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ENTREVISTA

“Entrei no hóquei 
por acaso” 
Manuel José Azevedo, 
ex-hoquista e antigo 
vice-presidente 
financeiro da FPP.  
p16 e 17

Recolhimento, encontro e devoção. 
Assim foi o regresso dos peregrinos 
de Espinho ao Santuário de Fátima.
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TURISMO

Época balnear 
começa a 
10 de junho  
Juntas de freguesia preparam 
concessões das praias para 
receber turistas e veraneantes. p7

HABITAÇÃO

Reabilitação 
de 12 fogos 
no Bloco F do 
Bairro da Ponte 
de Anta  
Contrato de financiamento 
celebrado com o IHRU, na 
primeira edição das Jornadas 
Municipais “Espinho Habita”. O 
autarca Miguel Reis e a secretária 
de Estado, Marina Gonçalves, 
assumem a habitação como 
pilar fundamental das políticas 
públicas de desenvolvimento e 
coesão social. p8

DEFESA-ATAQUE

Polémica no 
futebol popular 
Cantinho indignado com castigo, 
acusa árbitro de discriminação de 
mulheres. p19

CULTURA

José Alberto 
Sá anuncia o 
romance “A 
Morte não leva 
o Amor e as 
Palavras”p21

#StandWithUkraine

Cinco dias de longa caminhada e muita fé. 184 peregrinos, por diferentes motivos, 
partiram de Espinho rumo a Fátima. Cada etapa é diferente. Há momentos de 
animação, mas também há silêncios. Os esgares de dor são percetíveis e agudizam-se 
ao retirarem as ligaduras dos pés ensanguentados. As emoções também diferem, mas 
convergem à chegada ao Santuário. p4, 5 e 6

Destaque 



feira 
semanal

visto daqui

1 – Emprego, habitação e ocupação de tempos livres são 
inegavelmente questões problemáticas relacionadas 
com a juventude dos tempos que correm e que 
justificam plenamente a ativação de um conselho 
municipal assente numa análise estruturada e 
consequente, porque não bastam as palavras de 
circunstância e as ideias genéricas lançadas ao vento 
no presente, mas sem praticabilidade e, por isso, sem 
futuro. Urge, assim, uma vasta e exaustiva reflexão. E 
necessariamente com o contributo dos jovens, que hoje, 
como as gerações de ontem, se debatem com a carência 
de oportunidades laborais, a par de outras portas que 
não franqueiam a habitualidade e, por conseguinte, 
agudizam a autossustentabilidade sócioeconómica. 
Neste quadro, e atendendo às sucessivas conjunturas 
que têm condicionado os sonhos dos jovens e 
afetado de outros que já amadureceram e, inclusive, 
envelheceram, talvez não fosse descabido inquirir os 
jovens do concelho sobre o que pensam e precisam para 
no presente alicerçarem o futuro. E, quiçá, se necessário 
referendar se as políticas e as condições do passado e do 
presente são propícias ao futuro.

2 – De facto, os problemas e desafios que hoje se 
colocam à juventude são cada vez mais complexos 
e diversificados. E tal quadro implica soluções que 
tardam na prática, não obstante as intenções e as 
promessas que se vão apregoando ao longo dos tempos. 
A criação de um conselho municipal de juventude 
pressupõe criatividade e inovação para encontrar 
melhores soluções do que aquelas que até agora 
foram alvitradas e que se esfumaram num sopro 
de vento. Foi agora dado nota de que uma política 
municipal direcionada para a juventude deve oferecer 
uma resposta adequada às necessidades dos jovens, 
com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida 
e favorecer a sua plena participação na comunidade. 
Assim seja!

3 – Acresce a expectativa de que do conselho municipal 
de juventude surjam propostas de interesse local, 
sem descuido de fatores fundamentais para a fixação 
de jovens, nomeadamente o emprego e a habitação, 
ou complementares, designadamente no âmbito da 
ocupação de tempos livres. Importa auscultar os 
jovens, proporcionando-lhes o seu contributo para o 
desenvolvimento do concelho onde nasceram e onde 
ainda habitam, antes que se decidam a mudar de 
ares (leia-se concelho), atraídos por mais e melhores 
oportunidades de trabalho e de habitabilidade. Os 
jovens espinhenses têm direito a uma participação 
ativa, quer na resolução dos seus próprios problemas, 
quer na procura das soluções às suas legítimas 
aspirações, como se espera da ativação de um conselho 
municipal de juventude. Por enquanto, anseiam por 
autossustentabilidade e não sobrecarregar os pais, 
assumindo casa própria. Ou seja, vida autónoma.

Os jovens espinhenses 
também são gente

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Fé desde Espinho até Fátima
A peregrinação ao Santuário de Fátima exige planeamento, e 
este ano foi mais difícil ao grupo organizador da Paróquia de 
Espinho encontrar pavilhões para acolher 184 peregrinos e o 
“staff” de apoio.

4500 ESPINHO
7 | Época balnear está à porta
Início a 10 de junho e juntas ultimam concursos de 
concessões.
8 | Espinho Habita: jornadas municipais de reflexão e 
planeamento
Primeira edição incidiu sobre as problemáticas associadas às 
políticas habitacionais e a sua correlação com os fenómenos 
urbanos e de coesão territorial.
9 | Assembleia Municipal: esclarecidas dúvidas e ponto 
de situação de obras ou projetos para Espinho
Informação escrita do presidente serviu para colocação de 
dúvidas e esclarecimento de vários pontos de obra.

4500 FREGUESIAS
10 | Paramos: obras no Parque Américo Magano para 
melhorar acessibilidades do espaço 

DEFESA-ATAQUE
15 | Futsal: “A vitória pode cair para o Novasemente 
neste sábado”
Júnior confiante para o duelo com o SL Benfica na Final Four 
da Taça de Portugal.
16 e 17 | “Na seleção sentimos as coisas com mais 
intensidade”
Manuel José Azevedo relembra a carreira ao serviço da 
Académica de Espinho, do FC Porto e do Sporting.
18 | Futebol: dois golos de Simão Henriques na 
conquista antecipada do título distrital
Supertaça é o próximo objetivo dos juniores do SC Espinho.
19 | Futebol popular: expulsão e castigo da 
fisioterapeuta indigna Cantinho da Ramboia
Em comunicado, clube pondera abandonar competições na 
próxima época e acusa árbitro de "ato inconcebível e 
inacreditável de discriminação".
19 | Leões Bairristas erguem troféu do título 
da 1.ª Divisão do futebol popular

OFF
21 | Entrevista: José Alberto Sá
“Um poema, para ser sentido, tem de ser deleitado por 
quem o ouve. Tem de ser em voz alta, firme, musical e 
com alma."

ÚLTIMA
24 | Espinhenses viajam pela música coral
Concerto do Projeto Coral Independente e do The Galway City 
Chamber Choir encantou os presentes no auditório da Junta 
de Freguesia de Espinho.
 

Peregrinação
Os peregrinos voltaram a 
percorrer o caminho até 
Fátima. Foram motivados 
pela crença, uns no cum-
primento de promessas 
e outros na esperança de 
melhores dias. Ruma-

ram da Igreja Matriz 
de Espinho com o 
Santuário de Fátima 

no horizonte. Não foi 
fácil a caminhada, mas 
o acompanhamento e 
o espírito de fé foram 
motivadores. A chegada 
a Fátima foi um conforto 
para os sacrifícios da 
vida e um registo de fé 
inabalável.

Factos e figuras da semana
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Espinho Habita
A exemplo do Encontro 
Municipal da Saúde, 
a primeira edição das 
Jornadas Municipais da 
Habitação resultou em 
sucesso de análise e debate, 
acrescentando redobrada 
expectativa no que 
concerne à resolução de 

carências e problemas 
pertinentes de índole 
socioeconómica. Esteve 

prevista a presença 
do ministro Pedro Nuno 
Santos na sessão de 
encerramento, mas a 
secretária de Estado 
da Habitação, Marina 
Gonçalves, participou na 
abertura do programa.

Covid-19
Já não se falta tanto 
na epidemia que 
pôs o mundo em 
sobressalto, nem os 
alarmes são constantes 

e acompanhados de 
medidas preventivas 
e restritivas. A 

pandemia já não 
domina as televisões, os 

jornais e as redes sociais, 
e a normalidade foi 
retomada em quase todas 
as circunstâncias. Porém, 
os registos de infetados 
têm subido de novo, com 
menos alarido, mas quase 
a roçar os alarmes…
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PEREGRINAÇÃO

FRANCISCO AZEVEDO

A TAREFA soava-me familiar: acompanhar 
um grupo de peregrinos ao Santuário de 
Fátima. Acompanhar, conhecer, reencontrar, 
escrever, fotografar, documentar almas num 
contexto tão único. Não é para todos, mas a 
vontade, a necessidade do reencontro na-
quele lugar da Cova da Iria e o conceito de 
amizade foram suficientes. E o que precisá-
vamos (todos os peregrinos de Espinho) para 
chegar àquela noite de maio e sentirmo-nos 
completos. A noite da partida, dia 7, foi in-
tensa. Pela frente cinco etapas, todas elas a co-
meçar de madrugada e a chegada feita a con-
ta-gotas. Foi assim quase sempre. Ainda na 
Igreja Matriz, o padre Artur Pinto deu início 
à cerimónia de bênção dos peregrinos, todos 
eles já envergando o colete com o número – 
quiçá de perguntas sem resposta – e um lenço 
em tons de verde. A eucaristia não contou 
com momentos musicais como em 2019, mas 
ainda assim aqueles minutos foram aconche-
gantes para o corpo e alma dos peregrinos 
que iam encetar a caminhada. Abraços, beijos, 
lágrimas e desejos de uma boa peregrinação 
dos que permaneceram ali perto do templo re-
ligioso, a cidade foi adormecendo aos poucos. 
Acompanhei o início até Esmoriz e os últimos 
quilómetros entre Santa Catarina da Serra e 
o Santuário, palco de reencontro com pessoas 
especiais, que a fé e a música colocaram (e 
bem) no meu caminho.

Em conversa agradável com a organização, 
foi fácil entender a genuína entrega de cada 
um e o empenho em gerir a personalidade de 
cada peregrino.

Cinco dias e cinco noites em que convi-
vemos com tanta gente diferente, com dife-
rentes motivos do caminho, mas ao mesmo 
tempo amigas, com a palavra certa no mo-
mento certo. Quando há lesões, desconforto, 
dores aparece sempre alguém a contar uma 
piada para amenizar o sofrimento. Percebi 
também que a sensação de pisar aquele chão 
é especial para quem tem fé e esperou três 
anos para o sentir novamente. E fez muita 
falta a muitos dos peregrinos.

Cada dia é diferente: há silêncios, há música, 
há esgares de dor na chegada ao pavilhão e o 
retirar das ligaduras dos pés ensanguentados. 
As emoções são também elas diferentes, a 
única que permanece no grupo é a verdade!

A peregrinação exige planeamento, e este 
ano foi mais difícil encontrar pavilhões para 
os acolher. E, por conta desse pormenor, as 
etapas foram mais longas, mas cada peregri-
nação é planeada com praticamente um ano 
de antecedência.

Simplesmente agradecer

A peregrina Marta Sousa sorri, após o re-
gresso ao lugar da Cova da Iria. E de Espinho 
ao Santuário a pão e água em voto de silêncio. 
E ainda se recorda do que disse quando en-

tregou a rosa na Capelinha das Aparições. 
“Obrigada, simplesmente, após um beijo de 
gratidão na rosa”.

Depois de um interregno de dois anos, foi 
especial voltar a pisar aquele lugar da Cova da 
Iria. “Muito mesmo. O sentimento é inexpli-
cável. No meu caso foram três anos”.

Hermínia Valente é já uma “repetente” e foi 
com um sentimento renovado de gratidão que 
pisou o chão do Santuário de Fátima na tarde 
quente de 12 de maio. Com encontro marcado 
junto aos Bombeiros, para uma entrada ímpar 
e emotiva, a peregrina sorri e celebra com os 
companheiros de viagem mais uma chegada 
à avenida principal. “Foi muito significante 
em termos de amizade, somos uma família e 
poder finalmente estarmos juntos na nossa fé 
e sem máscaras e restrições foi muito bonito”.

Soube-se, enquanto cidadãos e peregrinos, 
respeitar as regras e recomendações da Di-
reção Geral da Saúde não comparecendo ao 
Santuário nos últimos dois anos. Hermínia 
Valente guarda esta peregrinação de forma 
diferente no coração. “Sim, apesar de não ser 
como todos os anos anteriores, foi muito es-
pecial precisamente por causa desta paragem 
de dois anos na peregrinação. Vai ficar na me-
mória como um ano de muitos encontros e, de 
certa forma, de libertação”. 

Ao contrário do que acontecera na última 
peregrinação, as etapas foram maiores que 
o normal. Que quem faz não esquece. “A pri-
meira etapa e a última são as mais difíceis e 

REPORTAGEM.  

A Paróquia de Espinho 
realizou mais uma 
peregrinação a Fátima, 
depois de dois anos de 
interregno devido à 
conjuntura pandémica. 
Cerca de duas centenas (cento 
e oitenta e quatro para se 
ser mais preciso) cumpriram 
o objetivo de chegar ao 
Santuário de Fátima. Não 
houve desistências. O ânimo 
foi-se redobrando a cada 
passo, etapa a etapa.  

destaque

Abraços,
lágrimas e desejos 
desde Espinho 
até Fátima
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sem dúvida as mais marcantes em termos de 
quilómetros e de sentimentos”.

No entanto, houve um decréscimo no 
número de participantes. Ainda assim, 184 
peregrinos. Chegarem todos em segurança é 
um sinal de que são uma família? “Apesar de 
sermos menos, fomos com a mesma vontade 
e felicidade. Chegámos todos em segurança 
graças à organização e voluntários”.

