

A zona de acesso ao Castro de Ovil, há já vários anos, que é utilizada para prostituição 
e para atos ilícitos. O alerta foi dado na última Assembleia de Freguesia de Paramos, 
por uma moradora, que afirma ver de sua casa, naquele local, algumas “luzes estranhas” 
durante a noite. O presidente da Junta de Freguesia de Paramos, Manuel Dias diz que é de 
seu conhecimento e o responsável pelo núcleo museológico confirma que, em tempos, já 
surpreendeu ali casais e até um grupo de indivíduos que estavam a descascar fios elétricos, 
que supostamente haviam sido furtados.

Prostituição e 
“coisas esquisitas” 
no Castro de 
Ovil preocupam 
responsáveis e 
população

 

Em 2018 presenciei algo 
muito desagradável. 
Estava a chegar à estação 
arqueológica e estava lá 
um carro parado com uma 
prostituta. Tinha uma 
visita marcada e vinham 
os visitantes com crianças 
o que se tornou numa 
situação verdadeiramente 
confrangedora”
Jorge Salvador

©
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R
©
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Desconhecia que 
havia movimentações 
esquisitas para aquela 
zona. A verdade é que, 
depois de ter falado na 
Assembleia de Freguesia, 
nunca mais voltei a ver 
a luz”
Beatriz Correia

“O Castro de Ovil é um 
local isolado e, como 
tal, convidativo a 
práticas ilícitas. Porém, 
aquele espaço tem, a 
partir de agora, mais 
movimento, com visitas, 
o que, certamente, será, 
também, dissuasor 
durante o dia”
Manuel Dias
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MANUEL PROENÇA

TUDO ESTÁ DIFERENTE de há 
um ano atrás. Os portugueses e os 
espinhenses, em particular, estão 
ansiosos que cheguem as férias de 
verão. Impossibilitados pela pan-
demia nestes dois últimos anos, as 
escolhas recaíram em destinos mais 
próximos, sobretudo dentro do país. 
No entanto, com o alívio das medi-
das por parte de todos os países, já 
sem restrições, a procura das agên-
cias de viagens intensificou-se, so-
bretudo desde meados de abril pas-
sado. Marcar as férias de verão é o 
objetivo de famílias, de jovens e de 
pessoas de todas as idades, recor-
rendo às agências de viagem que 
dispõem de pacotes atrativos, sobre-
tudo pelo preço e com a cobertura 
de seguros.

“No ano passado, por esta altu-
ra, já houve alguma procura para 
a marcação de férias de verão, por 
parte dos nossos clientes. No entan-
to, ficou muito aquém do espectá-
vel”, revelou Andreia Costa, da agên-
cia de viagens Bestravel, na Rua 19. 
“Houve uma quebra muito grande 
relativamente àquilo que havía-
mos registado no ano que antedeu 
a pandemia”, deu nota aquela espe-
cialista salientando que “neste mo-
mento, todas as agências de viagens 

ainda estão a tentar recuperar des-
sa crise que resultou da pandemia”.

Andreia Costa afirma que o ano 
em curso “está muito complicado”, 
sobretudo pela “enorme procura 
que temos tido até agora. Isto é mui-
to positivo”, afirma sorrindo. “Temos 
tido imensos pedidos de orçamento. 
No entanto, sinto que aquilo que irá 
vender, neste momento, é mesmo o 
preço atrativo dos produtos. As pes-
soas estão à procura do mais barato 
dentro das propostas que existem 
para viajar, para saírem de Portugal 
e cá dentro a opção é para a Ilha da 
Madeira”, revela a técnica da Bestra-
vel de Espinho.

Para o estrangeiro, Andreia Costa 
tem vendido imensas viagens de fé-
rias para a Tunísia, uma vez que se 
trata de “uma opção muito em con-
ta”. Porém, segundo Andreia Costa, 
“as famílias com crianças pequenas 
optam por viajar para destinos bem 
mais perto”.

Estas opções mais acessíveis, se-
gundo aquela técnica, com um pa-
cote de tudo incluído, com viagens 
de avião, hotel e alimentação e, ain-
da, os seguros de viagem, “poderá 
andar pelos 1400 euros para dois 
adultos”.

Andreia Costa diz que os espi-
nhenses não estão à procura de 
soluções por Portugal continental. 

“Curiosamente, não estamos a ven-
der muito para o Algarve e as op-
ções têm-se voltado para a Madeira, 
Açores, Caraíbas, Tunísia, Marrocos, 
que são destinos que neste momen-
to são mais em conta”.

Segundo Andreia Costa, “a procu-
ra tem-se vindo a intensificar de há 
cerca de três semanas a esta parte. 
Tem havido uma abertura muito 
grande na mentalidade das pessoas 
em relação à pandemia. Estávamos 
a contar com a venda de mais via-
gens, mas não esperávamos tantos 
pedidos como os que se têm verifi-
cado até agora nem com tantas con-
firmações como as que tivemos até 
agora”.

Aquela técnica fala, também, da 
guerra na Ucrânia, como um en-
trave que surgiu há cerca de três 
meses, antevendo, assim, um qua-
dro complicado para as viagens. 
Contudo, surpreendentemente “re-
gistou-se um crescimento verda-
deiramente extraordinário, nestas 
últimas semanas. Não sei por que 
razão isto aconteceu, mas, muito 
provavelmente, as pessoas voltaram 
a ter muita vontade e confiança em 
viajar”.

“Sinto que, este ano, em termos de 
vendas, iremos conseguir ficar mui-
to perto de 2019, antes da pandemia”, 
concluiu Andreia Costa. 

“Menos receio e mais confiança”

Na Agência Abreu, na Rua 20, o 
panorama é muito semelhante ao 
apontado pela Bestravel.

“Ainda há destinos que não são 
procurados, sobretudo os que têm 
voos muito longos”, revelou 

Catarina Curral, técnica da Agên-
cia Abreu, acrescentando que “a 
ilha de Porto Santo, no arquipélago 
da Madeira, é um dos destinos mais 
procurados, assim como a Tunísia e 
Cabo Verde”.

Segundo Catarina Curral, “as pes-
soas já estão vacinadas e, por isso, 
têm menos receio e mais confian-
ça. Foi isto que, na minha opinião, 
aumentou, substancialmente, a 
procura”.

De acordo com esta técnica, a 
Agência Abreu de Espinho tem 
tido “todo o tipo de clientes, desde 
as pessoas com mais idade, até aos 
mais jovens. Os nossos clientes es-
tão a ter cada vez mais confiança 
nas agências de viagens e, por isso, 
têm deixado as compras online. Te-
mos viagens que incluem os segu-
ros para o reembolso de verbas pa-
gas, no caso de, por exemplo, testar 
positivo à Covid-19”, explica Catari-
na Curral acrescentando que “isto 
é, de facto, uma segurança. Por isso, 
as agências de viagens, neste aspe-
to, estão em larga vantagem”.

A certeza de que tudo irá correr 
bem é, assim, o maior trunfo de 
uma agência de viagem. “As pes-
soas acabam por marcar as viagens 
e as suas férias com mais confian-
ça”, afirma Catarina Curral subli-
nhando que “as viagens que vende-
mos nestes últimos dois anos e que 
foram canceladas foram, maiorita-
riamente, reembolsadas na totali-
dade. Isto, para nós, colaboradores 
da Abreu, é muito gratificante, por-
que transmite confiança nos nos-
sos produtos e no nosso serviço. Há 
muitos benefícios em comprarem-
-se as viagens numa agência, sobre-
tudo pela relação de proximidade 
que temos com os nossos clientes”, 
evidencia aquela técnica.

Catarina Curral lembra que “este 
ano há mais opções nos produtos 
que vendemos do que no ano pas-
sado porque havia destinos que es-
tavam fechados, como por exemplo 
Malta ou os Estados Unidos. Atual-

mente este problema já não se colo-
ca e há uma maior abertura, o que 
irá, certamente, contribuir, ainda, 
para o aumento da venda de via-
gens para as férias de verão”.

Por fim, Catarina Curral alerta 
para um possível aumento nos pre-
ços dos suplementos de combustí-
vel. “Isto ainda poderá vir a aconte-
cer no verão, mas, para já, os preços 
não deverão variar muito. É algo 
com que temos de contar, assim 
como a variação do preço das taxas 
dos aeroportos”, conclui. ○

Curiosamente, não estamos 
a vender muito para o 
Algarve e as opções têm-se 
voltado para a Madeira, 
Açores, Caraíbas, Tunísia, 
Marrocos, que são destinos 
que neste momento são mais 
em conta”
Andreia Costa, Bestravel

As viagens que vendemos 
nestes últimos dois anos 
e que foram canceladas 
foram, maioritariamente, 
reembolsadas na totalidade. 
Isto é muito gratificante, 
porque transmite confiança 
nos nossos produtos e no 
nosso serviço”
Catarina Curral, 
Agência Abreu

pessoas & negócios

Os espinhenses já estão a marcar as suas férias de verão. A procura intensificou-se, sobretudo, nas últimas três 
semanas. Os destinos mais apetecíveis são mesmo aqueles que ficam fora de Portugal. Há alguma necessidade 
de liberdade, de fazer as malas e de partir de avião, embora com voos de pequeno e de médio curso.

VIAGENS E FÉRIAS DE VERÃO

Espinhenses procuram destinos fora do 
país e confiam nas agências de viagens

Tunísia é um dos 
destinos mais 
procurados nas 
agências de viagens
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plos dessa esquizofrenia paranóica que, com o 
incentivo do circo mediático e a exploração da 
compaixão das pessoas, invade as manchetes 
dos jornais e os noticiários. A par e a pretexto das 
sanções económicas, empresas encerram a sua 
actividade na Rússia; desportistas são proibidos 
de participar nas competições; músicos, artistas, 
escritores, cientistas, são proscritos; órgãos de 
comunicação social russos são silenciados. Intra 
muros e pelo ridículo das situações, não resisto a 
narrar as seguintes: um Pivô de um canal de te-
levisão generalista, entusiasmado com o anúncio 
da retirada das tropas russas da região de Kiev, 
perguntava a um major general se a Rússia era 
um tigre de papel;  com a excitação própria de 
uma criança a quem prometeram uma visita ao 
Portugal dos pequeninos respondeu: claro que 
é, é um tigre de papel. Então a Rússia que, para 
além do seu armamento convencional, dispõe de 
mais de 6.000 ogivas nucleares é um tigre de pa-
pel? E ainda esta: o cardápio de um conhecido 
restaurante de Espinho foi alterado, dele constan-
do agora “filetes de pescada com salada ucra-
niana”. A histeria não pára de nos surpreender…

1 – Em artigo de opinião publicado na edição 
número 4686, de 24 de fevereiro, escrevi não 
acreditar na invasão da Rússia a menos que per-
sistissem as intenções de adesão da Ucrânia à 
NATO. O texto foi enviado para a redacção no dia 
23 e, no dia 24, constatei que me enganei: Putin, 
num acto ilegal e inqualificável, invadiu a Ucrânia. 
Há quem argumente que se antecipou a uma ac-
ção militar, de larga escala, da Ucrânia contra as 
denominadas repúblicas de Donestsk e Lugansk; 
ainda que assim fosse, nada legitimava a invasão.
Condeno, por isso, a invasão da Ucrânia por Pu-
tin que toma a decisão de agredir um país sem 
ter em conta as consequências inevitáveis da 
destruição e perda de vidas humanas e da pos-
sibilidade de eclosão de uma guerra nuclear no 
centro da Europa e que pode pôr em causa a paz 
e segurança mundiais. 