O filme “Fátima”, com Rita Blanco, de-
monstra o quão difícil é o caminho, e tantas 
vezes inóspito. Amamos mais o nosso país 
quando o conhecemos a pé? “Sem dúvida. É 
diferente conhecer o país a pé do que de carro, 
sente-se e vive-se mais a natureza. É cansa-
tivo, mas muito bonito, não tem explicação o 
que se sente”.

Na fase final da peregrinação, a poucos 
passos da Igreja de Santa Catarina da Serra, 
a jovem Beatriz Rios, de Paços de Brandão, 
não esconde os sentimentos de superação e 
de alegria. “Finalmente é já ali, como a frase 
que tanto nos acompanha durante todo o ca-
minho. É saber que o fim está tão perto e que 
tudo o que se passou irá valer totalmente a 
pena ao pisar aquele Santuário”.

De facto, é especial percorrer este caminho 
tão difícil e particular com pessoas como nós? 
Que qualidade encontraste em cada um dos 
teus companheiros de viagem. “Nem há pa-
lavras que descrevam o quão especial é. Os 
meus companheiros tornaram-se família, 
porto de abrigo, um lugar seguro. Sem eles 
não teria chegado aqui, de forma nenhuma. 
São todos eles extraordinários e vou levá-los 
comigo para a vida”.

Miraculosa viagem

A música “acompanhou” a violinista Beatriz 
Rios na peregrinação. “Todos os dias ouvia 
música e era um escape para toda a dor e can-
saço que estava a sentir”.  

E houve oportunidade para reencontros. 
“Pessoas especiais em momentos especiais e 
pessoas certas na altura certa. Todos os que 
reencontrei apareceram nos momentos em 
que mais precisava. O grupo de Espinho foi o 
grupo onde eu comecei e onde desde peque-
nina acompanhava a minha mãe sempre que 
ela peregrinava. Cada reencontro era um mo-
mento de encher o coração. Cada abraço ou 
cada sorriso fazia valer a pena o resto do dia”. 

Resta saber que peça escolheria Beatriz 
Rios para ouvir num santuário deserto?            

“Diria a ‘Miraculosa’ por me ter acompanhado 
desde a primeira vez que fui a pé. Essa música 
toca-me de uma forma singular. Se fosse para 
a música clássica, diria talvez a Sinfonia n.º5 
de Tchaikovsky”. 

“A enfermagem tem por detrás um grande 
sentimento de ajuda ao próximo”, diz Paula 
Carvalho de Sousa. Com uma vida profis-
sional ligada à nobre missão da ajuda ao pró-
ximo, para Paula a viagem como peregrina e 
enfermeira fica guardada na memória. “Para 
uns uma missão, para outros não. Eu encaro 
como uma missão de vida, um enorme prazer”.

“Sem dúvida que esta viagem como enfer-
meira e peregrina ficará na minha memória, 
não só porque foi a primeira, mas porque 
levava por trás um objetivo pessoal muito 
grande, um processo de cura e desenvolvi-
mento pessoal tremendo”, prossegue Paula 
Carvalho de Sousa. “Algo que sentia que de-
veria fazer já há muito. E, por motivos que nos 
são alheios, ainda não tinha conseguido cum-
prir. Precisava mesmo desse processo. Para 
mim, e para os outros”. 

Cinco dias e cinco noites nas estradas inte-
riores de Portugal, reforça a missão voluntária 
e peregrina. “Conheci caminhos que ainda 
não havia percorrido. Com um sentimento 
especial, caminhos pelos quais a minha avó 
já passou vezes e vezes. Caminhos pelos quais 
espero que muita gente se inspire a percorrer 
também”.

Testemunhamos o apoio aos peregrinos e a 
referência de Paula Carvalho de Sousa à sin-
gularidade com que, no terreno, uma enfer-
meira e uma médica têm a mesma capacidade 
de auxílio. “Foi muito gratificante. Efetiva-
mente, no terreno e com o mínimo de recursos 
possível, médicos e enfermeiros complemen-
tam-se numa base de conhecimentos. Percebi 
que os nossos cuidados são essenciais para 
que muitos peregrinos consigam terminar a 
sua missão. Senti-me verdadeiramente útil”.

A equipa de saúde de Espinho, unida, pro-
fissional, com o mesmo sentido de entreajuda, 
rapidamente se alinhou para o mesmo fim. 
“Tive a possibilidade de acompanhar a tempo 
completo a médica, a médica Deise Borges, e 
foi incrível a forma como o pensamento inte-
gral das duas se alinhou. E é muito bonito ver, 
num país que muitas vezes não anda de mãos 
dadas, a equipa de Saúde tão unida, desde a 
médica, as enfermeiras, aos fisioterapeuta e 
ao osteopata”.

Chegar ao Altar do Mundo, envergando o 
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Desde Espinho até 
Fátima, com descanso 
em Albergaria-a-Velha, 
Mealhada, Cernache, 
Pombal e Fátima
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colete de enfermagem no Dia Mundial do En-
fermeiro teve um sabor especial para Paula 
Sousa. “Só no dia [da chegada] me apercebi de 
que o 12 de maio era uma data muito especial. 
E não fazia sentido de outra forma. Nestes 
últimos dois anos, a enfermagem tem-se re-
velado muito mais essencial do que o valor 
que nos é atribuído. Em tempos que se fala 
em resiliência, uma palavra tão na moda, não 
podia ser diferente a minha entrada no Altar 
do Mundo, como momento de homenagem 
a todos os enfermeiros de Portugal e do 
Mundo, para relembrar que a nossa missão é 
muito maior do que o nosso salário, o nosso 
descanso ou a nossa valorização. Teve um 
sabor muito especial, até pelo meu dia em 
que percorri junto com os peregrinos, e me 
superei. A resiliência efetivamente está em 
todo o lado: na profissão, na vida e na fé”.

“Fi-lo com muito orgulho”, finaliza com 
o sentido do dever cumprido. “E espero ter 
sensibilizado o coração de muitos os que nos 
aplaudiram. Foi muito emocionante!”.

Cuidados na dor

Por seu turno, para os fisioterapeutas 
Adriano Ramos e André Lopes esta é já 
uma experiência habitual, que os faz 
trazer e levar Espinho e os peregrinos no 
coração. Os fisioterapeutas da Fisio&Care 
regressaram à estrada para acompanhar o 
grupo de Espinho, a chegada ao santuário 
foi especial por ter sido o primeiro ano sem 
desistências, mas com muito trabalho nos 
pavilhões onde descansavam os peregrinos. 

Depois de um interregno, eis o regresso ao 
lugar da Cova da Iria com os peregrinos da 
Paróquia de Espinho. “O sabor do regresso 
é mel”, sintetiza Adriano Ramos. “Desta 
vez, apenas leva um aditivo pelo facto de já 
não o fazermos há algum tempo. Houve a 
saudade de o fazer durante os dois anos da 
pandemia. E agora, poder regressar e matar 

essa saudade, adoçou ainda mais a nossa 
aventura com os peregrinos de Espinho”.

Sendo a fisioterapia uma forma de apoio 
a seguir em frente, torna-se ainda mais 
especial a chegada de todos ao Santuário. 
“Sem dúvida que sim! Há um sentimento 
pleno de missão cumprida da nossa parte”, 
refere André Lopes. “Saber que, para alguns, 
teria sido quase impossível chegar lá, se não 
tivéssemos dado o nosso ‘empurrãozinho’... 
Saber que todos chegaram ao Santuário é 
ter a certeza que cumprimos aquilo a que 
nos propusemos nesta ação de volunta-
riado. Mas podemos afirmar o quão espe-
cial é a chegada de todos. Não se explica, 
sente-se redundantemente no abraço que 
cada peregrino nos dá após a entrada no 

santuário”.
A dupla é já uma referência para o grupo 

e para a paróquia. Guardam Espinho no co-
ração. “Sim, claramente que sim! Espinho faz 
parte das nossas vidas desde o primeiro ano 
que demos apoio a este grupo de peregrinos”, 
confidencia Adriano Ramos. “Estamos 
mesmo intimamente ligados a Espinho. Não 
há como não estar, sendo esta uma das ações 
mais importantes que praticamos na nossa 
vida. Temos muitas pessoas de Espinho guar-
dadas no coração”.

O que é mais difícil nesta jornada: a au-
sência de meios complementares de diagnós-
tico ou dizer a um peregrino que regressar 
ao caminho pode agravar uma lesão? “Não 
temos dúvidas que é a segunda opção”, res-
pondem os fisioterapeutas. “Inclusive, houve 
um ano terrível em que repetidamente ti-
vemos de incentivar peregrinos a desistir. 
Isso abalou-nos muito, principalmente sa-
bendo que há uma promessa a cumprir. 
Nesse mesmo ano, um de nós passou mesmo 
mal no final da quarta etapa pois há um jogo 
de emoções fortíssimo e ter de dizer a um pe-
regrino que o melhor é não continuar, é algo 
que nunca quereríamos fazer”.  

E se tivessem de escolher uma palavra 
para esta semana, qual seria? “É difícil 
escolher uma palavra para traduzir uma 
semana tão cheia de tudo”, considera André 
Lopes. “Mas achamos que pela sua abran-
gência será a palavra amor. Pelo carinho, a 
entreajuda, o companheirismo, a devoção 
até pelas pequenas quezílias que se trans-
formam em abraços... e muito mais!”. ○

Peregrinação de Marta 
Sousa a pão e água em 
voto de silêncio.

Cada abraço ou cada 
sorriso fazia valer a pena 
o resto do dia” 
Beatriz Rios 

Uma missão de vida, um 
enorme prazer”
Paula Carvalho de Sousa

Vai ficar na memória 
como um ano de muitos 
encontros e de certa 
forma, de libertação” – 
Hermínia Valente
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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. 

P
U

B

MANUEL PROENÇA

DEPOIS DE conhecidas as 
praias que serão contem-
pladas com a bandeira azul 
(o concelho de Espinho irá 
manter todas as suas praias 
com o galardão), a cerca de 
três semanas do início da 
época balnear as concessões 
vão preparando tudo para 
que o verão acolha, com me-
lhores expectativas, os tu-
ristas e os veraneantes.

As freguesias, que deverão 
ter competências atribuídas 
pelo Município de Espinho 
no âmbito das concessões 
das praias, têm dado segui-
mento ao processo de conces-
sões de bares e de quiosques 
e, inclusive, de praias.

No caso de Espinho, a 
Junta de Freguesia deverá 
concessionar a Praia Azul 
(Sul), num processo de prepa-
ração que teve início na pas-
sada terça-feira, com vários 
concorrentes interessados 
na concessão da praia, ou dos 
quiosques.

Na freguesia de Espinho 
foram atribuídas licenças 

para cinco quiosques desti-
nados à venda de gelados, 
a instalar na esplanada à 
beira-mar, em Espinho e de 
exploração de um apoio de 
praia mínimo nas épocas 
balneares, nos anos de 2022 
a 2025, na Frente Azul (Azul 
Sul). Um processo que se 
iniciou a 28 de abril pas-
sado com o lançamento da 
respetiva hasta pública em 
edital, mas que terá, ainda 
de seguir um percurso que 
implica a validação do júri 
do concurso, e a ratificação 
por parte da Junta de Fre-
guesia e do presidente que 
deverá proferir um despacho 
cujo resultado deverá ser 
anunciado no próximo dia 
23 de maio, data em que se 
celebra o 133.º aniversário da 
Freguesia de Espinho e onde 
serão divulgadas as classifi-
cações do concurso público e 
as respetivas concessões.

A apenas três semanas de 
estarem em funcionamento 
as praias, resta, agora, ini-
ciar-se todo o processo de 
limpeza e de terraplanagem 
dos areais que, no caso de 

Espinho deverá contar com o 
apoio do Regimento de Enge-
nharia 3.

A Praia Azul Sul será uma 
"praia social" e, por isso, terá 
de preencher um conjunto de 
requisitos, nomeadamente o 
apoio a seniores e escolas e 
terá de ser uma praia adap-
tada à mobilidade reduzida.

Entretanto, a Praia de Pa-
ramos deverá ter iniciado 
ontem, já depois do fecho 
da edição, a terraplanagem 
do areal, tendo a Junta de 
Freguesia contratado uma 
empresa para efetuar esses 
trabalhos.

O bar daquela praia, que 
foi a concurso público recen-
temente, irá manter o con-
cessionário que o explorou 
nos últimos anos. Um con-
curso público que, segundo 
o presidente Manuel Dias 
“contou com a participação 
de dois concorrentes”, tendo 
sido vencedora “a melhor 
proposta”.

Por fim, em Silvalde, o pri-
meiro concurso público para 
a concessão do bar de praia 
foi anulado e na terça-feira 
terminou o prazo para a en-
trega de propostas de um 
segundo concurso público 
que, entretanto, foi lançado 
pela Junta de Freguesia. As 
propostas deverão ter sido 
abertas no dia seguinte, já de-
pois do fecho da edição.

Para já, a Junta de Fre-
guesia de Silvalde tem em 
curso a preparação de um 
conjunto de infraestruturas 

de apoio, como as passa-
deiras que irão ser colocadas 
sobre a areia, a limpeza dos 
passadiços, a colocação de 
cestos de papéis e caixotes 
do lixo junto à Praia do Pau 
da Manobra. Os contentores 
para as casas de banho e para 
apoio aos nadadores-salva-
dores, deverão ser colocados 
naquele local já no próximo 
dia 1 de junho.