2 – Escrevi ainda no mesmo texto que, nesta 
questão, não há inocentes mas haverá culpa-
dos. O culpado é já conhecido mas EUA, UE e 
NATO não são inocentes. Em 2014, promoveram 
e apoiaram um golpe de estado que destituiu do 
poder o presidente ucraniano democraticamente 
eleito para aí colocar um regime nacionalista que, 
inclusivamente, recebeu no seu seio forças nacio-
nalistas, xenófobas e nazis. Como consequência, 
cidadãos pró-russos foram perseguidos e mas-
sacrados, acantonando-se no Donbass, nas re-
giões separatistas de Donetsk e Lugansk onde, 
desde então, têm sido vítimas de constantes 
ataques do exército ucraniano que provocaram, 
desde então, cerca de 15 000 mortos.
A NATO, incumprindo o compromisso moral as-
sumido aquando do derrube do muro de Berlim, 
tem, paulatinamente, vindo a expandir-se para 
leste “cercando” a Rússia que se considera 
ameaçada na sua segurança. Aliás, a sua preo-
cupação manifestou-a já em 2008 quando foi as-
sinado um memorando que previa a adesão da 
Ucrânia à NATO.

3 – A “linha vermelha” apontada pela Rússia sem-
pre foi a questão da adesão da Ucrânia à NATO e 
a predisposição desta para a aceitar (até o Papa 
Francisco a referiu). Consumada a invasão, Ze-
lensky percebeu que a “reivindicação” russa fazia 
sentido e, depois de algumas hesitações e cen-
tenas de mortes, comunicou a possibilidade de 
desistência do pedido de adesão e a assunção 
do estatuto de neutralidade da Ucrânia, posição 
que, entretanto, já abandonou. Porque não o fez 
antes da invasão? Porque persistiu nessa inten-
ção? Não teria poupado aos seus concidadãos 
sofrimento, devastação e morte?

4 – As imagens da guerra, sobretudo de mulhe-
res e crianças mortas ou em fuga, não podem 
deixar de nos horrorizar. São imagens que bu-
lem com os nossos mais íntimos e recônditos 

sentimentos, que nos comovem e que nos in-
dignam. São, por isso, compreensíveis e dignas 
de aplauso as manifestações de solidariedade e 
a ajuda humanitária que, sobretudo na Europa, 
se foram sucedendo.
Contrastando com posições anteriormente assu-
midas, a Europa – e bem - abriu as portas aos 
milhares de refugiados de guerra ucranianos; paí-
ses europeus, que antes fechavam as fronteiras e 
ameaçavam erguer muros contra os refugiados, 
abrem-nas agora. Lamentavelmente, há que re-
conhecer, a Europa e o Ocidente praticam uma 
política selectiva com dois pesos e duas medi-
das. Há refugiados bons e refugiados maus; re-
fugiados brancos, negros, mestiços e amarelos. 
Que posição tomou a Europa quanto aos refu-
giados iraquianos, sírios, somalis, sudaneses, da 
África sub sahariana e tantos outros que fogem 
da guerra, do sofrimento e da fome e que encon-
tram a morte no Mediterrâneo? Paga milhões de 
dólares à Turquia para os manter em campos de 
refugiados, afastados das fronteiras europeias…

5 – Questiona-se a razão por que os EUA e o seu 
braço armado, a NATO, não intervieram no con-
flito/invasão da Ucrânia. A explicação oficial é a 
de que a Ucrânia não é um país da NATO, facto 
que inviabilizava a sua intervenção. A justificação 
não convence. Foi, afortunadamente, o receio de 
despoletar a III guerra mundial que levou os EUA, 
a UE e a NATO a não intervir militarmente na guer-
ra da Ucrânia (ainda que continuem a fornecer-lhe 
equipamento militar). Os EUA invadiram o Iraque 
em 2003 provocando a morte a cerca de 100.000 
pessoas; a NATO bombardeou os Sérvios em 
1999 (Sbrenica) provocando cerca de 150.000 
mortos. Ao abrigo de que mandato internacional 
ou aliança o fizeram?

6 – Como medida retaliatória à invasão, o mundo 
optou pela aplicação de sanções económicas à 
Rússia. Visa-se, assim, atingir a sua economia, 
limitando-lhe a capacidade de alimentar a guer-
ra. Sucede que as sanções fizeram ricochete no 
Kremlin e os estilhaços atingem os sancionado-
res, sobretudo a Europa que se vê confrontada 
com escassez de produtos agroalimentares e 
fertilizantes, com uma inflação apreciável e com 
a necessidade do petróleo, gás e carvão russos. 
E, neste particular, reside a grande contradição: o 
coração da economia russa, a venda de petróleo 
e gás que rende a astronómica quantia de mil mi-
lhões de euros por dia, não foi afectada porque 
a Europa, principalmente a Alemanha, depende, 
em termos energéticos, do gás e petróleo russos. 
Ou seja: a Europa “contribui” com mil milhões de 
euros por dia para o esforço de guerra russo! Por 
outro lado, do lado de lá do Atlântico, Biden es-
frega as mãos de satisfação por a dependência 
energética da Europa ter mudado de meridiano… 
e sem um único tiro!

7 – Não tenho, do mundo, uma visão maniqueísta 
que o divide em bons e maus. E a histeria ociden-
tal (não só a belicista) sobre a guerra da Ucrânia 
é exemplo disso mesmo, do mais básico e ele-
mentar pensamento único.  São muitos os exem-

Ainda a 
guerra…

opinião 
Rui Abrantes
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8 – Quem não seguir, acéfala e obedientemen-
te, a narrativa oficial sobre os acontecimentos 
na Ucrânia é pró-russo, putinista e…..proscrito!
Felizmente existe no país, e também em Es-
pinho, massa crítica que recusa a unilaterali-
dade, que pensa pela sua cabeça e são cada 
vez mais aqueles que observam os factos e 
deles retiram as causas para antecipar as con-
sequências. E é este também o escopo deste 
escrito. Não se pretende justificar ou sequer 
branquear a invasão russa que merece total 
e incondicional condenação; não se pretende 
passar uma esponja sobre os crimes de guerra 
que devem ser investigados e os seus autores 
punidos. Pretende-se apresentar, com isenção 
e objectividade, factos que possam contribuir 
para encontrar soluções que ponham termo 
à guerra. Se o Ocidente (EUA, EU e NATO) se 
empenhasse tanto na procura da paz como se 
tem empenhado (veja-se a recente reunião na 
base americana de Ramstein, Alemanha) no 
fomento da guerra, talvez o fim dela se perfi-
lasse já no horizonte… 
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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

Senhora especializada 
no cuidado de idosos
Sou cuidadora de idosos e presto serviços de 
higiene pessoal, aos fins de semana. Trabalho com 
idosos diariamente e tenho referências. Se precisa 
de ajuda com a higiene pessoal de um familiar 
querido estou a disposição para ajudar. Para mais 
informações contactar: 933 590 302.

PRECISA-SE  EMPREGADA (M/F) 
 
COZINHEIRA OU COZINHEIRO
 
CONTACTAR: 910 180 518

FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do concelho de Espinho

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

quinta
12 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

sexta
13 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

sábado
14 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

domingo
15 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

segunda
16 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

terça
17 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

quarta
18 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

✝ Maria Helena Rodrigues da Silva
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Guetim / Espinho

Seu marido, filha, genro, netos e 
restante família vêm comunicar 
às pessoas de suas relações 
e amizade, que será celebrada 
missa por alma do seu ente 
querido dia 14, sábado, pelas 
17:30 horas, na Igreja Paroquial 
de Guetim. Desde já agradecem 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.

Espinho, 12 de Maio de 2022

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

✝ Adelina Martins Duarte “ Amélia Vizueira”
AGRADECIMENTO

Travessa do Figueiredo
Silvalde – Espinho 

Seus filhos, noras, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas que tomaram parte 
no funeral e missa de 7.º dia da 
sua ente querida ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. A 
família agradece.

Saudade lembrada, saudade sentida, 
saudade hoje e para o resto da vida... 
saudade eterna! 

Silvalde, 12 de maio de 2022

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

✝ Manuel Fernandes da Silva
1910 -1982

40 anos após a sua partida, a 
família, evoca a sua memoria, 
com imensa saudade e comunica 
que manda  celebrar missa, na 
Igreja Matriz de Espinho no dia 
16 de maio, pelas 12 horas, 
agradecendo a todos quantos 
participem na eucaristia.

✝ RUI MANUEL COSTA ANTUNES FIGUEIREDO 
MISSA DO 11.º ANIVERSÁRIO FALECIMENTO

Em memória deste seu ente muito querido, a 
família informa que será celebrada Eucaristia 
no próximo domingo, dia 15 de maio, pelas 19 
horas na Igreja Matriz de Espinho e agradece 
a todos aqueles que possam participar nesta 
celebração.

P
U

B
P

U
B

P
U

B

ESPECIALISTAS NA INSTALAÇÃO 
DE TODO O TIPO DE VIDROS. 
ORIENTADOS PARA O CLIENTE, 
EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO. 
CONSIGO DESDE 1960.

, ZONA INDUSTRIAL DE ESPINHO  O TEL./FAX 227 340 480
m VIDRARIA-FERREIRA@HOTMAIL.COM
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OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS
APARTAMENTOS T0, 
T1, T2 e T3. Totalmente 
equipados, com TV Cabo 
mais Sport TV, telefone, 
garagens, limpezas. 
Rua 62, n.º 156. Tlf. 
227310851/2 - Fax 
227310853

QUARTOS, c/ casa 
de banho privativa, 
c/ cozinha, pequeno-
almoço, tratamento de 
roupa, garagem e TV 
Cabo mais Sport TV. 
Tlf. 227340002 ou 
227348972

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

Berardo avança 
contra os bancos e

pede 900 milhões de 
indemnização

...