Fica a faltar a assinatura 
dos contratos interadminis-
trativos entre o Município de 
Espinho e as juntas de fre-
guesia, nomeadamente com 
Espinho, Paramos e Silvalde, 
cujos termos deverão ter 
sido acertados ontem [quar-
ta-feira] numa reunião entre 
o Município de Espinho e as 
juntas. ○ 
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Ultimam-se preparativos para 
que nada falte aos veraneantes
A época balnear em Espinho terá, 
oficialmente o seu início a 10 de junho. 
Os concessionários (particulares e 
autarquias), têm já em mãos o processo 
de preparação para que, dentro de menos 
de um mês, nada falte no arranque das 
concessões, previsto para 15 de junho nas 
praias das juntas de freguesia.

AS RUAS 20 E 23, entre as ruas 18, 21 e 25 e a 
Avenida 24, estão temporariamente interrom-
pidas ao trânsito para a realização de obras 
da empreitada de requalificação da Rua 20 
no âmbito da reabilitação daquela rua para a 
promoção do uso ciclável e pedonal.
Os trabalhos, que tiveram início no passado 
dia 11, deverão prolongar-se até ao dia 3 de 
junho, sendo divididos em duas fases: a pri-
meira, de 11 a 24 de maio e a segunda de 24 de 
maio a 3 de junho.
Neste sentido, o trânsito automóvel está cor-
tado na Rua 20 entre a Rua 21 e Rua 25 e na 
Rua 23 entre a rua 18 e Avenida 24.
Em alternativa a esta interrupção está indi-
cado um desvio provisório pelas vias circun-
dantes, de forma a permitir a circulação do 
trânsito em várias direções.
Deste modo, o trânsito proveniente da Rua 20 
(Norte/Sul), será encaminhado para a Rua 21, 
seguindo para a Rua 18. O acesso à Rua 20 po-
derá ser feito através da Rua 27.
O trânsito que circule de Sul para Norte, será 
encaminhado para a Rua 25 podendo seguir 
pela Rua 16 até à Rua 62 seguindo até cruza-
mento com a Rua 20. ○ MP

Requalificação da 
Rua 20 junto à Rua 23 
até 3 de junho

OBRASINÍCIO DA ÉPOCA BALNEAR

18 de maio
Terraplanagens na 
Praia de Paramos
Abertura das propostas 
em hasta pública em Silvalde

1 de junho
Colocação contentores 
na Praia de Silvalde
10 de junho
Início da época balnear
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URBANISMO

LÚCIO ALBERTO

“A RECOLHA DE CONTRIBUTOS 
tem-se revelado determinante para 
a construção dos programas muni-
cipais de Arrendamento Acessível 
e Apoio à Aquisição. Estamos a 
iniciar um ciclo muito importante 
para a resolução das problemáticas 
da habitação”, registou, com ênfase, 
a secretária de Estado. “Trata-se 
de um esforço coletivo. Devemos 
estar atentos aos contributos deste 
Espinho Habita, porque estamos 
numa perspetiva diferente da habi-
tação relativamente às décadas an-
teriores, quando foram erradicadas 
as barracas no âmbito do PER. Esta 
preocupação do presente é impres-
cindível para a habitação no futuro”.

“A habitação é um desígnio na-
cional, como a educação e a saúde”, 
constatou Marina Gonçalves, te-
cendo rasgados elogios a Espinho 
pela iniciativa das jornadas munici-
pais e pelas políticas habitacionais 
que se projetam e se enquadram 
nas necessidades e exigências do 
presente e nos desafios do futuro. 

“Refletiu-se sobre as problemá-
ticas associadas às políticas habi-
tacionais e a sua correlação com 

os fenómenos urbanos e de coesão 
territorial”, concluiu o autarca Mi-
guel Reis. “E foi possível agregar 
contributos para construção do 
Programa Municipal Espinho Casa 
Acessível, que visa garantir, a médio 
prazo, o acesso a habitação digna 
para todos os munícipes”, na senda 
do preconizado pela “Nova Geração 
de Políticas de Habitação”, lançada 

governamentalmente, em 2017.
O papel da arquitetura e susten-

tabilidade e ambiente na habitação 
foram as temáticas que encerraram 
a primeira edição das jornadas mu-
nicipais da habitação que decor-
reram entre 11 e 13 de maio, na sala 
polivalente da Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, visando a re-
flexão sobre as problemáticas asso-

ciadas às políticas habitacionais e a 
sua correlação com os fenómenos 
urbanos e de coesão territorial. O 
contrato de financiamento entre o 
Município de Espinho e o IHRU, as-
segura a reabilitação de uma dúzia 
de fogos no Bloco F do Bairro da 
Ponte de ’Anta, no âmbito do Pro-
grama de Apoio ao Acesso à Habi-
tação do Plano de Recuperação e 
Resiliência.

Espinho Habita foi anunciado 
como “mais um passo naquilo que, 
desde a primeira hora, tem vindo 
a ser um trabalho intenso, embora 
nem sempre visível, do atual execu-
tivo municipal no domínio da ha-
bitação”. E neste quadro emergem 
a revisão da estratégia local de ha-
bitação e da materialização do Pro-
grama 1.º Direito. 

“Estamos convictos de que a nossa 
intervenção no Bloco F do Bairro da 
Ponte de Anta tenha um efeito mul-
tiplicador”, disse o presidente da Câ-
mara Municipal de Espinho”, subli-
nhando que o parque habitacional 
do concelho carece há décadas de 
vasta e profunda intervenção. E, in-
clusive, observou com pertinência 
que não é adequado nem solucio-
nável tratar-se da preservação dos 
espaços ajardinados e do embele-
zamento das paredes exteriores se, 
entretanto, a chuva infiltra-se nas 
habitações. “Vamos avançar bre-
vemente com programas munici-
pais de arrendamento acessível e 
incentivo à aquisição, tendo nestas 
jornadas da habitação mais um im-
portante contributo na construção 
desses documentos”, deu ainda nota 
noutro diapasão.

Isabel Dias, presidente do IHRU, 
e Nuno Sampaio, diretor executivo 
da Casa da Arquitetura, debateram 
o futuro das políticas de habitação, 
num painel moderado por Nuno 
Lacerda Lopes, da Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade do Porto 
e ex-vereador de Espinho.

Os desafios urbanos, sociais e de 
governança foram dissertados por 
Rio Fernandes (Universidade do 
Porto) e Tiago Maia, tendo compe-
tido a Pedro Castro e Silva, Álvaro 
Santos (Agenda Urbana) e Celso 
Guedes de Carvalho a análise da 
reabilitação urbana.

O papel da arquitetura foi tra-
çado por Gonçalo Byrne (Ordem 
dos Arquitetos), Nuno Lacerda 
Lopes e Carrilho da Graça, tendo 
Joaquim Borges Gouveia, Aline 
Guerreiro e Bento Aires (Ordem dos 
Engenheiros) assumido o debate 
da sustentabilidade e ambiente na 
habitação.

Foram assim equacionadas e de-
lineadas “as novas respostas locais” 
com enfoque na apresentação do 
programa municipal de arrenda-
mento acessível e igualmente da 
apresentação do programa muni-
cipal de incentivo à aquisição. ○
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A assinatura com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 
do contrato de financiamento para a reabilitação de 12 fogos no Bloco F do 
Bairro da Ponte de Anta, celebrado no âmbito do 1.º Direito e do Plano de 
Recuperação e Resiliência, esteve em destaques no evento Espinho Habita, a 
par da participação da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, 
na sessão de abertura, e dos programas municipais de arrendamento 
acessível e de incentivo à aquisição.

Espinho Habita revela 
arrendamento acessível e 
incentivo à aquisição

Espinho Habita revela a 
existência de 160 casas 
devolutas

O Município de Espinho 
avalia o arrendamento 
de habitações, 
proporcionando  
valores abaixo do 
mercado, mas com 
incentivos fiscais aos 
proprietários.

O incentivo à aquisição 
de habitação também 
é equacionado com 
mecanismos fiscais de 
apoio. 

 

Há expectativa na 
renovação do parque 
da habitação social. 
Todos têm, sem exceção, 
direito à habitação 
acessível e digna.”  
Marina Gonçalves, 
Secretária de Estado 
da Habitação  

 

A materialização do 
Programa 1.º Direito 
e a consolidação da 
estratégia local de 
habitação são duas 
ferramentas essenciais 
para dar resposta 
às necessidades 
identificadas na área da 
habitação e nas quais 
o Município de Espinho 
tem vindo 
a trabalhar”  
Miguel Reis 
Presidente da 
Câmara de Espinho

Isabel Dias, presidente do IHRU, e Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da 
Arquitetura, debateram o futuro das políticas de habitação junto com Miguel Reis, 
presidente da Câmara de Espinho, num painel moderado por Nuno Lacerda Lopes
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LISANDRA VALQUARESMA 

“PERSPETIVAMOS abrir muito 
em breve o parque de estaciona-
mento do RECAFE, tal como o do 
FACE que está, também, numa fase 
de conclusão”, referiu Miguel Reis, 
na última assembleia municipal 
realizada a 11 de maio. A revelação 
do presidente da Câmara Municipal 
surgiu depois de ser questionado 
pelo vogal Jorge Pina (PS) e por 
Fausto Neves (CDU), apontando crí-
ticas à renovação urbana na cidade.

“Estamos focados em terminar 
as obras em curso e a fazer todos os 
esforços para assumir o RECAFE”, 
afirmou Miguel Reis, explicando 
que se ultimam “algumas ques-
tões de pormenor”, garantindo ser 
esta uma prioridade do executivo. 
“Estamos na iminência de receber 
a obra, nomeadamente o edifício 
do turismo, o edifício Progresso e 
o parque de estacionamento. Es-
tamos a tentar que os dois parques 
estejam em funcionamento antes 
do verão e assim podermos contar 
com mais cerca de 500 lugares de 
estacionamento”, ou seja, “400 do 
RECAFE e mais 105 do FACE”, re-
feriu o autarca, aproveitando para 
esclarecer que a obra que está 
atualmente a ser realizada na en-
trada Norte da cidade também se 
encontra em fase de conclusão.

Classificando-o como “caixote 
do lixo a céu aberto”, Jorge Pina 
apelou ainda, durante a reunião, a 
uma solução para “o pedaço de ter-
reno entre a Avenida 24 e a Rua 23, 
a norte do Centro Multimeios”. O 
espaço, onde diariamente crescem 

ervas pela inutilização, traz para a 
cidade, segundo o vogal, “uma má 
imagem e de desleixo”. Da mesma 
forma, a Rua 19 apresenta outro 
problema para resolver: as rampas 
construídas para a redução de velo-
cidade. Dizendo que “nunca se viu 
isto em lado nenhum”, Jorge Pina 
perguntou se não haverá forma de 
as amenizar. Em resposta, Miguel 
Reis anunciou que está agendada 
uma intervenção no local, confes-
sando que a altura das rampas “é, de 
facto, exagerada”.

A implementação do programa 
1º Direito foi levada ao debate 
pela vogal do PSD Alexandra Flor 
Bastos. Aproveitando a realização 
das jornadas da Habitação, decor-
ridas na cidade entre 11 e 13 de maio, 
a vogal pediu um ponto de situação 
sobre o tema e ainda sobre as obras 
previstas para a Linha do Norte e 
para a Linha do Vouga. Em resposta, 
Miguel Reis anunciou que foi conse-
guido avançar com a requalificação 
do Bloco F, do Bairro da Ponte de 
Anta e garantiu que “outras se se-
guirão”. Apontando o dedo ao ante-
rior executivo, Miguel Reis referiu 
que se está “a recuperar coisas mal 
feitas”. “O projeto que eu encontrei 
no Bairro da Quinta em Paramos, 
previa requalificar cerca de 20 
fogos, mas pelo interior. Não tinha 
prevista a requalificação das cober-
turas, das fachadas e das caixilha-
rias. Era uma coisa sem lógica e ti-
vemos que reverter tudo”, explicou.

Já sobre a linha férrea, o pre-
sidente da Câmara Municipal 
abordou o tema, explicando que 
alguns avanços foram dados na 

reunião realizada, em Espinho, com 
os vários municípios que integram 
a ATSM (Associação de Municí-
pios das Terras de Santa Marida da 
Feira) tendo em vista a criação de 
um interface. “É consensual entre 
todos os presidentes de câmara 
que uma boa intervenção no mu-
nicípio de Espinho pode ditar o su-
cesso da requalificação. Os estudos 
que foram feitos são no sentido de 
ganhar alguma rapidez entre Oli-
veira de Azeméis e o Porto, sendo 
que o interface em Espinho acaba 
por ser decisivo. Em conjunto, con-
seguimos chegar a uma solução 
que permite levar a linha do Vouga 
até à estação da linha do Norte. É 
uma intervenção que considero 
boa, muito pouco invasiva, rápida 
e numa lógica de metro de super-
fície que, em princípio, permitirá 
resolver o problema e aproveitar 
os fundos que temos disponíveis 
(cerca de 30 milhões de euros) para 
a requalificação da linha”, revelou. 
Segundo o autarca, esta solução 
traz “vantagens muito acrescidas 
para o município”, pois vai permitir 
“libertar toda a área condicionada 
pela atual linha do Vouguinha”. 
“Estamos a falar de cerca de 20 mil 
metros quadrados perto do edi-
fício Progresso e isto pode ser uma 
oportunidade para criarmos uma 
nova centralidade e consolidarmos 
a nossa expansão para sul. Há uma 
dupla oportunidade de requalificar 
a linha do Vouga, criar um interface 
com a linha do Norte e libertarmos 
os terrenos à superfície, regene-
rando esta área e criando valências”, 
revelou Miguel Reis. ○ 
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RECAFE, Linha do Vouga e 
1º Direito em destaque na 
Assembleia Municipal

Continuação da segunda sessão ordinária da Assembleia 
Municipal foi dedicada à informação escrita do presidente. 