Consequência da
difamação de imagem

ajudando no 
envelhecimento 
físico e mental

Basicamente
Berardo está a colocar

os papéis para a
Pré-Reforma

CONSULTE AS CONDIÇÕES 
+351 227 341 525
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CAROLINA FIGUEIREDO

“JÁ NASCI e cresci Leões”, 
afirmou, orgulhoso, Leandro 
Santos. Técnico da equipa há dois 
anos, conseguiu chegar ao ponto 
mais alto da ainda curta carreira 
no passado dia 30 de abril. “Desde 
pequeno que sonhava ser cam-
peão pelo clube do meu bairro com 
os meus amigos de infância e isso 
aconteceu. Por isso, foi o dia mais 
feliz da minha vida!”, garantiu 
Leandro Santos.

“O Bairro não estava habituado 
a ficar sem festa tanto tempo”, ex-
plicou o jovem treinador. Por isso, 

apesar de todos os títulos serem 
importantes, “este teve um sabor 
especial”. “Nós voltámos a pôr o 
Bairro em festa!”.

Mas quais as razões para este 
jejum de seis anos? Moisés Lima, 
presidente dos Leões Bairristas, 
não atribuiu culpas a nada, nem 
a ninguém. Sabe que “a pandemia 
veio dificultar um pouco as coisas”, 
mas acredita que o grande fator 
foi o aparecimento do Grupo Des-
portivo A Ronda. “A Ronda apa-
receu bem e temos de dar valor à 
concorrência”, assumiu. “Um clube 
que apareceu em alta e ganhou 
dois anos seguidos o campeonato, 
porque se debateu ombro-a-ombro 
com os Leões”, acrescentou.

Depois do sucesso no futebol 
popular, o GD Ronda arriscou e 
tentou a sua sorte nos campeo-
natos distritais. Quando confron-
tado com a questão de uma even-
tual possibilidade de também os 
Leões Bairristas subirem àquele 
patamar, o presidente responde 
prontamente: “nós fomos sempre 
muito assediados para participar 
nos distritais, mas nunca qui-
semos”. “Isto é o futebol popular. 
Vive-se da carolice”, explicou 
Moisés Lima. “Não temos bons 
patrocinadores como tem o GD 

Ronda e a ida para os distritais 
acarreta despesas muito além da-
quelas que o orçamento dos Leões 
tem possibilidade de suportar”, 
acrescentou.

Apesar de o clube querer con-
tinuar no popular, participou na 
Taça de Aveiro. “Entrámos nessa 
competição nem que fosse só 
para mostrar que os Leões Bair-
ristas também têm capacidade de 
disputar essa prova”, explicou o 
presidente. “Passámos quatro eli-
minatórias e deixámos uma boa 
imagem na competição”.

Mas, apesar da conquista do 21.º 
título, os Leões Bairristas ainda 
têm objetivos por assegurar nesta 
época. “O primeiro é sermos cam-
peões sem derrotas. Estamos a 
duas jornadas do fim e queremos 
terminar invictos”, garantiu 
Moisés Lima. “O segundo é ganhar 
a Taça Cidade de Espinho”. E estão 
mais perto deste objetivo, já que 
no passado sábado, venceram o AD 

Guetim por 3-1, nas meias finais da 
prova. A final será disputada com 
o Novasemente. Além disso, “há 
também o objetivo da Supertaça”, 
lembrou o presidente.

Para a próxima época, os ob-
jetivos passam por “tentar fazer 
ainda melhor”, garantiu Leandro 
Santos. Moisés Lima concordou e 
acrescentou: “Não vamos dizer que 
‘vamos ver no que dá’”. “Nós par-
timos logo para ganhar. Podemos 
não ganhar, mas nesta casa o ob-
jetivo é sempre ganhar”, concluiu 
o presidente dos Leões Bairristas.

Ao grupo de trabalho que per-
mitiu o fim do jejum dos Leões 
e que ainda pode ajudar a con-
quistar os restantes objetivos, 
Moisés Lima deixou um agradeci-
mento. “Quero dizer que foi uma 
aposta muito grande dos Leões e 
que me sinto muito feliz e não é 
só pelo título”. “Também é por ter 
uma equipa técnica tão jovem que 
apareceu neste mundo do futebol 
popular pela primeira vez e deu 
conta do recado”, acrescentou o 
presidente.

Por sua vez, o técnico Leandro 
Santos agradeceu a uma “equipa in-
crível, muito unida e aguerrida” que 
foi “a base para o sucesso dos Leões 
Bairristas”. 

defesa-ataque

Natação.
Quase duas 
centenas e meia no 
Torneio Vila D'Anta. 
SC Espinho conquista o 
segundo lugar, atrás do 
Feirense. p18

Voleibol de Praia. 
Pedrosa/Campos 
atingem o 43.º lugar 
do ranking mundial. 
 p19

CAMPEONATO 
CONQUISTADO21º

No passado dia 30 de 
abril, os Leões Bairristas 
voltaram a erguer o 
troféu de campeão após 
um jejum de seis anos. 
A festa foi grande, mas 
não prolongada, porque a 
época ainda está em curso 
e tanto o presidente como 
o treinador alertam para 
os objetivos que ainda 
restam para uma equipa 
que “entra sempre para 
ganhar”.

  
            
Desde pequeno 
que sonhava ser 
campeão pelo 
clube do meu 
bairro com os 
meus amigos de 
infância e isso 
aconteceu, por 
isso, foi o dia mais 
feliz da minha 
vida” 

Leandro Santos, 
treinador dos 
Leões Bairristas

Reportagem. 
Cidade de Espinho 
pioneira do Viet Vo Dao 
em Portugal
Arte marcial com origem 
vietnamita surge na APAM em 1979 
que se desligou do karaté.  p16 e 17

Futebol.
Festejos dos dragões 
'invadem' a cidade 
Caravanas automóveis 
'pintam' a baixa espinhense 
com as cores azuis e brancas 
após a vitória que deu a 
conquista do título. p18
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FUTEBOL POPULAR

Terminou o ‘jejum’ do leão

  
            
Podemos não 
ganhar, mas 
nesta casa o 
objetivo é sempre 
ganhar”

Moisés Lima, 
presidente dos 
Leões Bairristas
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MANUEL PROENÇA

EM 1974, a Associação Académica 
de Espinho acolheu a modalidade 
de karaté, filiada na Soshinkai, que 
era uma associação de karaté muito 
forte em Portugal. Mais tarde, fruto 
de algumas divergências internas, 
um grupo ligado a esta modalidade, 
fundou a APAM, em 1977, com insta-
lações próprias, arrendadas, na Rua 
16. Pouco tempo depois, surgiu um 
movimento ligado ao Viet Vo Dao 
que teve como finalidade juntar, na 
Europa, todos os mestres de origem 
vietnamita. Este movimento visava 
dar a conhecer as artes marciais do 
Vietname. A APAM aderiu, assim, ao 

defesa-ataque

VIET VO DAO
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O Viet Vo Dao, arte marcial vietnamita 
praticada em Espinho desde 1979, aparece 
em Portugal pelas mãos da Associação 
Portuguesa de Artes Marciais (APAM). 
Fundada em 1977, pela APAM têm por lá passado 
gerações de espinhenses que tiveram, pelo 
menos, um breve contacto com o Viet Vo Dao. 
Mas atualmente os tempos são de crise, também 
para esta modalidade, que se vê confrontada com 
os males que a pandemia trouxe para o desporto, 
afastando os praticantes.

“Não enveredamos por 
um combate furtuito e 
de knockout”

Viet Vo Dao e passou a dedicar-se, 
exclusivamente a esta modalidade a 
partir de 1979.

"Na altura havia, na Europa, al-
guns mestres muito evoluídos, como 
Pham Xuan Tong. Mas o mestre 
Tran-Huu-Ha, de origem vietna-
mita, tinha praticado outras artes 
marciais, que era o responsável na 
Soshinkai, já introduzia armas", 
conta o mestre de Viet Vo Dao es-
pinhense, Carlos Tavares, que é um 
dos fundadores da modalidade em 
Espinho na APAM.

“Entre o Karaté e o Viet Vo Dao 
havia alguma incompatibilidade de 
estilos e a forma de execução”, ex-
plica Carlos Tavares, acrescentando 
que “a forma de se trabalharem os 
movimentos também era bastante 
diferente. Por isso, em 1979 aderimos, 
totalmente, ao Viet Vo Dao que tinha 
tido uma grande expansão na Eu-
ropa desde 1974”.

A APAM foi a pioneira deste mo-
vimento em Portugal. No entanto, 
mais tarde, esta associação foi tendo 
outras componentes das artes mar-
ciais, como o Tai Chi Dao, em 1992 e 
um ginásio de fitness e de ginástica. 
Mas a grande projeção desta coleti-
vidade vinha mesmo das artes mar-
ciais. Foi a partir de 1977 que o Viet 
Vo Dao teve um crescimento muito 
importante em Espinho. Foi nesta 
arte vietnamita que a APAM se 
focou a partir daí.

“Fomos os pioneiros no país e 
a adesão ao Viet Vo Dao foi por 
parte de pessoas de diversas idades. 
Criámos aulas específicas para 
crianças, o que era uma raridade até 
no país”, dá nota Carlos Tavares reve-
lando que a APAM chegou a ter uma 
classe de crianças desde os cinco 
anos, onde conseguiu reunir mais de 
uma centena de alunos. “Os jovens 
a partir dos 14 anos estavam numa 
outra classe e havia uma outra para 
adultos, que tinha um nível de exi-
gência diferente, quer físico, quer 
psicológico. Chegámos a ter cerca 
de 400 praticantes, mas atualmente 
estamos muito longe desse número”, 
lamenta o praticante e mestre de 
Viet Vo Dao.

“Estas crianças que estávamos a 
preparar, na altura de irem para o 
quinto e sexto ano, já apresentavam 
uma destreza motora muito grande 
em relação a todas as outras. E este 
era o momento em que deixavam o 
Viet Vo Dao, influenciados pelos pró-
prios professores de Educação Física 
que as convenciam a praticar as 
modalidades coletivas que, muitos 
deles, treinavam”, disse Carlos Ta-
vares. “As artes marciais dão uma 
coordenação motora total e, por isso, 
proporcionam um desenvolvimento 
harmonioso de todo o corpo. Houve 
uma perda muito grande de atletas, 
o que ainda acontece nos tempos de 
hoje”.

Segundo Carlos Tavares, “o Viet Vo 
Dao tem uma vertente coletiva. E ao 

contrário daquilo que possa parecer, 
não se trata de um desporto vio-
lento. Trabalhamos muito a técnica 
de base e o controlo e, por isso, não 
há o contacto físico agressivo”, ex-
plica o mestre, afastando a ideia de 
violência do Viet Vo Dao. “Este con-
tacto tem de ser controlado e o com-
bate também é controlado. Não en-
veredamos por um combate furtuito 
e de knockout. Há outras modali-
dades que direcionam o ensino para 
o combate desse tipo. São disciplinas 
de combate e não são artes marciais”, 
diz Carlos Tavares. “Nós não temos 
as proteções e exigimos que o aluno 
quando bate no outro tem de o fazer 
de uma forma controlada, o que não 
que dizer que não tenha alguma po-
tência. Por outro lado, terá de haver 
um treino para se aguentar um pe-
queno contacto. Por exemplo, é proi-
bido fazer-se contacto à cara. Isto 
cria uma responsabilidade de não 
magoar o adversário”.
Justificando que o Viet Vo Dao não 
é um desporto de violência, Carlos 
Tavares diz que não conhece casos 
de alunos seus que “tenham ido para 
a sociedade e que tenham tido casos 
de agressividade, de perturbação ou 
de provocação”.