Despejo de 
efluentes 
continua em 
Silvalde 
José Teixeira, presidente da 
Junta de Silvalde, levou à 
assembleia municipal um 
problema já bem conhecido 
dos que frequentam a Rua 
do Golfe. Explicando que 
“no lado sul da construção 
do túnel há um escoamento 

de águas a céu aberto 
a correr pela rua até ao 
apeadeiro” e que “no outro 
lado da estrada corre água 
residual”, proveniente 
do campo de treinos do 
SCE, José Teixeira apelou 
à resolução definitiva do 
problema, pedindo que 
o investimento não seja 
apenas feito na cidade. 
“Espero que esta câmara 
tenha o discernimento 
de apostar mais nas 
freguesias”, pediu. ○

Delegação de 
competências: 
um problema 
ainda por 
resolver 

Por considerar um tema 
de grande importância 
para o município, José 
Carvalhinho, presidente 
da Assembleia Municipal, 
questionou o executivo 
de Miguel Reis quanto 
ao ponto de situação 
da transferência de 
competências em Espinho. 

Maria Manuel Cruz, 
vereadora com a pasta 
da educação, acabou por 
explicar que foi nesta 
área que as primeiras 
delegações foram recebidas, 
mas nem tudo correu 
bem. “As competências 
dizem respeito aos 
dois agrupamentos. 
Recebemos 88 funcionários 
e realizamos reuniões 
para que os pudéssemos 
acalmar relativamente 
a esta passagem para a 
Câmara Municipal”, contou 
a vereadora, explicando 
que “garantir a todos o 
vencimento foi sempre a 
maior preocupação. “

Apesar de defender 
que apenas um mês 
passou desde que as 
competências na educação 
foram recebidas, Maria 
Manuel Cruz realça 
apreensão quanto ao 
envelope financeiro que 
as acompanha. “Ainda 
é muito cedo, mas fico 
com a sensação de 
que não vai chegar”, 
confessou, explicando 

que acabou por ser 
constituída uma comissão 
de acompanhamento. 
“Fizemos contratos 
interadministrativos 
com os agrupamentos 
de forma a que eles 
continuem os seus serviços 
normalmente até 31 de 
agosto. A poucos meses 
de terminar o ano letivo, 
pareceu-nos imprudente 
fazer mudanças nos 
contratos assumidos”, por 
isso, os agrupamentos “irão 
receber uma verba para 
poderem cobrir as despesas 
e dar-nos tempo para 
renegociarmos os nossos 
contratos e fazermos um 
acompanhamento dos 
gastos que vamos tendo”, 
assumiu. 

Apesar de a área da ação 
social ainda não ter 
recebido as competências 
que lhe estão associadas, o 
receio é o mesmo. Leonor 
Lêdo da Fonseca, vereadora 
com a pasta da ação social, 
recordou que foi pedido o 
adimento para janeiro de 
2023, precisamente por não 
se querer que o envelope 
financeiro não acompanhe 
as necessidades. “O que 
pretendemos é que a tutela 
nos oiça e que tenha a 
consciência de que para 
se manter um serviço 
de atendimento na área 
social como o que tem 
vindo a ser feito, temos que 
permitir que as instituições 
continuem a fazer o seu 
trabalho. A autarquia terá 
que transferir a verba que 
lhe é transferida, mas, para 
isso, é preciso um envelope 
financeiro que satisfaça 
todas as necessidades, sob 
pena das instituições terem 
de dispensar funcionários 
e não é isso que queremos”, 
revelou a vereadora. ○
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4500 Freguesias

PARAMOS

LISANDRA VALQUARESMA 

O PARQUE Américo Magano, em 
Paramos, está atualmente em fase 
de requalificação. As obras estavam 
previstas para o ano passado, mas 
começaram apenas este mês “por 
falta de tempo do empreiteiro” a 
quem a intervenção foi adjudicada. 
Segundo Manuel Dias, presidente 
da Junta de Freguesia de Paramos, 
o principal objetivo é dar melhores 
condições aos utilizadores do es-
paço e, para isso, estão a ser tidos em 
conta vários aspetos. “Os passeios do 
parque estavam todos em terra, um 
tipo de saibro antigo, onde cresciam 
muitas ervas, por isso, decidimos 
colocar tapete betuminoso”, explica 
o autarca, realçando que esta mu-
dança “vai tornar as caminhadas das 
pessoas mais fáceis”, uma vez que 
este espaço é bastante procurado 
para esse efeito.
A par com os percursos pedonais 
do parque, vai ser “melhorado o es-
coamento das águas, assim como as 
bermas existentes” que não eram 
as mais adequadas por permitirem 

o seu crescimento com muita facili-
dade. “Agora foram colocadas guias 
laterais com betuminoso no meio”, 
explica Manuel Dias, realçando que 
outro dos trabalhos atualmente a ser 
feito é a modificação dos lugares de 
estacionamento. “Estamos a refazer 
as caldeiras exteriores das árvores 
porque elas estavam grandes e não 
permitiam um fácil estacionamento, 
chegando a provocar até o bati-
mento dos pneus dos automóveis 
nas guias”.

Terreno de dois mil metros 
quadrados vai dar origem a 
parque de merendas 

Apesar destas mudanças serem 
os primeiros passos da requalifi-
cação, Manuel Dias não esconde a 
vontade de tornar o espaço de lazer 
da freguesia ainda melhor, aprovei-
tando a compra de um terreno junto 
ao parque, durante o ano passado, 
pela Junta de Freguesia. No espaço 
com dois mil metros quadrados será, 
segundo o autarca, construído um 
parque de merendas, mas o projeto 
só pode avançar com autorização 
da APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente) devido à presença da ri-
beira de Rio Maior. “No local foram 
cortadas umas árvores e colocadas 
umas cargas de terra que nos ofere-
ceram para no futuro melhorarmos 
aquele local, mas houve logo queixas 
nas entidades ambientais”, recorda o 
presidente de Paramos, explicando 
que “tudo é feito dentro da legali-

dade” e já esteve no local um técnico 
da APA, depois de uma solicitação 
da Junta de Freguesia. “Já falei com 
o presidente da Câmara Municipal 
e só estou à espera que o departa-
mento paisagístico da Câmara faça 
um projeto para entregar na APA. 
Nós nunca iriamos mexer no leito 
do rio, até porque essa era a preocu-
pação de algumas pessoas”, afirma.

Outra das necessidades que Ma-
nuel Dias considera “urgente” no 
Parque Américo Magano é a colo-
cação de casas de banho. “Era uma 
promessa da Câmara Municipal 
anterior e que depois falhou, mas é 
uma coisa fundamental. Para além 

da possibilidade de instalarmos um 
bar com uma esplanada, também 
está no nosso objetivo requalificar 
a zona do lago, construindo uma pe-
quena ponte em madeira por cima. O 
parque é muito solicitado, há muitas 
pessoas que o frequentam, mas de-
pois deparam-se com a falta de casas 
de banho”, lamenta o presidente, ex-
plicando que esta intervenção será 
feita em colaboração com a Câmara 
Municipal de Espinho, estando já 
colocados alguns tubos de água e 
saneamento.

Olhando para os objetos que con-
figuram o aspeto do espaço, Ma-
nuel Dias revela ainda que vai ser 

substituído o mobiliário urbano, 
“especialmente os aparelhos geriá-
tricos que estão ultrapassados”. 

Com esta “nova centralidade”, 
o autarca espera ter um parque 
para todos. “A ideia é ser um espaço 
onde os mais velhos podem fazer 
a sua atividade física, as crianças 
podem brincar no parque infantil, 
os adolescentes praticar desportos 
no ringue e ainda haver a possibili-
dade de as pessoas fazerem as suas 
caminhadas de uma forma mais 
fácil”.

António Henrique, de 68 anos, 
costuma frequentar o parque de 
lazer em Paramos várias vezes. 
Apesar de não residir na freguesia, 
elege este local para realizar as 
suas caminhas de forma mais tran-
quila. “Sou de Esmoriz, mas como 
tenho alguns amigos por cá, venho 
até Paramos passar algum do meu 
tempo. Acho este parque muito bo-
nito e sossegado e até há dias que 
costumo trazer o meu neto para 
brincar aqui. Não venho todos os 
dias, mas sabe sempre bem”, conta. 

De forma a aproveitar a sua re-
forma, António divide o seu tempo 
entre a zona da beira-mar, em 
Esmoriz, o descanso de casa e o 
parque Américo Magano. Confessa 
que prefere estar em Paramos pela 
manhã e, ainda que valorize o es-
paço, aponta o dedo à ausência de 
casas de banho. “Não é uma con-
versa nova. Muita gente acha que 
uma casa de banho fazia aqui muito 
jeito, mas até agora nada. Sei que 
já se falou no assunto, até porque 
alguns camaradas meus já me con-
taram, mas ainda não fizeram essas 
obras”, lamenta. 

Quanto às obras realizadas, An-
tónio Henrique afirma-se “contente”, 
principalmente “porque é para me-
lhorar” a vida das pessoas. “Cami-
nhar em alcatrão é muito melhor 
e muito mais fácil do que naquela 
terra que havia, principalmente nos 
dias de muita chuva. Por isso, gostei 
desta mudança”, conclui. ○

Percursos pedonais 
em alcatrão, alteração 
da estrutura de 
estacionamento ou 
melhoramento do 
escoamento das águas 
são algumas das 
mudanças no parque de 
lazer da freguesia. 

Parque Américo Magano em obras 
para se tornar num espaço para todos 

 

O parque é muito 
solicitado, há 
muitas pessoas 
que o frequentam, 
mas depois 
deparam-se com 
a falta de casas de 
banho”

Manuel Dias, 
presidente da 
Junta de Freguesia 
de Paramos 

Obras estão a 
cargo da Junta 
de Freguesia
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4500 Região

ECONOMIA

NOGUEIRA DA REGEDOURA
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Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

O preço das habitações disparou ao longo da última década 
em Portugal, em grande parte devido à escassez que existe 
no mercado (a existência de uma procura superior à oferta 
inflaciona naturalmente os preços) e devido à pressão que 
o turismo exerceu sobretudo nas maiores cidades do país. O 
facto de Portugal ser um dos países da OCDE onde há mais 
casas não habitadas (cerca de 13% do total das habitações) 
condiciona também a capacidade de resposta a esta elevada 
procura.

Por estes motivos, entre 2012 e 2021 existiu um boom no preço 
das habitações em Portugal. Excluindo os efeitos da inflação, 
em média, uma habitação em 2021 custava mais 63% do que 
em 2012. Entre as economias mais pobres da União Europeia, 
Portugal é o 4.º país onde mais subiram os preços das habi-
tações, apenas superado pela Hungria (84%), Estónia (71%) e 
República Checa (68%).

No entanto, e para o mesmo período entre os países que viram 
o preço das suas habitações mais crescer, Portugal é, por 
larga margem, o país onde o salário médio real líquido menos 
cresceu (apenas 7%). Na Hungria o salário médio real líquido 
cresceu 30%, na Estónia 45% e na República Checa 25%. No 
cômputo geral, apenas a Grécia (-13%), a Espanha (-2%) e Malta 
(4%) apresentaram crescimentos inferiores do salário médio 
real líquido mas o crescimento do preço das habitações foi 
muito inferior ao verificado em Portugal.

Consequentemente, Portugal tem o maior diferencial (57 
pontos percentuais) entre o crescimento do índice do preço 
das casas e o crescimento do salário médio real líquido, fa-
zendo com que os portugueses tenham sido quem mais poder 
de compra perdeu para adquirir habitação entre todas as eco-
nomias equiparáveis na UE. Seguem-se a Hungria (54pp) e a 
República Checa (43pp).

A aquisição de habitação própria é cada vez mais um desafio 
para as famílias portuguesas, que se reflete também no au-
mento dos preços de arrendamento. São vários os obstáculos 
que condicionam o aumento da oferta de habitação (o que 
evitaria uma escalada tão acentuada dos preços): atrasos no 
licenciamento, elevada e complexa carga fiscal, burocracia, 
falta de mão-de-obra, escassez de terrenos disponíveis, entre 
outros motivos.

MANUEL PROENÇA

ESTE É UM dos dados revelados 
no boletim Norte UE publicado 
pela Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-Norte), no contexto 
da realização de encontros, no 
início de maio, em Guimarães, com 
a Comissão Europeia e o Comité de 
Acompanhamento do Norte 2020, 
programa por cuja gestão a CCDR-
-Norte é responsável.

Neste boletim, aquela entidade 
avança também que programa 
regional Norte 2020 é o principal 
instrumento dos fundos europeus 
ao serviço da Região Norte, com 
um contributo na ordem dos 3,4 

mil milhões de euros, cerca de um 
terço do total dos fundos europeus 
aprovados em projetos de investi-
mento. No ano de 2021, o Norte 2020 
aplicou mais de 650 milhões de 
euros de fundos, alcançando uma 
taxa de execução de 62,3%, acima 
da meta fixada. 

O presidente da CCDR-Norte, An-
tónio Cunha, destacou o facto de o 
Norte ser “um excelente executor 
de fundos comunitários, mesmo no 

contexto da crise da pandemia”.
Nestes encontros, o presidente 

da CCDR-Norte prestou também 
informações a respeito da atual si-
tuação de aplicação do Norte 2020 e 
das metas para 2022. Para António 
Cunha “os objetivos de execução 
de 2022 são ainda mais exigentes, 
atendendo ao contexto de crise 
económica que atravessamos, ali-
mentada pelos impactos de ou-
tras crises, como a energética e da 
guerra na Ucrânia”.

“Aumentos de preços na energia, 
em matérias-primas e equipa-
mentos e algumas quebras em ca-
deias de fornecimento importantes 
poderão condicionar a execução 
de investimentos, nomeadamente 
daqueles que se encontram mais 
ligados à construção e à aquisição 
de tecnologia”, reconheceu o pre-
sidente da CCDR-Norte. “Esta si-
tuação justifica um acompanha-
mento de proximidade e a adoção 
de medidas excecionais de apoio à 
execução dos fundos”. ○

AS BRIGADAS de intervenção mu-
nicipais da Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira vão intervir em 
61 dos 166 arruamentos da freguesia 
de Nogueira da Regedoura, ao longo 
de 20 dias, nomeadamente pavi-
mentação, sinalização de trânsito, 
marcação rodoviária, reparação e 

desobstrução de redes de drenagem 
de águas pluviais e manutenção/
conservação de passeios públicos.

Com um valor estimado de 100 
mil euros, estas obras, segundo o 
Município de Santa Maria da Feira, 
irão "rentabilizar meios humanos 
e técnicos da autarquia para pôr 
termo às intervenções individuais e 
pontuais", refere uma nota da pró-
pria autarquia.

As brigadas irão pavimentar a 
Avenida da Fábrica, Rua da Ade-
laide, Travessa da Esperança, Rua da 
Cobaixa, Rua dos Reservatórios, Tra-
vessa Luís de Camões, Rua de acesso 
ao Parque das Roulottes; Av. S. Cris-
tóvão (três pontos de intervenção), 
Rua da Barra, Rua Bairro Manuel 
Lima e Rua Parque de Jogos. Serão 
ainda executadas 41 intervenções 

de sinalização vertical de trânsito 
e pintura rodoviária, cinco inter-
venções em redes de drenagem de 
águas pluviais públicas e duas inter-
venções em passeios públicos.

“As nossas brigadas vão conti-
nuar a intervir por todo o concelho 
como até agora, mas as freguesias 
em foco serão, naturalmente, alvo 
de uma presença mais assídua e 
interventiva por parte dos traba-
lhadores municipais”, afirmou o vi-
ce-presidente da autarquia feirense 
e vereador do pelouro das Obras 
Municipais, Amadeu Albergaria, 
recordando que “todas estas inter-
venções são realizadas por adminis-
tração direta da Câmara Municipal 
e com recurso às brigadas munici-
pais, que operam num sistema de 
jornada contínua”. ○

A Região Norte 
representa 42% dos 
fundos comunitários 
executados no Portugal 
2020, ou seja, mais de 
6300 milhões de euros.

CCDR-Norte alcança meta de execução do Norte 
2020 e alerta para impactos da crise económica

Brigadas de 
intervenção 
com obras em 
arruamentos 
de mais de 100 
mil euros

Mais caro comprar 
casa e menos 
dinheiro disponível 

 

Aumentos de preços na 
energia, em matérias-
primas e equipamentos 
e algumas quebras em 
cadeias de fornecimento 
importantes poderão 
condicionar a execução 
de investimentos”

António Cunha, 
presidente da CCDR-
Norte

6300 
milhões de euros

42% 
dos fundos executados

650 
milhões de euros em 2021

62,3% 
taxa de execução
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1. 
Já pensou nas suas 
férias de verão e 
já procedeu à sua 
marcação?

2.
Sente-se seguro 
para viajar e para 
gozar férias?

As férias são o momento mais aguardado do ano. 
Depois de um período de dois anos de grande 
incerteza e de receios, a população sente mais 
confiança e uma vontade enorme de voltar a fazer 
férias dentro da normalidade. Mesmo assim, uns 
ainda preferem ficar por cá, por Espinho, onde 
sentem mais segurança e onde acham que estão 
reunidas todas as condições para um verão de 
descanso e de relaxamento. 
MANUEL PROENÇA

 VOX POP 

Férias de verão: 
venham elas!...

Jaime Silva,
Espinho

1 – Não marquei férias e decidi que 
não ia para fora. Habitualmente 
costumo, mas vou passar as minhas 
férias em Espinho. As coisas não 
estão baratas e entendo que devo 
poupar um pouco. É melhor ficar 
por Espinho e aproveitar a nossa 
praia que é belíssima.
2 –   Não sou negacionista. A Dire-
ção-Geral da Saúde não recomenda 
que as pessoas não vão para férias, 
Não é, naturalmente, tão seguro 
quanto o foi noutros tempos! No 
entanto, acho que as pessoas po-
dem arriscar e marcar férias para 
fora de Espinho. Diz quem sabe que 
esta pandemia veio para ficar e que 
teremos de conviver com ela. 

Teresa Moreira,
Espinho

1 – Ainda não tenho férias marcadas 
nem tenciono fazê-lo. Não tenciono 
fazer férias fora. Irei ficar por Espi-
nho, pela minha terra.
2 – Neste momento, marcar férias 
para fora envolve sempre algum ris-
co devido ao elevado número de ca-
sos de Covid-19 que está a surgir no 
nosso país. Mas se fosse minha in-
tenção ir de férias para algum lado 
neste verão, certamente as marcaria 
antecipadamente, porque sinto que 
já há alguma segurança para o fazer. 


António Costa,
Espinho

1 – Estou reformado e não marquei 
férias. Por isso, nunca marco férias. 
Sou de Espinho e, por isso, gozo as 
minhas férias em Espinho, na minha 
terra. É aqui que gosto e que sempre 
gostei de gozar as minhas férias. E já 
o faço há muitos anos.
2 –  Acho que neste momento não é 
muito seguro as pessoas marcarem 
as suas férias. Há muitas pessoas que 
tentam a sua sorte, na esperança de 
que tudo corra bem. Há pessoas que 
gostam de passear e que não gostam 
de estar sempre no mesmo sítio. E se 
podem fazê-lo, que o façam! Enten-
do que viajar continua a ser um risco 
muito grande porque a pandemia 
ainda não passou. 

Tiago Coelho,
Braga

1 –  Já marquei férias para este verão 
e vou para o México com uns ami-
gos. Marquei com antecedência para 
garantir a reserva da viagem, por 
um lado e, por outro, para conseguir 
preços mais baratos. As viagens es-
tavam a ser muito procuradas e tive 
alguns problemas, no início, para a 
marcação dos voos. Mesmo assim, 
acabei por conseguir marcar.
2 – Considero que é seguro viajar, 
embora o devamos fazer com todas 
as precauções. É necessário começar 
a abrir um pouco e as pessoas têm de 
estar mais tranquilas para que a viva 
volte ao que era dantes. Penso que, 
neste momento, já estão reunidas 
todas as condições para que a vida 
normalize e possamos desfrutar das 
férias tranquilamente. 

Glória Rodrigues,
Espinho

1 – Não marquei férias para nenhum 
lado porque temos aqui em Espinho 
uma praia muito boa. Entendo que 
devemos usufruir destas condições 
que temos em Espinho e, sobretudo, 
desta magnífica praia.
2 – Quem tiver a possibilidade de 
marcar fárias para fora de Espinho, 
acho que faz bem. Não me parece 
que haja receios. Aliás, nunca tive 
medo desta pandemia. Nunca me 
protegi e, graças a Deus nunca fui 
contagiada. Acho que as pessoas de-
vem estar, agora, mais confiantes. 

É do nosso mar

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

Povo Ucraniano
fez festa no passado

sábado, pois

...foram os grandes
vencedores do festival

Eurovisão 2022

Vladimir Putin
já prometeu foguetes
durante esta semana
para ajudar na festa

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

Povo Ucraniano
fez festa no passado

sábado, pois

...foram os grandes
vencedores do festival

Eurovisão 2022

Vladimir Putin
já prometeu foguetes
durante esta semana
para ajudar na festa

OS NOSSOS 
CLASSIFICADOS
APARTAMENTOS T0, 
T1, T2 e T3. Totalmente 
equipados, com TV Cabo 
mais Sport TV, telefone, 
garagens, limpezas. 
Rua 62, n.º 156. Tlf. 
227310851/2 - Fax 
227310853

QUARTOS, c/ casa 
de banho privativa, 
c/ cozinha, pequeno-
almoço, tratamento de 
roupa, garagem e TV 
Cabo mais Sport TV. 
Tlf. 227340002 ou 
227348972
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O Orçamento de Estado foi aprovado na ge-
neralidade e a maioria absoluta do PS garante 
que será aprovado em votação final. Em boa 
verdade, antes de ser aprovado pela Assem-
bleia da República, foi aprovado pelos eleito-
res. Justiça lhe seja feita, António Costa fez 
questão de trazer o Orçamento para os deba-
tes, dizendo que seria aquele orçamento a ser 
votado nas eleições de 30 de janeiro.

Embora previsível que pudesse vir a aconte-
cer, a 30 de Janeiro ainda não era claro que 
iríamos ter a invasão da Ucrânia e um cresci-
mento tão grande da inflação. Ambas as situa-
ções deveriam ter tido algum tipo de reflexo 
nas opções orçamentais, mas é hoje claro que 
pouco ou nada afectaram as decisões do Go-
verno. O orçamento apresentado em Outubro, 
que foi plebiscitado em Janeiro é, mais coi-
sas menos coisa, o mesmo que será aprovado 
em finais de Maio, mais de sete meses depois 
de ser apresentado e já depois do Mundo ter 
dado algumas voltas. 

Uma das voltas que o mundo deu foi o re-
gresso de altos valores de inflação. Em Abril 
já se apontou para um nível de inflação acima 
dos 7%. Isto poderá ser revisto e, até ao fi-
nal do ano, o valor acabar por descer, mas a 
confirmar-se isto significa uma enorme perda 
de poder de compra para quem tiver salários 
fixos. Para percebermos o que isto significa, 
em termos práticos é o mesmo que se em 
2013 (quando a inflação foi de 0,3%) fosse 
cortado o subsídio de Natal para todos os 
trabalhadores. 

Politicamente é muito mais fácil a perda de 
poder de compra via inflação. As pessoas 
continuam a ver o mesmo valor no recibo de 
salário, o que esconde o facto de aquele va-
lor não significar a mesma coisa. No entanto, 
na prática é a mesma coisa. Para quem ga-
nha 1000€ e gasta tudo o que ganha, é indife-
rente se o seu salário passa para 900€ ou se 
aquilo que costumava comprar passa a custar 
1100€. No final do mês, ficam-lhe a faltar 100€ 
na mesma. Curiosamente, é mais fácil politica-
mente para um Governo viver com pessoas a 
quem faltam 100€ no final do mês, por causa 
da inflação, do que por causa de um corte di-
reto no salário. 

Mais fácil se torna ainda por outro motivo. Al-
guém que ganhe 1000€ e passe a ganhar (e 
gastar) 900€ pagará menos impostos e, por 
isso, o Estado terá menos receitas fiscais. 
Pelo contrário, com o aumento do nível geral 

de preços, o Estado consegue arrecadar mais 
impostos, aumentando as receitas fiscais. 
Quando um cabaz que custava 1000€ passa a 
custar 1100€, o Estado passa a arrecadar mais 
10% de receitas de IVA para o mesmo cabaz. 
A inflação ainda traz o benefício de diminuir o 
peso da dívida pública no PIB, desvalorizan-
do-a e tornando-a mais sustentável, mesmo 
que não haja grande mérito do Governo nisso.

Sem grandes surpresas, teremos este ano 
a maior receita fiscal de sempre. Em 2021, 
apesar de Portugal ainda não ter recuperado 
dos níveis de desenvolvimento económico 
de 2019, a receita fiscal já terá regressado 
aos valores desse ano. Em 2022 bateremos 
o recorde, ficando próximos de, em valores 
nominais, duplicarmos a receita fiscal desde 
o princípio do século. Serão mais três mil mi-
lhões de euros em 2022 do que em 2021. Isto 
sem contar ainda com o potencial “bónus” de 
uma inflação superior ao esperado, que pode-
rá atirar este valor para os quatro mil milhões. 
Mas a voracidade do Estado vai muito para 
além disto. Se juntarmos à receita fiscal, todas 
as restantes receitas (incluindo os fundos do 
PRR), o Estado português arrecadará em 2022 
mais nove mil milhões de euros em receitas do 
que em 2021. Ultrapassaremos pela primeira 
vez na história os 100 mil milhões de euros de 
receitas, mais de 10 mil euros por português, 
crianças incluídas.
No entanto, apesar deste enorme aumento de 

Um enorme 
aumento de 
receita fiscal

opinião 
Carlos Guimarães Pinto

A inflação ainda traz o benefício de 
diminuir o peso da dívida pública no 
PIB, desvalorizando-a e tornando-a 
mais sustentável, mesmo que não 
haja grande mérito do Governo nisso.

receitas, o Governo mostrou-se pouco dispo-
nível para aliviar as carteiras dos contribuin-
tes. Perante uma proposta da Iniciativa Liberal 
de reduzir as taxas de IRS para os escalões 
mais baixos (escalões onde ficam as pessoas 
que ganham menos de metade de um salá-
rio de um deputado), o Governo afirmou não 
ter cabimento orçamental para suportar essa 
descida. O Estado é voraz e não aceita qual-
quer obstáculo que se coloque no caminho 
de ir buscar mais e mais receita fiscal. Nem o 
bónus do PRR, nem o bónus da inflação dão 
ao Governo a boa vontade de reduzir a car-
ga fiscal para quem vê a inflação engolir uma 
parte importante do seu poder de compra. 

O Estado lá vai engordando, enquanto o po-
der de compra dos contribuintes vai diminuin-
do. Um processo sem fim à vista. 
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✝ Armando Gonçalves Mourão
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua 4  – Silvalde
 
Sua esposa,  filhos, noras, 
genro, netos, bisneta e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
que participaram no funeral do 
seu ente querido, ou de qualquer 
outra forma lhes manifestaram 
o seu pesar. Comunicam  que a 
missa do 7.º dia será celebrada 
quinta-feira, dia 19 pelas 18:30 
horas na Capela Nossa Senhora 
do Mar- Silvalde. Desde  já 
agradecem a todos quantos 
participem nesta Eucaristia.
 