Componente de defesa pessoal 

O Viet Vo Dao, além do trabalho de 
mãos e de pés, trabalha, também, a 
defesa pessoal na componente de 
esquiva e de contra-ataque, de queda 
e de enrolamento, a luta dois a dois, 
o projetar e o agarrar o outro. “Tem 
algumas componentes muito pró-
ximas do judo, não sendo o judo, 
com elementos que se interligam”, dá 
conta Carlos Tavares lembrando que 
“as lutas corpo a corpo faziam parte 
da tradição vietnamita. Por isso, ten-
tamos projetar o adversário através 
da técnica”.
“O Viet Vo Dao, em termos de pernas 
é muito exigente, com pontapés 
acrobáticos, a três ou quatro pes-
soas num só salto, as 'tesouras' que 
exigem uma performance física bas-
tante elevada, fazendo uma projeção 
do adversário”, revela, apontando 
para a complexidade desta moda-
lidade e, sobretudo, desta variante 
do Quyen Dao. “Isto exige um bom 
treino de parte a parte para que 
ninguém se magoe. E há pontapés 
que são dados à frente e atrás do 
adversário no mesmo salto! São mo-
vimentos espetaculares e nem todos 
os conseguem executar”, acres-
centa dizendo que “há um conjunto 
enorme de ações de trabalho que 
levam um indivíduo a ir evoluindo 
e a fazer coisas que, se calhar, nunca 
pensava vir a fazer”.

Co Vo Dao pressupõe utilização de 
armas

As armas utilizadas no Viet Vo Dao, 
na vertente de Co Vo Dao, não são 
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afiadas. Algumas são em metal, mas 
não podem ter gume. Há armas em 
alumínio, mas há outras que até 
pesam bastante. “Trabalhamos, até, 
com bastões curtos e longos. Mas 
tudo isto não tem perigo se for usado 
como meio pacífico e não para agres-
sões”, sublinha Carlos Tavares expli-
cando que “muitas destas armas são 
inspiradas em utensílios agrícolas, 
utilizados, por exemplo, para cortar 
o arroz no Vietname”.
“Há armas que eram utilizadas para 
autodefesa dos vietnamitas porque 
fizeram parte da história de um 
povo martirizado com invasões ao 
longo dos séculos. É um povo guer-
reiro, com um apego extraordinário 
à sua terra”, lembra. 
Especialmente no manuseamento 
das armas terá de haver um cuidado 
e um treino acrescido. “Muitas das 
vezes trabalhamos com o uso de 
duas armas ao mesmo tempo e isso 
contribui para uma maior destreza 
do atleta. É um verdadeiro desafio”, 
afirma o mestre evidenciando que 
este trabalho com armas, assim 
como o Viet Vo Dao em si, “não é fácil 
e não se conseguem ver resultados 
de um dia para o outro. É necessária 
muita persistência e, sobretudo, 
muitas horas de treino. E isto leva ao 
cansaço de alguns praticantes que 
acabam por desistir”. 

Progressão/evolução leva anos e 
carece de maturidade

A progressão na modalidade faz-se 
com muitos anos de trabalho intenso. 
Há uma graduação que vai sendo 
atribuída desde o início e avaliada ao 
longo do percurso.
“Para se atingir um cinto negro é ne-
cessária, além da competência téc-
nica, maturidade. Por isso, não se tem 
em consideração, apenas, a compo-
nente técnica, mas também a idade 
e a maturidade”, diz Carlos Tavares. 
“Muitas das vezes, só aos 18 ou 19 anos 
é que os jovens conseguem atingir 
o cinto negro, podendo ascender, 
alguns anos depois, aos vários pata-
mares da graduação”, acrescentou. 

O 12.º dang é o topo da graduação e é 
atribuído, apenas, à entidade máxima 
do Viet Vo Dao mundial. Na Europa, 
apenas temos até ao 10.º dang. Em Es-
pinho são apenas três elementos com 
o título de mestre, todos ligados à 
APAM: Carlos Tavares, Carlos Santos 
e Jorge Belinha.

Carlos Tavares recorda o sucesso 
que os atletas espinhenses tiveram 
em 2014, com quatro praticantes da 
APAM a arrecadarem, em proporção, 
“mais medalhas do que qualquer 
outro país. Ficámos atrás da Itália 
que levou à prova 50 praticantes! 
Todos os nossos atletas foram ao 
pódio várias vezes nas provas que 
realizaram”.

Pandemia deixa marcas de um 
futuro incerto

Como em qualquer modalidade 
desportiva, o Vit Vo Dao também 
sofreu com estes dois anos de pan-
demia, sobretudo pelo abandono de 
alguns atletas.

“Temos todas as possibilidades de 
chegar muito longe se houver prati-
cantes. No entanto, vendo as coisas 
neste momento, confrontamo-nos 
com o problema de termos perdido 
imensos atletas”, diz Carlos Tavares, 
acrescentando que “ainda há muitas 
pessoas que se afastaram devido à 
pandemia. Por outro lado, há pes-
soas que mantêm o receio de treinar 
e isto acabou por se tornar num de-
sequilíbrio total para o Viet Vo Dao”.

Para Carlos Tavares, onde há mais 
problemas “é no estado emocional 
dos atletas, pois as pessoas ainda 
estão cheias de medo do contacto. 
É um constrangimento tremendo. 
Vamos esperar para ver se as coisas 
poderão evoluir, mas acredito nos 
processos de treino e evolutivos 
para os nossos praticantes. O que 
se aprende não se esquece e, com 
trabalho e persistência podem-se 
recuperar estes índices de confiança 
e todo o trabalho que ficou perdido 
durante estes dois últimos anos. É 
um desafio, mas regressem e não te-
nham receio”, conclui. 

Viet Vo Dao foi o nome 
dado ao movimento que 
visou dar a conhecer 
as artes marciais 
vietnamitas. Entretanto, 
esta internacional 
começou a desagregar-
se e muitos dos sócios 
fundadores começaram 
a sair por diversas 
razões, mas houve 
outros que formaram 
diferentes movimentos 
não agregados a esta 
internacional.

Requisitos

• Vo Phuc (kimono preto), 
é uma homenagem ao povo 
vietnamita, que é um povo 
combativo e lutador.
• Cinto com graduções
• Filiação em federação
• Seguro desportivo

Graduações

Branca
Azul - 1.° ao 3.° cap
Preta - 1.° ao 12.º dang

Os três grupos 
do Viet Vo Dao

• Quyen Dao
Técnicas de punho e 
pontapé, a técnica de 
cotovelos e joelho
• Co Vo Dao
Defesa pessoal, os 
varrimentos, as projeções e 
as tesouras
• Triet Ly
Técnicas de armas – o 
bastão curto, a tonfa, a 
matraca e o pau longo, a 
espada, o sabre e a lança
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Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

IMPLANTOLOGIA (ALL ON 4) · CIRURGIA ORAL · ESTÉTICA DENTÁRIA
REABILITAÇÃO ORAL · ORTONDONTIA (TB INVISALIGN)

Cheque-Dentista | EDP | SAMS | SAMS Quadros | Saúde Prime 
Victoria Seguros | Future | Healthcare |  Salvador Caetano

Rua 8, n.º 381 Espinho  227 342 718 / 929 074 937
clinicajorgepacheco@net.novis.pt
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ADMITEM-SE
JOVENS (F/M)
EMPREGADAS

PARA TRABALHAR EM BAR DE PRAIA ESPINHO
Inscreve-te já ainda que estejas disponível só nas férias

Contactos: 919908488 / 964704291
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O nadador espinhense, Ro-
drigo Rodrigues voltou a fa-
zer um brilharete nesta pro-
va que se realizou em casa. 
O jovem nadador dos tigres, 
que foi o que mais pontuou, 

alcançou o primeiro lugar 
nos 100 e nos 200 metros li-
vres e nos 200 metros estilos 
e a segunda posição nos 400 
metros livres. O nadador 
tigre Celso Pinho também 

deu cartas, vencendo a pro-
va dos 50 metros costas e 
conquistando o segundo lu-
gar nos 100 metros maripo-
sa e nos 200 metros estilos 
e a terceira posição nos 100 

metros costas.
Francisca Silva, nadadora 

júnior, ficou em segundo lu-
gar nos 100 metros mariposa 
e nos 50 metros livres, alcan-
çando, também, o terceiro lu-
gar nos 100 metros livres.

Estiveram em lugares do 
pódio, ainda, Guilherme Mar-
tins (infantil B), Mafalda Car-
doso (juvenil A), Manuel Oli-
veira (infantil A), João Castro 
(infantil A), Francisca Branco 
(infantil A), Francisco Santos 
(infantil A), Adriana Trindade 
(infantil B) e Guilherme Pinto 
(juvenil B).

Nas estafetas, o SC Espi-
nho com os nadadores Cel-
so Pinho, Guilherme Pinto, 
Rodrigo Rocha e Rodrigo 
Rodrigues venceu as provas 
de 4x50 metros livres e 4x50 
metros estilos.

No final da competição, 
os nadadores tigres alcança-
ram 32 lugares de pódio (14 
de ouro, 12 de prata e seis de 
bronze) e bateram 76 recor-
des pessoais, dos quais qua-
tro são recordes do clube e 
dois recordes regionais. 

NATAÇÃO

FUTSAL

FUTEBOL - SC ESPINHO

defesa-ataque

Tigres ganham 
em Alvarenga

Sementinhas 
vencem Golpilheira

Cerca de duas centenas e meia de 
nadadores no Torneio Vila D'Anta

Quase duas centenas e meia de nadadores, em representação de 
16 clubes, participaram no XV Torneio Vila D'Anta/IX Memorial 
Napoleão Guerra, que decorreu no fim de semana passado na Piscina 
Municipal de Espinho. O CD Feirense foi o grande vencedor da prova 
e os tigres conquistaram o segundo lugar do pódio.
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ALVARENGA SC ESPINHO

1  2
CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE E) 

JORNADA 7.  07/05/2022. Estádio Dr. Reinaldo Noronha, em Alvarenga.

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Hugo Carvalheira Diogo Silva

38 76         © Bruno Ribeiro Lucas Camelo             67

Roger Ramos Sandro Fonseca 44

Bernardo Santos Duarte Soares            76 38

73 Gonçalo Azevedo Edu Silva 66

João Bastos Ministro                       76

38                    Jorge Silva João Ricardo ©
83             Vasco Martins Daniel

Gonçalo Costa Iko Caetano               76

Milton Alef Jorge González          47

18 João Silva Kenedy Có
Nuno Costa T Pedro Barroso

Micael Santos Nuno Pereira
38 Tomás Oliveira Paulinho                       47

76  Gustavo Pinto Lima Pereira
83   Rafael Duarte Nakedi               67

Amílcar Pinto            76

Guilherme Campos    76

Palancha                      76

0-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Bruno Ribeiro (12); 1-1, por Edu Silva 
(32, gp); 1-2, por Dani (85)

ÁRBITRO: Patrick Marques (AF Viseu)
ÁRBITROS AUXILIARES: Rui Crisóstomo e Rafael Formoso

O SC ESPINHO concluiu a fase de manu-
tenção/descida da Série E do Campeonato de 
Portugal, com uma vitória em Alvarenga, ante 
o último classificado, por 1-2.
Com a descida consumada na jornada anterior, 
os alvinegros estiveram a perder, conseguindo 
dar a volta ainda antes do intervalo, na mar-
cação de uma grande penalidade.
O golo da vitória aconteceu a cinco minutos do 
final, pelo avançado brasileiro, Dani.  MP

A equipa de futsal de seniores femininos do No-
vasemente Cavalinho alcançou uma vitória, por 
3-6, ante o Golpilheira, em jogo da penúltima 
jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. 
As sementinhas entraram muito bem no jogo e 
aos 13 minutos já venciam as adversárias por 0-2, 
com golos de Margarida Carvalho e de Balona. 
As locais ainda reduziram antes do intervalo.
No segundo tempo, Martinha elevou a con-
tagem para 1-3 e Balona bisou, fazendo o 1-4. Ma-
riana Torres elevou a contagem para 1-5 e pouco 
depois as adversárias reduziram para 2-5. Foi Ba-
lona que quis deixar mais uma marca sua, com 
o hat-trick e o 2-6. As adversárias fizeram o 3-6 a 
um minuto do final do encontro.
A última jornada é disputada no sábado e as 
antenses, que consolidaram a quarta posição da 
tabela, recebem o GD Chaves às 15h30.  MP

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Valadares Gaia 6 5 1 0 10-2 16
2 Gondomar SC 6 2 2 2 7-10 8
3 SC Espinho 6 2 2 2 5-5 8
4 Alvarenga 6 0 1 5 6-11 1

7.ª JORNADA
Alvarenga 1-2 SC Espinho

Gondomar SC 1-4 Valadares Gaia

FUTEBOL POPULARCASA FC PORTO

OS LEÕES Bairristas e o No-
vasemente GD garantiram a 
presença na final da Taça Ci-
dade de Espinho, organizada 
pela Associação de Futebol 
Popular do Concelho de Es-
pinho (AFPCE), a disputar 5 
de junho próximo, no Com-
plexo Desportivo da Seara, 
em Silvalde.

A equipa do Bairro Pisca-
tório, que na passada semana 
festejou a conquista do título 
da principal divisão do fu-
tebol popular, venceu a AD 
Guetim, da 2.ª Divisão, por 3-1.

 No outro jogo, o Nova-
semente GD ultrapassou, 
com alguma facilidade, a 
Associação de Esmojães, 
vencendo por 3-0. O terceiro 
golo foi obtido, também, em 
tempo de compensação e na 
marcação de uma grande pe-
nalidade. 

Novasemente e 
Leões na final da 
Taça Cidade de 
Espinho

Festejos do 
título dos 
dragões 
paralisam 
a baixa de 
Espinho 

O FC PORTO conquistou no 
passado sábado, o título de 
campeão nacional de fute-
bol da I Liga. A equipa azul e 
branca foi ao Estádio da Luz, 
vencer o rival Benfica por 0-1, 
com um golo de Zaidu já em 
tempo de compensação.
Os adeptos espinhenses fes-

tejaram, euforicamente, o tí-
tulo dos dragões junto à Casa 
do FC Porto de Espinho, na 
baixa da cidade.
Foram milhares que acorre-
ram às ruas, com cânticos, 
bandeiras e cachecóis azul e 
brancos, e enormes (espontâ-
neas) caravanas automóveis.

Após o apito de final de jogo, a 
multidão depressa encheu as 
ruas. Desde logo ouviram-se 
as buzinas dos automóveis, 
em som de festejos e a multi-
dão vestida de azul e branco 
encheu a praceta ao fundo da 
Rua 15, numa animada sau-
dação à vitória portista. 
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HÓQUEI EM PATINS

VOLEIBOL

VOLEIBOL DE PRAIA

João Nuno Pedrosa e Hugo 
Campos estão prestes 
a partir para Madrid, 
onde vão disputar a 
Fase de Qualificação do 
Future Beach Pro Tour. 
Logo de seguida partem 
para a Turquia com 
um Wild Card. Pedrosa 
esteve à conversa com a 
Defesa de Espinho e fez a 
antevisão das próximas 
duas provas, na semana 
em que foi noticiado que 
a dupla portuguesa ocupa 
a 43.ª posição do ranking 
mundial.

A EQUIPA de sub-21 da Associação 
Académica de Espinho sagrou-se 
vice-campeã nacional de Juniores 
B1 Masculinos, correspondente à 
1.ª Divisão Sub-21 masculinos, no 
passado domingo, ao perder o jogo 
com o Esmoriz Ginásio Clube, na 
Fase Final disputada no pavilhão do 
clube da Barrinha, durante os dias 6, 
7 e 8 de maio.

A Fase Final juntou as quatro me-
lhores equipas desta categoria do 
voleibol: a Associação Académica de 

Espinho, o Esmoriz Ginásio Clube, 
o Leixões Sport Clube e o Sport 
Lisboa e Benfica.

Os academistas começaram o per-
curso da Fase Final na sexta-feira 
frente ao SL Benfica, encontro que 
venceram por 3-1. Seguiu-se o jogo 
de sábado frente ao Leixões SC, que 
os mochos só conseguiram ganhar 
na ‘negra’. 

Já a finalíssima entre Académica 
e Esmoriz começou a favor dos espi-
nhenses, com a vitória no primeiro 

set, mas acabou por sorrir a equipa 
da casa, que venceu o encontro por 
3-1 e garantiu o bicampeonato.

Na publicação feita pelo em-
blema academista nas redes sociais 
pode ler-se que “a quase totalidade 
da equipa continua a ser sub-21 na 
próxima época”, por isso, o grupo 
acredita que se poderá fazer “ainda 
melhor”. “Estamos certos, ainda, de 
que desta equipa mais atletas irão 
ser chamados à equipa de seniores”, 
lê-se ainda na publicação. 

O FUTURE BEACH Pro Tour de 
Madrid é a quarta prova do Vol-
leyball World Beach Pro Tour da 
FIVB que o espinhense João Nuno 
Pedrosa e o colega, Hugo Campos 
vão disputar esta época. Depois do 
Challenge de Tlaxcala, no México, 
do Challenge Beach Pro Tour de Ita-
pema, no Brasil, e mais recentemente 
do Challenge Beach Pro Tour de 
Doha, no Catar, a dupla portuguesa 
segue para a capital espanhola.

Ao olhar para as provas já dis-
putadas, João Nuno Pedrosa 
lembra uma primeira “exibição 
não muito boa” e de “duplas muito 
fortes” nos torneios do Brasil e 
do Catar que os impediram de 
passar a Fase de Qualificação. No 
entanto, sente que “tem existido 
uma evolução de jogo para jogo” 
e que “a confiança também tem 

vindo a aumentar”.
“Sentimos que estamos mais 

perto do que nunca e a um pe-
queno passo de conseguir passar 
da Fase de Qualificação”, avisa 
João Nuno, afirmando que “pode 
ser que aconteça” já no Future de 
Madrid, que se disputa entre 12 e 
15 de maio.

“Na teoria é um torneio mais 
fácil, porque é um Future, mas na 
prática as duplas são as mesmas 
e, então, o nível de dificuldade vai 
ser idêntico ao das provas ante-
riores”, explica o voleibolista. No 
entanto, sabe que a dupla tem 
“qualidade suficiente para fazer 
isso acontecer”. “Só precisamos de 
ter em atenção uma ou outra bola, 
porque são nesses pequenos erros 
que às vezes perdemos um jogo”, 
dá conta o atleta espinhense.

A Turquia é o destino que se 
segue, com a disputa do Chal-
lenge de Kusadasi, de 19 a 21 de 
maio. Os portugueses vão usu-
fruir de um Wild Card, entrando 
diretamente no Quadro Principal, 
o que vai permitir “tentar chegar 
mais longe na competição”. Pe-
drosa alerta para a imprevisibili-
dade das duplas, mas garante que 
isso também é uma motivação, já 
que “pode acontecer também com 
a dupla portuguesa”.

Foi ainda nesta semana que a 
dupla soube que se encontra no 
43.º lugar do ranking mundial. 
“Se nos dissessem há dois anos 
que nós íamos ser 43.º, nós não 
acreditávamos, mas só nos dá 
mais confiança em nós próprios 
e ajuda-nos a perceber que somos 
capazes”, conclui o espinhense. 

“Se nos dissessem há dois anos que 
íamos ser 43.º no ranking mundial 
não acreditávamos”

Sub-21 academistas sagram-se 
vice-campeões nacionais
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LONGBOARD

ANA CORREIA sagrou-se vi-
ce-campeã nacional na classe 
BC2 feminina, no primeiro 
Campeonato Nacional Indivi-
dual dividido por géneros, que 
decorreu a 7 e 8 de maio, em 
Braga. A atleta do Sporting 
Clube de Espinho/C M Es-
pinho defrontou a atual nú-
mero dois mundial Cristina 
Gonçalves conseguindo levar 
o jogo ao parcial de desem-
pate, mas a vitória acabou por 
cair para a adversária.
Na prova que junta os oito 
melhores jogadores nacionais 
masculinos e femininos em 
cada classe, apurados através 
do campeonato regional e 
pelo ranking nacional, o SCE 
fez-se representar por mais 
três atletas. Inês Ramos, 
também na categoria BC2, 
e João Pinto e Herlander 
Correia, respetivamente nas 
classes BC1 e BC5 masculinas.
No final da prova, Inês Ramos 
obteve o 5.º lugar, João Pinto 
conseguiu o 3.º posto e Her-
lander Correia terminou a 

prova no 6.º lugar.
Ana Correia e João Pinto se-
guem agora para o estágio da 
seleção nacional de Boccia. De 
seguida, inicia-se a preparação 
para a fase final do calendário 
competitivo cuja próxima prova 
será o Campeonato Nacional 
Individual Absoluto, disputado 
em Leiria a 18 e 19 de junho.  