Silvalde, 19 de maio de 2022

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

✝ José de Jesus Bico
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.
Comunica que a missa de 7.º 
dia será celebrada no dia 22, 
domingo, pelas 19:00 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 19 de maio de 2022

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

✝ Manuel Fernando da Costa Couto 
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua da Presa / Anta - Espinho

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

Anta, 19 de maio de 2022

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

✝ Rosa Maria da Silva Ramos Soares
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua 32 / Espinho

Seu marido, mãe, filho, nora, 
neto e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as 
pessoas, que tomaram parte 
no funeral da sua ente querida 
ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada quinta-feira, dia 19, 
pelas 19 horas na Igreja Matriz 
de Espinho. 

Espinho, 19 de maio de 2022

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

✝ José Luciano Soito Ferreira Neto
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua 39  – Espinho
 
Sua esposa,  filhos, noras, 
genros, netos, bisneto e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
que participaram no funeral do 
seu ente querido, ou de qualquer 
outra forma lhes manifestaram 
o seu pesar. Comunicam  que a 
missa do 7.º dia será celebrada 
sexta-feira, dia 20 pelas 19 horas 
na Igreja Matriz de Espinho. 
Desde  já agradecem a todos 
quantos participem nesta 
Eucaristia.
 
Espinho, 19 de maio de 2022

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

✝ Hermínia Catarino de Araújo
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Seus irmãos, cunhados e sobrinhos 
vêm agradecer às pessoas que se 
dignaram a tomar parte no funeral 
do seu ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor.
Comunicam que a missa de 7.º dia 
se celebra no dia 19, quinta-feira, 
pelas 19:00 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 19 de maio de 2022

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

✝ Maria do Céu da Conceição Dias
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Travessa do Loureiro – Silvalde
 
Seus filhos, noras, genros, 
netos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas 
as pessoas que participaram 
no funeral do seu ente querido, 
ou de qualquer outra forma 
lhes manifestaram o seu pesar. 
Comunicam  que a missa do 7.º 
dia será celebrada sábado, dia 
21 pelas 16:30 horas na Igreja 
Paroquial de Silvalde. Desde  já 
agradecem a todos quantos 
participem nesta Eucaristia.
 
Silvalde, 19 de  maio de 2022

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

CONSULTE AS 
CONDIÇÕES 
+351 227 341 525

✝ DR.ª Izilda Ferreira Torres (ANTIGA CONSERVADORA DO REGISTO CIVIL E PREDIAL DE ESPINHO)
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

"Criaste-nos para Ti, Senhor, e o nosso coração 
não descansa enquanto não repousa em Ti" 
Santo Agostinho

Seus filhos, noras, genros e netos vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar parte no funeral 
do seu ente querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
no dia 20, sexta- feira, pelas 19:00 horas, na Igreja 
Matriz de Espinho, agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 19 de maio de 2022

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

✝ Teresa Emília das Neves Carneiro Dias Pinto Teixeira Mendes
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho

A família vem agradecer às pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu ente querido, ou que de 
outro modo se associaram à sua dor. 

Comunicam que a missa de 7º dia será celebrada, no 
dia 20 de maio, sexta-feira, pelas 19:15 horas, na Igreja 
Paroquial de Santo António das Antas, agradecendo a 
todos quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 19 de maio de 2022               

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

Maria Cristina Torres de Sousa Marques 
João Luís Torres de Sousa Marques 
Maria Manuela Torres de Sousa Marques Cravo 
Rui Manuel Torres de Sousa Marques 
Faustino Fernando da Silva Vaz 
Isabel Alexandra da Rocha Pinto Moreira Marques 
José Carlos Dias Cravo 
Iara Maria Borges Resende 
Pedro, Diogo, Rui, Gonçalo, Carolina, Rita, 
Filipe, Tiago, João, Raquel, Miguel, Luís, 
Camila e Vicente

DEFESA DE ESPINHO - 4698 - 19 MAIO 2022

ACADEMIA DE MÚSICA DE ESPINHO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos das disposições estatutárias aplicáveis, convoco 
os Associados para a Assembleia Geral Ordinária da Academia 
de Música de Espinho, a ter lugar no próximo dia 02 de junho 
de 2022, pelas 18.00 horas, na Rua 34, nº 884, nesta cidade, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1•Leitura e aprovação da acta da reunião anterior;
2•Apreciação, discussão e aprovação do Relatório 
e Contas da Direcção;
3•Discussão e aprovação da eliminação do artigo 10º 
dos Estatutos da Associação.
4•Proposta relativa ao montante de quotas a pagar pelos 
Associados efetivos.
5•Outros assuntos de interesse para a Associação

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos sócios, 
a Assembleia Geral realizar-se-á meia hora depois, em segunda 
convocatória, seja qual for o número de sócios presentes.

Espinho, 17 de maio de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Amadeu Morais
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CAROLINA FIGUEIREDO

“VAMOS ENTRAR para ganhar 
e vamos fazer tudo por tudo para 
trazer um caneco para Espinho”. 
Este é o grande objetivo do plantel 
do Novasemente Grupo Desportivo 
(NGD) para a Final Four da Taça de 
Portugal e quem o diz é Andreia 
Silva Marques, mais conhecida no 
mundo do futsal como Júnior.

A camisola número cinco ga-
rante que a equipa tem a principal 
ambição de “dignificar o símbolo 
do Novasemente GD, clube que 
tem muitos pergaminhos no futsal 
feminino”. Sabe que pode parecer 
“um clichê”, mas a turma antense 
“entra em todos os jogos e em todas 
as competições para ganhar”. “O 
grupo quer muito vencer uma com-
petição coletiva para premiar esta 
época que tem sido bastante difícil 
para nós”, confessa a atleta.

O Sport Lisboa (SL) e Benfica 
volta a ser o adversário da equipa 
antense no jogo de acesso à disputa 
da final de uma competição. Foi no 
passado dia 26 de fevereiro que as 
sementinhas mediram forças com 
o clube da Luz, também numa 
Final Four, mas daquela vez para a 
Taça da Liga. Recorde-se que a vi-
tória no encontro sorriu ao clube 
da capital (3-2), mas tudo se decidiu 
apenas a escassos segundos de soar 
a buzina do cronómetro. Os golos 
de Júnior e Cátia Balona quase que 

foram suficientes para levar as an-
tenses ao derradeiro encontro da 
prova, mas um tento das lisboetas 
a cerca de três segundos do final 
do encontro deitou por terra as 
apirações das sementinhas. Jú-
nior acredita “na incerteza do re-
sultado até ao apito final” e “num 
jogo bem disputado”, no qual as 
sementinhas acreditam conseguir 
“criar dificuldades” ao adversário. 
“Com o contexto atual de ambas as 
equipas, e mesmo tendo em conta 
o que já aconteceu nesta época, 
temos de admitir o favoritismo do 
SLB para este jogo e encará-lo com 
naturalidade”, no entanto, com um 
empate e duas derrotas contra o 
Benfica na presente época, e com 
“uma diferença de golos que nunca 
foi avassaladora”, a dorsal número 
cinco sabe que “a vitória pode cair 
para a equipa do Novasemente este 
sábado”.

Júnior acredita que o Novase-
mente GD pode levar a melhor no 
encontro ao servir-se dos pontos 
fortes da equipa. “Resiliência, 
nunca desistir de nenhum lance 
nem de nenhum jogo, muita garra 
e ambição” são alguns dos fatores 
dos quais a universal e as colegas 
de equipa se vão fazer servir para 
impôr a vitória frente às encar-
nadas e, assim, garantir a presença 
na final da Taça de Portugal. “Acho, 
também, que conseguimos ser 
uma equipa equilibrada porque 

conseguimos juntar a experiência 
de algumas atletas e a irreverência 
de outras mais jovens”, acrescenta 
a jogadora, lembrando ainda que o 
NGD tem uma equipa “que se au-
to-motiva em tempos de adversi-
dades e o jogo da Taça da Liga foi 
uma prova disso mesmo”.

A promessa para os adeptos do 
clube e da modalidade é simples: 
“entrar para ganhar e trazer a Taça 
para a cidade”.

Já com o quarto lugar  assegu-
rado na Fase Regular do campeo-
nato e com a presença nas Final 
Four da Taça da Liga e da Taça de 
Portugal, a dorsal número cinco da 
equipa antense faz um balanço “ob-
viamente positivo”, porque o grupo 
conseguiu “estar nas decisões fi-
nais de todas as competições”. “Foi 
uma época muito difícil em termos 
anímicos, uma vez que fomos as-
soladas com muitas lesões, o que 
fez com que algumas vezes tenha 
sido muito desgastante em termos 
físicos e psicológicos. Mas estamos, 
acima de tudo, bastante orgulhosas 
do percurso que fizemos e estamos 
a fazer este ano”, garante.

A Final Four da Taça de Portugal 
de Futsal Feminino joga-se já neste 
fim de semana, no Pavilhão Mul-
tiusos de Sines. O encontro entre 
sementinhas e SL Benfica está 
marcado para as 14 horas de sábado 
e tem transmissão televisiva no 
Canal 11. 

defesa-ataque

PERCURSO NA 
TAÇA DE PORTUGAL 
ÉPOCA 2021/2022

4.ª ELIMINATÓRIA 
At. Povoense 2-7 Novasemente

OITAVOS DE FINAL
Novasemente 3-0 Futsal Feijó

QUARTOS DE FINAL
Novasemente 5-1 EDC Gondomar

MEIA FINAL
Novasemente - Benfica 
21 maio 14h

Futebol Popular.
Cantinho pondera deixar 
campeonatos e acusa árbitro 
de discriminação de mulheres 
com cartão vermelho à 
fisioterapeuta. p19

O Novasemente Grupo 
Desportivo prepara-se 
para disputar a Final Four 
da Taça de Portugal de 
Futsal Feminino. Na meia-
final, a turma antense 
encontra o Sport Lisboa 
e Benfica, repetindo, 
assim, o encontro da final 
a quatro da Taça da Liga, 
que só ficou decidido a 
escassos segundos do fim, 
com a vitória a sorrir para 
as encarnadas.
Desta feita, as sementinhas 
querem inverter os papéis e 
Júnior acredita que “juntar 
a experiência de algumas 
atletas e a irreverência de 
outras mais jovens” pode 
ser o fator decisivo para 
levar as espinhenses à final.

Entrevista. 
"O Ilídio Pinto andava a chagar-me 
a cabeça para eu ir para o FC Porto, 
mas eu disse que só aceitava se ele 
me arranjasse emprego".
Manuel José Azevedo, antigo jogador de 
hóquei em patins.  p16 e 17

Futebol.
Juniores tigres sagram-se 
campeões distritais a uma 
jornada do fim. 
Simão Henriques, autor dos dois 
golos, quer vencer a Supertaça. p18
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“Vamos fazer 
tudo por tudo 
para trazer um 
caneco para 
Espinho”

  
            
Acima de tudo, 
estamos bastante 
orgulhosas do 
percurso que 
fizemos e estamos 
a fazer este ano”, 
Júnior, atleta do 
NGD
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ENTREVISTA JOSÉ MANUEL AZEVEDO

Manuel José Azevedo patinou nos rinques da Associação 
Académica de Espinho, do Sporting Clube de Portugal 
e do Futebol Clube do Porto. Autor de muitas alegrias para 
os adeptos deste clube, pendurou os patins e dedicou-se ao 
dirigismo como vice-presidente financeiro da Federação de 
Patinagem de Portugal. Homem de muitos amores no desporto, 
teve ainda uma passagem pelo futebol tigre e pelo voleibol dos 
mochos. Agora fora do ativo, mas a acompanhar sempre de perto, 
o espinhense falou à Defesa de Espinho e recordou uma vida 
ligada ao desporto e ao seu querido hóquei em patins.