A EQUIPA de hóquei em pa-
tins da Associação Académica 
de Espinho garantiu no pas-
sado sábado a manutenção 
no Campeonato Nacional da 
2.ª Divisão – Zona Norte, ao 
empatar com o HC Valença.
A igualdade a quatro na casa 
do adversário permitiu aos 
academistas garantirem 
matematicamente a manu-
tenção a três jornadas do fim 
do campeonato.
André Pinto bisou na par-

tida, mas Ricardo Ramos e Zé 
Braga também escreveram o 
nome da lista dos marcadores 
do encontro. Diogo Silva e 
Jorge Faria (3) apontaram os 
golos do HC Valença.
Na próxima jornada, os mo-
chos recebem a AD Sanjoa-
nense “B”, penúltima classi-
ficada, que ainda luta para 
fugir aos lugares de despro-
moção. O jogo da 25.ª jornada 
está marcado para o próximo 
sábado, às 21h30.  

TOMÁS BUGALLO voltou 
a conquistar o terceiro lugar 
no Circuito Nacional de Lon-
gboard, em sub-18. Na se-
gunda etapa da competição, 
em Leça da Palmeira, o atleta 
da Academia do Mar repetiu 
o feito da primeira prova na 
Costa da Caparica.
Na categoria Open, com os 
mais experientes longboar-
ders, o jovem conseguiu a 25.ª 
posição.
A terceira etapa realiza-se a 
18 e 19 de junho, na praia da 
Azurara, em Vila do Conde. 

Ana Correia é vice-campeã nacional

Mochos garantem a manutenção

Tomás Bugallo repete o bronze
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LÚCIO ALBERTO 
  
O LEITOR pode viajar de comboio (com mu-
dança para a linha 1 da Estação de Campanhã), 
ou de autocarro desde o Porto, mas natural-
mente que de carro há mais condições para 
conhecer melhor Marco de Canaveses. São 
inúmeros os atrativos, como a Área Arqueoló-
gica do Freixo, o Balneário da “Pedra Formosa” 
e o Memorial de Alpendorada. A produção de 
mantas de farrapos, cobertores de lã e cestos 
de verga, chapéus de palha figuram no artesa-
nato marcoense, assim como a tecelagem da 

estopa e linho, o trabalho do cobre, a cantaria 
e a tanoaria.

 
O Memorial de Alpendorada é um monu-
mento relacionado com atos fúnebres ou 
com intuito de perpetuar a memória de certa 
personalidade, exclusivos da arquitetura por-
tuguesa e popularmente também designados 
como arcos, arquinhos ou marmoirais.
A versão popular assinala que este foi um dos 
locais onde parou ou repousou o cortejo fúne-
bre de D. Mafalda Sanches, filha de D. Sancho 
I que, ao morrer em Rio Tinto, o seu corpo foi 
levado para o seu Mosteiro de Arouca, onde 
seria sepultada.
 

 
Datada do Século I A.C. e revelada a partir de 
1980, a Área Arqueológica do Freixo (outrora 
designada por Tongobriga) é a sugestão para 
uma visita (no sábado) a Marco de Canave-
ses. Desde as primeiras escavações foram re-
conhecidas várias construções que habitual-
mente se encontram nos povoados castrejos. 
As ruínas arqueológicas estão integradas 
numa área com cerca de 50 hectares.
Entretanto, tome nota o leitor de que o docu-
mentário “Tongobriga, o Espírito do Lugar” 
é uma produção cinematográfica na qual se 

utilizaram as mais inovadoras técnicas de 
cinema e imagem digital e avançados meios 
de produção.
Mas há mais pontos de bastante interesse 
no Marco de Canaveses, por exemplo o Bal-
neário da “Pedra Formosa”, onde se toma-
vam “banhos de vapor produzido por pedras 
aquecidas”. Provavelmente construído nos 
inícios da era cristã, ter-se-á mantido em uso 
até ao século I d.C., mais concretamente até 
à edificação das termas romanas.

O Mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do 
Bispo é uma referência a optar (no domingo) 
no plano do leitor para um bom fim-de-se-
mana. Tem estilo barroco, na talha dourada 
presente no interior, e influências góticas 
(verticalidade da fachada). Imóvel classifica-
do de interesse público e onde se destacam as 
imagens de Cristo no final de nave principal 
da igreja e São Teotónio no teto da capela-
-mor.
Mas não é só na freguesia de Vila Boa do Bis-
po que há registo de património religioso, 
sobressaindo as igrejas românicas de Santo 
Isidoro, de S. Nicolau, de Tabuado e de Sobre-
tâmega.
A Barragem do Torrão, a Casa dos Arcos, a 
ponte românica do Arco, os pelourinhos de 
S. Nicolau, de Soalhães e de Porto Carreiro e 
a Torre de Nevões também são exemplos pa-
trimoniais do Marco de Canaveses que justi-
ficam um conhecimento “in loco”.
Aproveite também para desfrutar do trilho 
de Portocarreiro, com uma extensão de 16 
quilómetros na natureza de Marco de Ca-
naveses. Um percurso por rios, cascatas, 
bosques, caminhos rurais e monumentos da 
Rota do Românico. O trilho tem um grau de 
dificuldade fácil/moderado.
Nos Trilhos de Portocarreiro, o local de parti-
da recomendado para este percurso circular 
é a românica Igreja de Santo André de Vila 
Boa de Quires, prosseguindo até às Obras 
do Fidalgo, uma casa inacabada constituída 
apenas pela fachada principal de um edifício 
em ruínas do século XVIII – uma das mais 
imponentes fachadas barrocas da arquitetu-
ra portuguesa. 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

IDENTIDADE
O natural ou habitante 
de Marco de Canaveses 
denomina-se marcuense, 
marquense ou canavês.

GASTRONOMIA
Anho assado com arroz 
de forno e (sobremesa) 
centenárias fatias do Freixo 
são sabores ancestrais, 
entre outras iguarias, 
acompanhados de leves e 
aromáticos vinhos verdes.

ÁREA ARQUEOLÓGICA DO 
FREIXO
Tongobriga é o nome, de raiz 
pré-latina, de um povoado 
cuja origem remonta a um 
período anterior à integração 
do noroeste peninsular no 
Império Romano.

BALNEÁRIO DA “PEDRA 
FORMOSA”
O mais emblemático edifício 
de Tongobriga pré-romana 
que chegou até aos nossos 
dias é um balneário que, não 
sendo monumento único no 
contexto da última fase da 
chamada “cultura castreja 
do noroeste peninsular”, se 
distingue de todos os outros 
por ser totalmente escavado 
na rocha granítica.

MEMORIAL DE ALPENDORADA
Classificado como 
monumento nacional desde 
1910, as origens remontam 
possivelmente ao século XII.

Marco de 
Canaveses 
(de Carmen 
Miranda) revela 
o passado 

    

Atravessado pelos rios Tâmega 
e Douro, o concelho de Marco de 
Canaveses, onde nasceu Carmen 
Miranda (cantora, dançarina, e 
atriz que se destacou no Brasil 
e nos EUA, entre as décadas 
de 1930 e 1950), afigura-se uma 
oportuna sugestão para este 
fim-de-semana, para quem partir 
de Espinho à aventura e/ou para 
conhecer o que está (mais ou 
menos) próximo.  
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LISANDRA VALQUARESMA 

O que a apaixonou na arte?
Eu pintava a óleo e porcela-
na, mas um dia vi uma colega 
minha, num atelier que eu 
frequentava em Guetim, da 
Teresa Maurício, a tirar uns 
azulejos do forno com umas 
cores fantásticas e fiquei ma-
ravilhada. Perguntei se tam-
bém podia fazer e, na altura, a 
senhora incentivou-me. Ape-
sar de nessa altura estar a fa-
zer o MBA (Master Business 
Administration) na Escola 

de Gestão do Porto e não ter 
muito tempo, decidi comprar 
os materiais. Fui para casa e 
fiz um painel de 42 azulejos 
em meia dúzia de dias. Fi-
quei maravilhada e percebi 
que era aquilo. Nunca mais 
pensei em largar a cerâmica, 
mas andei sempre em volta 
dos azulejos, até que depois 
comecei a introduzir cerâ-
mica nos painéis de azulejo 
porque faltava-me qualquer 
coisa. Então comecei a juntar 
peças de cerâmica aos azule-
jos. Depois comecei a fazer 

peças de roda, agora também 
já faço escultura, mas sempre 
coisas que gosto. 
O que representa a cerâmica 
para si? 
A cerâmica é o que me tira do 
stress do trabalho, do dia a dia. 
Eu já frequentei o atelier do 
João Carqueijeiro, um ceramis-
ta muito bom e fui procuran-
do formação. Neste momento 
estou na Cooperativa Artística 
Árvore onde vou, uma vez por 
semana, frequentar as ofici-
nas de cerâmica, mas porque 
sinto que é uma forma de eu 
manter a cerâmica viva. Como 
estou tão assoberbada de tra-
balho na área de gestão indus-
trial e ainda com a GuestHou-
se, sinto a necessidade de me 
deslocar até lá para trabalhar 
nas minhas peças. Tenho um 
atelier no meu espaço de alo-
jamento, mas não me consigo 
dedicar e focar a 100% porque 
há sempre pessoas à minha 
volta. 
Que tipo de peças faz? 
Neste momento virei-me para 

a escultura e gosto muito, mas 
não a consigo fazer aqui no 
meu atelier porque a escultura 
precisa de ser acompanhada, 
mesmo quando não está a ser 
trabalhada. É preciso ir mo-
lhando as peças para elas não 
perderem o ponto de humida-
de em que se possam traba-
lhar e eu não consigo fazer isso 
aqui. A escultura é algo que eu 
faço na Cooperativa Agrícola 
Árvore.
Quanto tempo demora a fa-
zer cada peça?
Depende do tamanho, mas, se 
calhar, as duas peças mais difí-
ceis que eu tenho foram as que 
me demoraram, em termos de 
escultura, menos tempo. Há 
uma, que lhe dei o nome de 
menina do mar, por ter o ca-
belo em forma de ondas e de 
cor azul, que demorou cinco 
horas a fazer. Mas foi de forma 
intensiva. A cerâmica é assim, 
tem que haver foco. 
As peças que faz são para 
vender?
Sim, eu ainda não desenvolvi 

uma plataforma para a venda 
das peças, mas tenho página 
no Facebook e no Instagram 
onde, às vezes, sou contacta-
da. Além disso, vendo aqui na 
minha GuestHouse. O objeti-
vo é fazer um site específico 

para a cerâmica, mas como 
sou sozinha ainda não tive 
disponibilidade. 
Onde vai buscar a inspira-
ção?
Eu sou muito de procurar. 
Uma vez fiz um tríptico que 
tenho em minha casa de azu-
lejaria com três quadros de 
um artista que é, no fundo, 
uma recriação de três qua-
dros. Ele pinta acrílico, que 
nem sequer é uma técnica 
que eu gosto muito, mas tem 
um trabalho e um figurativo 
que a mim me encanta. Fiz o 
tríptico, ficou muito bonito e 
resolvi mandar-lhe. Pergun-
tei se ele não se importava e 
ele respondeu a dizer que os 
artistas servem para inspirar 
outros. E realmente é isso. Eu 
procuro muita informação, 
alimento-me e depois faço as 
minhas coisas. A boneca me-
nina do mar nasceu de uma 
inspiração do mar. Quando 
estou no processo, crio um 
verdadeiro entusiamo que é 
sem limites. 