“Sinto que o hóquei 
em patins é a minha 
modalidade”

CAROLINA FIGUEIREDO

Como se iniciou na prática 
desportiva?
Isso agora já não é normal, mas 
na minha geração era habitual os 
nossos pais colocarem-nos a todos 
na ginástica. Isto porque as aulas 
de Educação Física não tinham a 
mesma projeção que têm hoje em 
dia. E ginástica era na Académica. 
Na altura, o clube ainda não tinha 
pavilhão, mas tinha alugado um 
armazém grande onde se praticava 
ginástica, creio que era na Rua 29 ou 
na Rua 31. O normal naquela época 
era a partir dos três, quatro anos co-
meçar na ginástica e seguir para os 
outros desportos por volta dos oito 
ou nove. Uns iam para o voleibol, 
outros para o futebol, outros para 
o hóquei e havia quem continuasse 
na ginástica. Espinho era a terra do 
desporto. Saíamos do colégio e íamos 
ou para a rua jogar futebol ou para a 
praia jogar voleibol.
No seu caso, prosseguiu logo para o 
hóquei?
Por coincidência, sim. Fui eu, o 
Amadeu Morais, o João Sardinha, o 
António Carvalho e aquele a quem 
nós chamávamos o pior guarda-
-redes do mundo, o Vítor Marques. 
Com nove, dez anos fomos todos 
para a Académica jogar hóquei em 
patins. O porquê? Não me lembro. 
Sinceramente não me lembro. Mas 
demos com um senhor que é uma re-
ferência da Académica e nos ajudou 
bastante: o senhor Francisco Alera. 
O homem era um santo, porque 
nos aturava. Era amigo, era pai, era 
mais do que um treinador. Com ele 
fomos campeões de juniores em 
1965. Fui para o hóquei por acaso e 
fiquei porque esse senhor me fez 
sentir bem na modalidade. Ele e o 
Arquiteto Jerónimo Reis que era o 
presidente da Académica e também 
gostava muito de nós e do hóquei em 
patins.
Teve outras paixões desportivas?
Vou-me gabar um pouco. Eu tinha 
habilidade para todos os desportos 
e modalidades. Como havia muito 
desporto de rua, havia também 
jogos anuais entre o Colégio São 
Luís e a Escola Comercial. Jogos de 
futebol, andebol, voleibol, provas 
de atletismo. O Colégio São Luís 
tinha instalações para o voleibol e 
foi precisamente lá que nasceram 
grandes figuras do voleibol do Spor-
ting Clube de Espinho, como, por 
exemplo, o Carlos Padrão. O Colégio 
tratava bem todas as modalidades e 
era lá que o SC Espinho e a Acadé-
mica iam buscar os jogadores. 
E foi precisamente num desses jogos 
de rua que eu fui parar ao futebol 
tigre por uma época. Juntávamo-nos 
no passeio entre a Rua 15 e a Rua 62, 
porque era um passeio largo, e quem 
jogava era eu, o Acácio que foi um 
grande jogador do SCE, o Ribeirinho 
e outros. Não me quero gabar, mas 

a equipa onde eu jogasse, ganhava. 
Acabei por jogar uma época no Es-
pinho, mas no final da temporada 
vim embora, porque sentia que a 
minha modalidade era o hóquei. 
No entanto, eu também ia para a 
praia jogar voleibol no verão. E o 
Carlos Padrão viu-me e disse que eu 
tinha de ir jogar para a Académica. 
Eu tinha 1,73 metros, mas ele dizia 
que tinha umas mãos maravilhosas 
e devia ir para a equipa. E eu lá fui. 
Chegou a conciliar a carreira de ho-
quista e voleibolista?
Sim. Durante algum tempo. E ajudei 
a Académica a subir à primeira di-
visão depois de muito tempo na 
segunda. Quem é que jogava? O 
António Santos, o Vítor Marques, o 
Carlos Padrão.
O que o fez optar pelo hóquei em 
patins?
Na altura era normal jogar mais 
do que um desporto. Havia apenas 
uma regra que obrigava a que pas-
sasse um determinado número de 
horas entre jogar uma modalidade 
e outra. O que aconteceu foi que 
começaram a concentrar os jogos 
todos ao sábado e começou a ficar 
impossível conciliar as duas modali-
dades. Foi um dilema bestial para eu 
optar entre um desporto e o outro. O 
Carlos Padrão dizia que sem mim a 
equipa de voleibol não dava, porque 
eu era o distribuidor. Mas eu acabei 
por optar pelo hóquei, porque sentia 
que era a minha modalidade, até 
porque tinha uma certa habilidade 
para aquilo.
Começou o seu percurso no hóquei 
em patins na Associação Acadé-
mica de Espinho. 
Sim. No rinque, porque a Académica 
ainda não tinha pavilhão. Penso 
que quem começou com o hóquei 
em patins na cidade até foi o Spor-
ting de Espinho, mas a Académica 
abriu logo a seguir e foi toda a gente 
para lá. Eu fui também com os meus 
amigos. Na altura havia apenas dois 
escalões: juniores e seniores. Os 
juniores eram a partir dos catorze 
anos, penso eu. E quando fomos 
campeões de juniores, com quinze 
ou dezasseis anos, o Futebol Clube 
do Porto veio falar comigo, porque 
queria que eu fosse para lá. Não fui, 
porque o meu pai não me autorizou. 
Lembro-me de termos uma equipa 
tão boa e tão unida que eliminámos 
o Futebol Clube do Porto no apura-
mento para o campeonato nacional 
e toda a gente andava a perguntar 
quem era aquele grupo de miúdos 
que tinha deixado o Porto de fora. 
Acabei por continuar a jogar na 
Académica mesmo quando fui para 
Lisboa estudar aos vinte anos. Vinha 
todos os fins de semana aos jogos 
e voltava para Lisboa durante a 
semana. 
Mas também jogou por terras 
lisboetas.
É verdade. Hóquei em patins, vo-
leibol e futebol. Toda aquela malta 
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jogava alguma coisa, então joguei 
nas equipas universitárias de hóquei 
e de voleibol. Ganhámos os campeo-
natos universitários em hóquei e em 
voleibol. E havia também a equipa 
de futebol.
Eu continuava a vir todos os fins 
de semana jogar cá acima à AAE, 
mas em maio com os exames vi-me 
obrigado a faltar ao último jogo. O 
Júlio Rendeiro, eterno jogador da 
seleção nacional deu pela minha 
falta, soube que eu estava em Lisboa 
e foi para lá procurar-me. Bateu-me 
à porta de casa juntamente com o 
José Vaz Guedes e pediram para eu 
ir para o Sporting. Como já tinha as-
sinado para a época seguinte com a 
Académica, mesmo com um pedido 
por escrito o IPDJ (Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude) não 
deixou que a transferência fosse 
feita. Então joguei essa época ainda 
pela AAE, mas na seguinte fui para 
o Sporting.
Quando acabei de estudar, recebi 
uma proposta do Livramento para ir 
jogar para uma equipa que o Banco 
Pinto Sottomayor ia criar. Ao mesmo 
tempo que jogava, eles davam-me 
emprego no banco, mas eu não 
aceitei e vim embora. 
Veio logo jogar para o Futebol Clube 
do Porto?
Não. Depois do 25 de abril não havia 
emprego para ninguém e eu acabei 
por começar a dar aulas. Dei aquilo 
que é agora o 11.º e o 12.º ano. Na al-
tura começaram a surgir cadeiras 
políticas, mas não havia quaisquer 
livros sobre isso, então ainda che-
guei a fazer umas sebentas. Mas co-
mecei a cansar-me de não conseguir 
arranjar um emprego na minha área. 
O Ilídio Pinto andava a chagar-me a 
cabeça para eu ir para o FC Porto, 
mas eu disse que só aceitava se ele 
me arranjasse emprego. Disse-me 
que ia falar com uns conhecidos, mas 
como nunca mais me disse nada, eu 
não assinei. Na época seguinte o trei-
nador da Académica Luís de Sousa 
disse-me que ia orientar o Porto e 
queria-me levar. E eu acabei por ir. 
Por coincidência fui colocado a dar 
aulas em Amarante, mas como ainda 
não havia autoestrada, levantava-me 
todos os dias às cinco da manhã para 

ir dar aulas às oito e meia, depois 
ia treinar e só chegava a casa por 
volta da meia noite. Foi uma época 
muito complicada e desgastante, 
por isso disse que não dava mais, 
mas convenceram-me a ficar mais 
uma época e lá fiquei. Depois fui 
trabalhar para os Amorins, estive lá 
uns anos e acabei por voltar para a 
Académica e lá fiquei até aos trinta 
e tal anos, algumas vezes enquanto 
treinador-jogador.
Além deste percurso nos clubes, 
também houve um caminho tra-
çado nas seleções.
Exatamente. Fiz dois Campeonatos 
da Europa de juniores, um em 1966, 
em Gijon e outro em 1968, em Samil. 
Perdemos os dois campeonatos para 
a seleção de Espanha por causa da 
diferença de golos.
Mas na altura não era fácil ver-se 

atletas do Norte do país nas sele-
ções. Por isso, na altura a Académica 
premiava os internacionais com um 
emblema feito em ouro. As únicas 
pessoas que conseguiram esse em-
blema foram o Vladimiro Brandão, a 
mulher do Sá e eu.
Naquela época os selecionadores 
mandavam os clubes do Norte re-
unirem os melhores jogadores e vi-
nham cá ver esses atletas e depois 
faziam a escolha conforme o que 
viam. Lembro-me que a Académica 
mandou-me a mim, ao Amadeu e 
ao Vítor e o Vladimiro disse que eu 
tinha obrigação de ajudar a sele-
cionar o Amadeu. Combinou com 
ele para se “plantar” na área e eu só 
tinha de mandar a bola para o stick 
dele e ele encostava para golo. No 
final eu acabei por ser selecionado e 
ele não.
É sempre uma responsabilidade 
diferente representar a seleção 
nacional?
Sim. Quando se perde, chora-se. Mas 
chora-se mesmo. E quando se ganha 
também. Na seleção sentimos as 
coisas com mais intensidade. Dessa 
altura lembro-me que pedi autori-
zação para ficar com um stick como 
recordação.
Houve alguma pessoa que o tenha 
marcado especialmente durante o 
seu percurso na modalidade?
Eu e os meus colegas tivemos a sorte 
de ter uma pessoa no nosso caminho 
e que foi uma grande referência para 
todos nós: o senhor João Justiniano. 
Era engenheiro, mas a paixão dele 
era a ginástica. E no hóquei claro 
que foi o Francisco Alera. Lem-
bro-me que nas férias eu ia sempre 
passar quinze dias a São Pedro do 
Sul e as minhas férias coincidiam 
com o início dos campeonatos. Por 
dois sábados consecutivos, o se-

nhor Francisco saiu de Espinho às 
quatro da manhã para me ir buscar 
a São Pedro do Sul para estarmos 
cá às três da tarde. Jogávamos e ele 
voltava a São Pedro do Sul para me 
levar de volta às minhas férias.
Chegou a pensar enveredar pela 
carreira de treinador?
Não. Fui treinador-jogador nos 
meus últimos anos de passagem 
pela Académica, mas depois acabei 
por me afastar do hóquei e do des-
porto. Afastei-me até ingressar na 
Federação.
Apesar de se ter afastado do hó-
quei, esteve na direção da Asso-
ciação Académica de Espinho.
Sim. E foram muito bons tempos. Eu 
não sou daqueles que quero para a 
Académica aquilo que a autarquia 
dá ao Sporting Clube de Espinho. 
Mas o Espinho tem natação e não 
tem piscina, tem voleibol e andebol, 
mas não tem pavilhão, tem futebol, 
não tem campo. A Académica tem 
pavilhão e eu sei bem quanto custa 
manter aquela estrutura por ano e 
tem limitações, mesmo a nível de 
apoios que são sempre menores do 
que aqueles que o SCE recebe. Mas 
deixo esse problema para quem lá 
está agora.
E como foi parar à Federação de Pa-
tinagem de Portugal?
As pessoas dirigentes conhe-
ciam-me. E havia uma relação muito 
estreita com o Sousa Ribeiro, que, 
na altura, fazia parte da Associação 
Nacional de Clubes. Um dia entrei 
na Petúlia e ele estava lá a conversar 
com o Ilídio Pinto. Isto há sete, oito 
anos. Chamou-me, porque a Acadé-
mica não fazia parte da Associação 
Nacional de Clubes e eu acabei por 
ajudar o clube a inscrever-se. Por 
causa disso, eu e o meu filho aca-
bámos por ser eleitos delegados. Eu 

colocava as questões incómodas que 
ninguém colocava e o presidente da 
Federação, Fernando Claro, ligou-me 
a dizer que queria que eu fosse vice-
-presidente financeiro e eu aceitei. 
Está ou esteve nos seus planos uma 
candidatura à presidência?
Não. Eu entrei a meio de um man-
dato, por isso só fiz dois anos. No 
mandato seguinte saiu uma nova lei 
que limitava o número de mandatos 
para o presidente e, supostamente, o 
Claro não poderia continuar, então 
a Associação Nacional de Clubes su-
geriu que eu fosse o novo presidente. 
Eu não disse que sim nem que não. 
Achei esta lei estúpida, porque nós 
sabemos que é difícil arranjar gente 
que queira meter-se nestas coisas. 
São cargos não-remunerados e que 
dão muito trabalho, não é fácil. No 
entanto, decidiu-se que o Claro iria 
continuar, mas houve uma partici-
pação para o IPDJ e ele acabou por 
se demitir. Voltaram a pedir-me para 
eu ir, mas dei a desculpa de uns pro-
blemas de saúde que tive na altura 
para não ir. Também estava a pre-
judicar a minha vida profissional 
e pessoal por passar tanto tempo 
em Lisboa. Acabei por ajudar a con-
vencer que o Luís Sénica era a me-
lhor pessoa para o cargo e assim foi. 
Acho que é uma pessoa muito capaz 
e penso que a Federação está muito 
bem entregue.
Vai afastar-se definitivamente do 
hóquei em patins?
Não sei. Houve uma tentativa para 
as eleições europeias de ir para 
aquilo que é a UEFA da patinagem, 
mas se não ficava na Federação 
também não fazia sentido ir para lá. 
No entanto, pessoas quer da seleção 
nacional quer das internacionais 
não querem que eu me afaste. Ve-
remos o que acontece. 

O Carlos Padrão 
dizia que sem mim 
a equipa de voleibol 
não dava, porque eu 
era o distribuidor. 
Mas eu acabei por 
optar pelo hóquei, 
porque sentia 
que era a minha 
modalidade”

Eu colocava 
as questões 
incómodas que 
ninguém colocava 
e o presidente 
da Federação, 
Fernando Claro, 
ligou-me a dizer 
que queria que eu 
fosse vice-presidente 
financeiro e eu 
aceitei”
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A passagem pelo FC Porto foi um dos pontos altos da carreira do ex-hoquista

José Manuel Azevedo começou o percurso de hóquei em patins na Associação Académica de Espinho 
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A EQUIPA de futebol de 
juniores do SC Espinho ce-
lebrou, este fim-de-sema-
na, a conquista do título de 
campeã distrital, ao vencer 
o rival Fiães, em casa do ad-
versário, por 0-2. Com esta 
vitória, os tigres ascenderam 
ao Campeonato Nacional, 
contribuindo para mais um 
feito histórico no clube que, 
na próxima época, irá ter os 
escalões de formação de fu-
tebol de 11 (iniciados, juvenis 
e juniores) nos campeonatos 
nacionais.