CERÂMICA. 

Formadora e consultora de gestão industrial, 
Armanda Martins, de 56 anos, dedica-se à 
construção de peças em cerâmica, ao mesmo 
tempo em que gere o Alameda GuestHouse, 
em Espinho. Autêntica mulher dos sete ofícios, 
confessa que nem sempre é fácil gerir uma 
agenda tão preenchida, mas procura manter 
viva a paixão pela arte. 

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

“Quando estou no processo crio um 
verdadeiro entusiasmo que é sem limites”
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A cerâmica é o que 
me tira do stress 
do trabalho”

Comecei a fazer 
peças de roda, 
agora também já 
faço escultura, mas 
sempre coisas que 
gosto”

Armanda Martins
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 agenda 

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

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

12 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.

13 MAI
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8€ (cartão amigo 4€)
MÚSICA CABO-VERDIANA
Concerto de Mario Lucio e Os 
Kriols. Classificação: maiores de 6 
anos. Duração: 75 minutos.

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.

13, 14, 20 E 21 MAI
Auditório Nascente
Horário: 21h30 
Bilhete: 4,5€ (3,5€ para sócios 
da Cooperativa Nascente)
OS IMPOSTORES
Estreia do novo projeto do Teatro 
Popular de Espinho.

14 MAI
FACE – Fórum de Arte e Cultura 
de Espinho 
Horário: 16 horas
ACHIMPA
Espetáculo para maiores de 
6 anos, inserido na 15.ª edição 
do Mar-Marionetas – Festival 
Internacional de Marionetas de 
Espinho.

14 MAI
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 

15 MAI

“LIÇÕES DE VOO” 
15.ª edição do Mar-Marionetas – Festival Internacional 
de Marionetas de Espinho. 
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 16 horas / Bilhete: 5€ (cartão amigo 2,5€)
Lições de voo é uma criação para maiores de 3 anos sobre a poética do ar, dos sonhos e do voo, 
num lugar especial onde cada um pode experimentar a leveza do corpo, a suspensão e a emoção 
de descolagem. Um espetáculo cheio de poesia da prestigiada companhia "Teatro de Marionetas 
do Porto", criado por Isabel Barros a partir de uma série de ilustrações de João Vaz de Carvalho.
Lições de voo é uma viagem com o público até a um lugar onde todos somos pessoas/pássaros 
do vento.

15 MAI

“THE ART TO DANCE COMMUNITY” 

ESPETÁCULO DE DANÇA
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico
Horário: 18 horas
“The art to Dance Community” Com entrada livre. Performance 
participativa com música ao vivo – coreografia de Vincent Harisdo 
e participação de Paulo das Cavernas (percussão, guitarra, ngoni), 
Massa Dembele (percussão, ngoni, 
voz), Anett Herrmann (voz) e os bailarinos Alain, Kalidou, Miriamba, 
Karolyn, Stephanie Bangoura, Sophie Gamba Lautier e Eva Azevedo. 

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.

14 MAI
Salão Nobre da 
Piscina Solário Atlântico
Horário: 21h30
CORAÇÕES RASGADOS
Espetáculo para maiores de 
12 anos, inserido na 15.ª edição 
do Mar-Marionetas – Festival 
Internacional de Marionetas de 
Espinho.

14 E 15 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.

15 MAI
Salão Nobre da Piscina 
Solário Atlântico
11H, 12h30, 15H, 16H e 17H
WORKSHOPS DE DANÇA

“Dança os teus poderes 
elementares” – oficinas de dança 
criativa com música ao vivo, 
integradas na residência artística 
“The Art to Dance Community 
– um modo africano de inclusão 
europeia”.

15 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.

15 MAI
Rua 19 e Largo da Câmara
Horário: 17h30
ALDEIA BAIÃO
Animação para maiores de 3 
anos, no âmbito da 15.ª edição 
do Mar-Marionetas – Festival 
Internacional de Marionetas de 
Espinho.

18 E 19 MAI
Museu Municipal 
– Fórum de Arte e Cultura 
de Espinho (FACE)
Horário: 10 horas
Visita orientada ao museu e à 
praia da arte-xávega, no âmbito 
do Dia Internacional dos Museus 
(18 de maio).

19 MAI
MUSEU MUNICIPAL – FÓRUM 
DE ARTE E CULTURA DE 
ESPINHO (FACE)
HORÁRIO: 14H30
ROTEIRO À VOLTA DA XÁVEGA
“A arte-xávega em Espinho” no 
âmbito do Dia Internacional dos 
Museus (18 de maio).

DANÇA

CONCERTO

TEATRO

Espinho acolhe 
residência 
artística 
internacional

Ex-ministro da 
Cultura de Cabo Verde 
exibe-se em Espinho

TPE apresenta 
“Os Impostores”

ESPINHO PROMOVE até 17 de maio a resi-
dência artística “The Art to Dance Commu-
nity – um modo africano de inclusão euro-
peia”, com destaque para vários workshops e 
um espetáculo no dia 15, no salão Nobre da 
Piscina Solário Atlântico de Espinho.
Após 15 dias de intercâmbio artístico e cultu-
ral em Espinho, o grupo oferece workshops 
de dança com música ao vivo gratuitos e uma 
performance final disponível para todos com 
o objetivo de proporcionar uma experiência 
que conecta e incorpora as diferentes quali-
dades e potências dos elementos naturais.  
No âmbito do projeto “The Art to Dance 
Community – um modo africano de inclusão 
europeia”, financiado pelo Programa Erasmus+ 
da Comissão Europeia, organizações das áreas 
social, artística e terapêutica da Alemanha, 
França, Portugal e Macedônia do Norte desen-
volvem uma abordagem de dança intercultural 
em formatos de oficina e performance. ○

Mário Lúcio e “Os Kriols” têm espetáculo de 
música cabo-verdiana marcado para o Audi-
tório de Espinho – Academia, na noite de 13 de 
maio.
Mário Lúcio é uma das figuras mais reconhe-
cidas da cena cultural e musical cabo-ver-
diana, tanto local, como internacionalmente. 
Cantor e compositor, mas também romancis-
ta, poeta e dramaturgo, foi ministro da Cultu-
ra do seu país, entre 2011 e 2016. Foi fundador e 
líder do grupo musical Simentera, um dos ex-
-libris da música cabo-verdiana e desenvolve 
até aos dias de hoje uma carreira a solo com 
grande reconhecimento.
Em 2021, numa experiência de estúdio, Mário 
Lúcio encontrou casualmente cinco músicos 
portugueses, que lhe proporcionaram a sono-
ridade crioula que buscava, dá-lhes o nome 
“Os Kriols”, tendo montado com eles um espe-
táculo com um repertório dançante, toado de 
ritmos cabo-verdianos e africanos. ○

O Teatro Popular de Espinho sobe ao palco 
do Auditório Nascente, às 21h30 de 13, 14, 20 e 
21 de maio, para apresentar o espetáculo “Os 
Impostores”.
A peça do TPE desafia o público a descobrir 
uma nova facete de uma trupe itinerante de 
atores, que poderia justamente ser chamada 
de “Os Impostores”.  ○
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Numa fase em que se aproxima de uma fase eleitoral 
histórica com as campanhas já em andamento, o FEST – 
Cineclube de Espinho traz, ao Auditóri o do Casino Espinho, 
um ciclo de cinema brasileiro, ajudando a revelar “o que é 
de facto o Brasil do século XXI”.

Boi Neon e Honeyland 
para ver no Cineclube 

Fest 
Cineclube 
Espinho

Na quarta-feira de 18 de maio, 
pelas 21h30, o Cineclube do 
FEST leva, uma vez mais, 
até ao Auditório do Casino 
Espinho um dos seus filmes, 
incluídos na programação de 
maio e junho. 
Boi Neon, de Gabriel Mascaro, 
e vencedor do prémio Ori-
zontti no Festival de Veneza 
em 2015, retrata a história de 
Iremar, “um vaqueiro de curral 
que viaja pelo Nordeste traba-
lhando em vaquejadas. O seu 
maior sonho é largar tudo e 
começar uma nova carreira na 
moda como estilista no Polo de 
Confeções do Agreste”. 
Para a organização do FEST, 
este filme é “talvez a mais icó-
nica obra do cinema brasileiro 
contemporâneo”, pois trata-se 
de “um banquete cinematográ-
fico que tornou Gabriel Mas-
caro numa das figuras mais 
essenciais da cultura brasileira 
atual”. O drama, indicado para 
maiores de 12 anos, “redefine 
e desafia a nossa conceção de 
masculinidade, num cenário 
orgânico e sedutor, que lenta 
e progressivamente nos revela 
o nordeste brasileiro como 
nunca antes o tínhamos visto”. 

Honeyland – A Terra do Mel
Se na quarta-feira o destaque 

vai para Boi Neon, o sábado 
de 20 de maio vai revelar Ho-
neyland – A Terra do Mel. Este 
documentário, da autoria de 
Tamara Kotevska e Ljubomir 
Stefanov retrata a história de 
Hatidze que “utiliza tradições 
antigas da apicultura para 
cultivar mel nas montanhas 
do norte da Macedónia”. No 
entanto, “quando uma família 
de nómadas tenta fazer o mes-
mo, cria-se uma tensão, uma 
vez que desconsideram a sua 
sabedoria e os seus conselhos 
no processo”. 
Este filme, aconselhado para 
maiores de 12 anos, insere-
-se nas sessões especiais do 
Cineclube e foi “pensado na 
lógica das comemorações do 
Dia da Biodiversidade”, pois 
“pretende utilizar o cinema 
para estimular o debate acerca 
dos desafios tão vitais para o 
nosso futuro comum”. Honey-
land – A Terra do Mel venceu 
três prémios em Sundance e 
pode ser visto a 20 de maio 
pelas 19h00, no Auditório do 
Casino Espinho.
Os interessados em assistir ao 
filme Boi Neon e Honeyland – 
A Terra do Mel devem efetuar 
uma inscrição obrigatória na 
página online do Cineclube.
○ LISANDRA VALQUARESMA

18 MAIO
20 MAIO
21:30Luís Duarte e Lígia Madeira 

vencem “com grande surpresa” 
prémio Play da música clássica 

LISANDRA VALQUARESMA 

COM O TRABALHO “Portuguese 
Music for Piano Duo”, gravado em 
2018 e publicado em 2021, os pianis-
tas venceram os seus adversários 
nomeados na mesma categoria, dei-
xando para trás Tiago Matias, João 
Barradas e Ana Telles. Segundo os 
dois pianistas, o prémio foi uma sur-
presa. “Tem um significado especial, 
não só para mim, mas para os mú-
sicos da minha área porque, final-
mente, veem que a música clássica 
começa a ter alguma projeção em 
termos de meios de comunicação 
social. Antes de receber o prémio, 
eu estava com os colegas nomea-
dos para a área da música clássica 
e estávamos todos com aquela sen-
sação de que ninguém estava preo-
cupado em ganhar. Sentíamos que 
só o facto de termos sido nomeados 
e estarmos representados já era 
uma vitória”, revela Luís Duarte, 
evidenciando que “o grupo da mú-
sica clássica está todo de parabéns”. 
Por haver “dezenas de discos a sair 
todos os anos”, o espinhense afirma 
ter-se deparado com esta “agradável 
surpresa”, confessando que “é bom 
um sinal de que ouvem o disco e o 
apreciam”. 
Para Lígia Madeira a sensação não 

é diferente. “Não estava à espera de 
vencer. Foi uma surpresa enorme. 
Temos muito orgulho no nosso tra-
balho e temos tido uma reação mui-
to boa do CD, mas quando recebe-
mos a nomeação já foi uma alegria 
imensa porque a área da música 
clássica nem sempre vai tendo este 
palco tão mediático”, confidencia a 
professora de Espinho, natural da 
Covilhã, explicando que “os prémios 
Play são um meio com um pouco 
mais de visibilidade em que não é 
tão natural falar-se de música clás-
sica e até mesmo do jazz”. 
Colegas e amigos há vários anos, 
Luís e Lígia não escondem a im-
portância de terem recebido este 
prémio em conjunto. “Eu e a Lígia 
começámos a tocar juntos em 2008, 
numa altura em que estávamos a 
estudar em Budapeste. Éramos co-
legas de casa e foi aí que tudo come-
çou. A Lígia não é só minha colega 
ao piano, mas também uma amiga 
muito querida de há muitos anos, 
por isso, poder partilhar um prémio 
com alguém que é do meu circulo 
de amigos é ainda um prazer maior”, 
garante Luís Duarte. Da mesma 
forma, Lígia Madeira não esconde 
que “receber o prémio e ter este re-
conhecimento ao lado do Luís”, um 
amigo de longa data e um pianista 

por quem tem “um respeito imenso, 
é o melhor que podia desejar”.
Os prémios Play, criados em 2019, 
procuram premiar as músicas e os 
artistas que mais se destacaram na 
Música Portuguesa anualmente. ○

MÚSICA CLÁSSICA.  O espinhense Luís Duarte e Lígia Madeira, ambos professores 
da Escola Profissional de Música de Espinho, venceram na passada quinta-feira, 
5 de maio, a categoria de Melhor Álbum de Música Clássica na quarta edição dos 
Prémios PLAY - Prémios da Música Portuguesa, que se realizou no Coliseu dos 
Recreios, em Lisboa.

Claro que saber que 
fui eu que ganhei o 
prémio com este CD 
é particularmente 
especial, mas há uma 
satisfação coletiva”
Luís Duarte 

O momento da 
nomeação já nos deu 
uma felicidade imensa 
e ainda para mais por 
estarmos muito bem 
acompanhados pelos 
nomeados da nossa 
categoria”
Lígia Madeira 
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ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE

LÚCIO ALBERTO   

“VIM A ESPINHO para aju-
dar a Anita e ver como é que 
estava a Abba e o seu desem-
penho de cão-guia”, dá nota 
Cosimo Lentini, na Praça Dr. 
José Salvador, sob o sol prima-
veril de maio e contemplando 
o traço arquitetónico do edifí-
cio municipal. O quadro paisa-
gista do Parque João de Deus 
e o corrupio pedonal da Rua 19 
em direção ao mar. “A minha 
vinda a Espinho serve funda-
mentalmente para acabar o 
trabalho que foi feito em Itália 
com a Ana e a Abba. Ensinei a 
Anita a recorrer à Abba como 
instrumento de orientação de 
mobilidade e segurança. E trei-
nei a Abba a proteger a Anita 
na mobilidade”.

Cosimo Lentini trabalha 

com cães-guias para invisuais 
há mais de 35 anos. Ultima-
mente colabora com uma as-
sociação italiana de cães de 
acompanhamento – AICA –, 
em Piacenza, no Norte de Itá-
lia. “A Abba tem as caracterís-
ticas da raça pastor alemão e é 
uma excelente cadela e muito 
competente no desempenho 
de guia. Tenho insistido no 
treino de guia para que ela 
seja ainda mais competente 
no apoio à Ana, distraindo-se 
menos com os cães com quem 
se cruza”.

“Naturalmente que a Ana 
está contente com a minha 
presença junto dela e da Abba, 
em Espinho, e sente-se mais 
segura”, constata o diretor-téc-
nico da AICA, atento à simbio-
se da suave pacatez e da firme 
concentração da cadela, ora 

em posição de descanso, ora 
em ação aquando dos movi-
mentos de Ana Bacelo. “Levo 
para Itália boas recordações 
da hospitalidade e da força de 
vontade da Anita e da capaci-
dade da meiga Abba”, salienta 
Cosimo. “As pessoas de Espi-
nho são cordiais, simpáticas 
e disponíveis. É uma pequena 
cidade, mas encantadora e 
com mar”.

A Associação Italiana de 
Cães de Acompanhamento 
desenvolve a atividade for-
mativa com crianças desde 
os 5 anos de idade até pes-
soas com mais de 60 anos, a 
quem as escolas oficiais de 
cães-guias já não entregam 
animais, alegando a idade já 
muito avançada. No entanto, 
Cosimo Lentini treinou há 
pouco um cão-guia para uma 
pessoa invisual com 72 anos e 
ainda com dinamismo.

“Encontrei esta associação 
da província de Piacenza, no 
norte de Itália, através de uma 
amiga”, revela Ana Bacelo. 
“Tive logo a esperança de que 
esta associação me ajudaria a 
adestrar a Abba e a fazer um 
percurso de vida com ela”.

Ana Bacelo destaca o pa-
pel preponderante de Cosino 
Lentini na interação com a 
pastora alemã sucessora dos 
labradores Jiggy e Faruke. “A 
Abba é o cão que me acompa-
nha, que me ajuda a fazer os 
percursos. A Abba é os meus 
olhos e espero que possamos 
fazer muitos percursos e estar 
juntas muitos e muitos anos, 
com um trabalho cada vez 
mais seguro, ou seja sentindo-
-nos cada vez mais seguras”.

“Um cão não é uma máqui-
na e, por isso, não é uma coisa 
que esteja pronta de um dia 
para o outro”, faz questão de 
sublinhar Ana Bacelo, a pro-
fissional bancária que integra 
no associativismo os corpos 
diretivos do Aero Clube da 
Costa Verde, assumindo a 
valência do centro hípico. “A 
Abba vai sempre melhorando, 
aprendendo novas coisas e eu 
também. Portanto, estamos a 
fazer o nosso percurso. Somos 
dois seres vivos e iremos me-
lhorar juntas todos os dias”.

Faruke conviveu com a 
Abba desde que ela era ca-
chorra. “Chama-se Abba 
porque gosto da música dos 
Abba. Estava a ouvir uma can-
ção e então pensei que Abba 
era um nome bonito. Abba é 
um bom nome. É curto e é um 
nome que se chama bem”. 

“Eu e a Abba estivemos 
duas semanas de junho de 
2021 em Itália”, recorda, sol-
tando um sorriso contagian-
te e motivador para quem as 
adversidades da vida possam 
fragilizar. Grata a Cosimo 
Lentini, o alento redobra com 
Abba, que é inegavelmente 
mais do que uma companhia 
(e orientação). “Ah! Todos os 
meus foram e são os meus 
cães e são também parte da 
minha família. São os meus 
grandes amigos e fazem parte 
da minha vida. Alguns deles 
que já passaram na minha 
vida, como o Jiggy e o Faruke, 
tiveram o acréscimo de ser os 
meus olhos, de me guiarem e 
de me fazerem chegar segura 
ao meu destino”.

“Não sei se a Abba dá aten-

ção às minhas confidências, 
mas é minha amiga”, graceja, 
sem descurar a admiração e 
sobretudo o afeto que nutre 
por quem olha por si. “Para 
mim, um cão é um membro 

da família. Não é um fator 
de isolamento. É, sim, um fa-
tor social. Com a Abba posso 
ir muito mais segura aos sí-
tios. E assim posso combinar 
ir aqui, ali e acolá. Eu ganho 
uma liberdade com um cão-
-guia que não teria sem ele. E 
ainda mais com a Abba, por-
que Cosimo Lentini tem-me 
ajudado a treiná-la. Com cães-
-guias, os invisuais podem 
movimentar-se sem serem 
tratados como coitadinhos”. ○
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Regresso eufórico 
dos tigres à Liga 
de Honra
Foi com grande alegria e de forma 
eufórica que os adeptos do SC Espi-
nho receberam a equipa de futebol 
profissional, a 8 de maio de 2004, à 
chegada à cidade. Os automóveis, 
logo ao início da noite, já percorriam 
as ruas, com buzinadelas e com as 
bandeiras dos tigres, festejando a 
vitória da equipa treinada por Fran-
cisco Barão, em Alcains, que garantiu 
o regresso à Liga de Honra.
A festa instalou-se na Avenida 8, en-
quanto se aguardava, ansiosamente, 
pelo autocarro do clube que trans-
portava a equipa. Ao som da música 
transmitida por uma aparelhagem, 
os adeptos e as adeptas dançaram, 
envolvidos em bandeiras pretas e 
brancas.

foto com memória 13 de maio 2004

  
A Abba tem três 
anos, pesa 30 quilos 
e está comigo desde 
cachorra”

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 12 19°
12°

SEX • 13 20°
12°

SÁB • 14 20°
13°

DOM • 15 22°
12°

SEG • 16 20°
13°

TER • 17
19°
13°

QUA • 18 18°
12°

QUI • 19  18°
12°

Fonte: www.ipma.pt

“A Abba é os 
meus olhos” 
– Ana Bacelo
Abba acompanha agora Ana Bacelo, 
sucedendo a dois labradores. A pastora 
alemã e a invisual espinhense têm recebido 
formação de Cosimo Lentini, diretor-
técnico da Associação Italiana de Cães de 
Acompanhamento. Foi assim no pretérito 
verão, em Piacenza, e agora, durante cerca de 
uma semana, em Espinho.   

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 
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