No jogo de Fiães, Simão 
Henriques foi o autor dos 
dois tentos dos tigres, aos 25 e 
aos 43 minutos e Guga ainda 
desperdiçou a oportunida-
de de fazer o 0-3 ao falhar a 
marcação de uma grande pe-
nalidade.

"Foi uma época bastante 
longa, mas a nossa equipa 
foi a mais consistente no de-

correr do campeonato", disse 
Simão Henriques à Defesa de 
Espinho, não escondendo o 
seu orgulho e satisfação por 
esta vitória na prova.

O jogo com o Fiães foi, par-
ticularmente, "difícil", sobre-
tudo pela grande rivalidade 
que existe entre os clubes, 
mas, "felizmente, consegui-
mos superá-las", afirmou o 
avançado dos alvinegros, au-
tor dos golos da vitória.

Reconhecendo a importân-
cia do facto de ter marcado os 
dois tentos que deram os três 
pontos aos tigres, Simão Hen-
riques sublinha que isso não 
teria sido possível sem todos 
os seus colegas. “É o resulta-
do do trabalho da equipa e 
não o meu, em particular", 
disse o extremo-esquerdo do 
SC Espinho que, durante esta 
época, só à sua conta já leva 
30 golos.

"Temos uma excelente 

equipa e, acima de tudo, um 
grande grupo de trabalho e 
somos muito unidos", acres-
centou o jogador dos juniores 
campeões distritais que fez 
questão de deixar “uma pala-
vra muito especial” aos seus 
treinadores, Fábio Paquete e 
Gustavo Silva.

No seu percurso ao longo 
desta época, os tigres apenas 
registaram uma derrota, que 
lhes fora atribuída na 'secre-
taria'. Simão Henriques ga-
rante que, apesar de terem 
chegado a esta altura com o 
título assegurado, "o objetivo 
é vencer este último jogo com 
o S. João de Ver e, se possível, 
ganhar a Supertaça".

Esta é uma equipa com 
"grandes jogadores", reco-
nhece o avançado dos tigres 
que para a próxima época já 
irá jogar nos seniores. "Ainda 
não pensei no meu futuro, 
pois estou focado nestes dois 

jogos que faltam. Terei de 
tomar decisões, mas fá-lo-ei 
posteriormente. A minha 
prioridade é ganhar estes 
dois encontros", reiterou o 
camisola número 11 dos ti-
gres que fez questão de dei-
xar um agradecimento "a 
todos os que nos apoiaram 
ao longo da temporada e, so-
bretudo, aos que o fizeram 
nos momentos mais difíceis e 
menos bons". 

"Foi uma época bastante 
positiva, quer a nível pessoal, 
quer coletivo", concluiu o 
jovem jogador sub-19 do SC 
Espinho.

Simão Henriques iniciou 
o seu percurso no futebol 
no Cortegaça, passou pelo 
Esmoriz, ADF Anta, Avanca 
e SC Espinho. O extremo-es-
querdo iniciou esta tempo-
rada no Feirense e realizou 
nesse clube os cinco primei-
ros jogos (FC Porto, SC Braga, 
Leixões SC, FC Famalicão e 
Rio Ave FC), mas acabou por 
regressar a Espinho porque, 
segundo ele, “os horários dos 
treinos eram os mais adequa-
dos a poder frequentar as 
aulas”. 

FUTEBOL VOLEIBOL

DANÇA

defesa-ataque

Juniores tigres são campeões 
distritais e levam escalão ao Nacional

A uma jornada do fim, a equipa de juniores (sub-19) do SC Espinho 
alcançou o título de campeã distrital da 1.ª Divisão e ascendeu ao 
Campeonato Nacional. Aos espinhenses resta-lhes um jogo, com o S. 
João de Ver, a 28 de maio, onde deverão festejar com o seu público este 
notável feito e jogar a final da Supertaça, a 16 de junho, com o vencedor 
da Taça do Distrito de Aveiro.
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GOLOS 
Simão Henriques
18 anos
Natural de Esmoriz
Extremo-esquerdo

SC ESPINHO
86 pontos
28 vitórias
2 empates
1 derrota
123 golos marcados
17 golos sofridos
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Miguel Maia poderá 
vir a ser treinador e 
jogador dos mochos

Tigres bailam no pódio

Miguel Maia deverá ser o próximo treinador 
da equipa de voleibol sénior masculina da 
Associação Académica de Espinho. O jogador 
olímpico deverá assumir o comando técnico 
da equipa, simultaneamente com a sua con-
dição de atleta.
"Sou, efetivamente, uma das possibilidades 
que estão em cima da mesa, mas só na próxi-
ma semana é que deveremos ter novidades", 
disse à Defesa de Espinho Miguel Maia, que 
confirmou a saída do atual técnico, Alexandre 
Afonso que deverá enveredar por um novo 
projeto na sua carreira, ligado ao desporto es-
colar.
Os academistas irão reformular a sua equipa 
e a Defesa de Espinho sabe que, entretanto, o 
clube do Mocho deverá contratar dois joga-
dores norte-americanos que virão reforçar os 
espinhenses, enquanto o internacional, João 
Simões, irá rumar ao Vitória de Guimarães.
A equipa de voleibol sénior masculino da 
Académica de Espinho concluiu este fim de 
semana a sua participação nas provas oficiais 
ao perder, nos Açores, com o Fonte Bastardo 
por 3-0 (25-22, 25-16 e 25-20). Os academistas, 
no início da semana também tinham sido 
derrotados pelos açorianos por 0-3 (17-25, 21-25 
e 14-25), no primeiro encontro do play off de 
apuramento do campeão da Taça Federação.
Entretanto, a equipa júnior masculina da Aca-
démica de Espinho sagrou-se vice-campeã 
nacional. Os mochos alcançaram a final com 
o Castêlo da Maia, perdendo pela margem 
máxima. O SC Espinho conquistou o terceiro 
lugar ao vencer o Esmoriz por 3-1.
A partir de amanhã (sexta-feira) a equipa de 
juvenis masculinos da Académica de Espinho 
disputa a final 8 do Campeonato Nacional, no 
pavilhão do Esmoriz. ○ MP

A equipa de dança desportiva do Sporting 
Clube de Espinho arrecadou três segundos 
lugares na 3ª Jornada da Taça de Portugal 
Standard & Latinas competição organizada 
pela escola Bicas da Senhora da Hora, no pas-
sado sábado.
Gabriel Mendes e Leonor Neves (Juniores I 
Intermédios), Filipe Oliveira e Inês Romão 
(Adultos Iniciados) e Fabios Struck e Adriana 
Castro (Adultos Intermédios) foram os pares 
que alcançaram o pódio. 
A equipa já prepara a 3ª Prova do Circuito Na-
cional Standard & Latinas, a realizar a 28 de 
maio, em Santarém. ○ CF
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NO COMUNICADO, o Cantinho 
demonstra o seu “total desagrado” 
com as decisões do Conselho de Dis-
ciplina da AFPCE e, por isso, decidiu 
tornar publicas “algumas situações” 
que no entender dos dirigentes 
daquele clube “refletem o estado 
atual do nosso futebol popular e 
demonstram o grau de perseguição” 
de que, alegadamente, “tem vindo a 
ser vítima nos últimos anos, parti-
cularmente nesta época que está a 
terminar”.

O Cantinho da Ramboia considera 
que foi punido “com base em relató-
rios de arbitragem completamente 
influenciados por terceiros”, acu-
sando o árbitro do encontro de ter 
tido “um comportamento completa-
mente execrável”.

Sobre a expulsão da fisioterapeuta 
os dirigentes do Cantinho garantem 
que “foi sempre a nossa preocu-
pação ter um massagista que não 
fosse apenas o típico ‘meter água, 
gelo e spray’. Este ano elevámos a 
fasquia e temos uma fisioterapeuta 
altamente qualificada para o cargo 

que desempenha. Arriscamos dizer 
que é a pessoa mais qualificada no 
seu cargo em todo o futebol popular. 
E para nós é um orgulho ter uma 
pessoa tão qualificada e ainda um 
maior orgulho ser uma mulher”, re-
fere o comunicado.

Considera o clube que neste jogo, 
aquela fisioterapeuta “foi vítima de 
um ato inconcebível e inacreditável 
de discriminação por parte do ár-
bitro da partida” explicando que “du-
rante o jogo, o árbitro deslocou-se ao 
banco do nosso clube e expulsou a 
nossa fisioterapeuta apenas por per-
guntar se ia discriminar as mulheres 
no futebol. Inexplicavelmente foi-
-lhe mostrado o cartão vermelho e 
no seu relatório o árbitro da partida 
justifica esta expulsão com ofensas 
completamente caluniosas e falsas”. 

Segundo o Cantinho da Ramboia, 
“todos os elementos do banco e até 
o próprio árbitro auxiliar presen-
ciaram este ato discriminatório e 
ficaram completamente chocados”.

Aquele clube aponta o dedo ao 
Conselho de Disciplina que diz ter 

feito “ouvidos de mercador” ao “não 
considerar este crime”.

Os dirigentes do Cantinho ga-
rantem que pela “gravidade da si-
tuação” irá “apoiar toda e qualquer 
ação nos tribunais por parte da 
fisioterapeuta contra todos os que 
perpetraram e apoiaram este ato. 
Discriminação contra as mulheres 
é um crime hediondo e que nunca 
poderá ter o nosso apoio ou a nossa 
conivência”, sublinha o comunicado 
que dá nota de mais alguns casos de 
que considera ter sido vítima, pro-
metendo “ponderar seriamente se 
na próxima época o clube irá parti-
cipar nas competições da AFPCE. 
Uma medida que pode colocar fim 
a 39 anos ininterruptos de partici-
pação nestas provas, mas que após 
toda esta perseguição e decisões in-
compreensíveis tem que ser muito 
bem ponderada”, conclui.

Entretanto, a fisioterapeuta Ilídia 
Braga, através das redes sociais la-
menta que em pleno século XXI 
ainda existam “atos discriminatórios 
e sexistas com o intuito de ofender, 
intimidar, humilhar e excluir as mu-
lheres (e principalmente mulheres 
que percebam de futebol e ousam 
discutir/refutar futebol e leis desta 
modalidade)”.

Aquela fisioterapeuta do Can-
tinho da Ramboia alega a sua con-
dição de mulher, de mãe e de pro-
fissional e promete “lutar sempre” 
pelos seus direitos.

“Já fiz parte de outras equipas que 
não vestiam laranja e preto e nunca 
sofri com este tipo de situações” 
disse, ainda, agradecendo o “apoio in-
condicional” que os jogadores e a sua 
equipa lhe deram, “acima de tudo por 
me ouvirem, por respeitarem o meu 
trabalho e por me fazerem e dei-
xarem ser uma de vós dentro e fora 
do campo”, termina.. 

FUTEBOL POPULAR

Em questão está uma decisão do Conselho de Disciplina 
da AFPCE ao aplicar a derrota por 0-3 no encontro com o 
GD Outeiros da 15.ª jornada da 1.ª Divisão e com os castigos 
à fisioterapeuta do clube, Ilídia Braga e os três jogos de 
suspensão a dois dos seus atletas.

FALTA UMA jornada para o final 
dos campeonatos de futebol po-
pular da 1.ª e da 2.ª Divisão, mas 
os Leões Bairristas já receberam o 
troféu do título que conquistaram, 
após terem cedido um empate (1-1) 
ante a Quinta de Paramos. Um 
campeonato que tem tudo prati-
camente decidido, faltando saber, 
ainda, qual das equipas (Estrelas da 
Ponte de Anta ou Império de Anta) 
irá ser promovida ao escalão prin-
cipal, quando apenas um ponto as 
separa na tabela classificativa, com 
vantagem para os Estrelas. Uma 
decisão que só será conhecida após 
a última jornada, a 28 de maio. O 
Império recebe a AD Guetim e o Es-
trelas da Ponte de Anta joga em sua 

casa com o Cruzeiro de Silvalde.
Ascenderam já à 1.ª Divisão a Ju-

ventude da Estrada e o Desportivo 
da Ponte de Anta e foram despromo-
vidos o GD Outeiros, GD Regresso e 
Rio Largo (último classificado).

No próximo domingo joga-se a 
final da Taça Associação, às 15h30 
no Complexo Desportivo de Pa-
ramos, com o Novasemente GD e 
Quinta de Paramos a disputarem a 
conquista do troféu. Duas equipas 
que, curiosamente, estão 'encos-
tadas' na tabela classificativa do 
principal escalão, separadas por, 
apenas, dois pontos. 

Cantinho ameaça abandonar competições e 
acusa árbitro de discriminação de mulheres

Novasemente 
e Quinta de 
Paramos 
lutam pela Taça 
Associação
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DEFESA DE ESPINHO - 4698 - 19 MAIO 2022

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO 
EDITAL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente da Assembleia 
Municipal de Espinho: 

Faz público, de acordo com o artigo 28º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais - RJAL, 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
na redação em vigor), e em conformidade com o Regimento 
Interno que, no próximo dia 25 de maio de 2022, pelas 
21.00 horas, no Centro Multimeios de Espinho, realizar-se-á 
uma sessão extraordinária desta Assembleia Municipal, que 
versará a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Deliberar sobre o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências no Domínio da Educação do Município de 
Espinho no Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida; 
2. Deliberar sobre o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências no Domínio da Educação do Município de 
Espinho no Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
3. Eleger o presidente da junta de freguesia em representação 
das freguesias do concelho para integrar o Conselho Municipal 
de Educação de Espinho para o quadriénio 2021-2025 e 
consequente nomeação do Conselho Municipal de Educação 
de Espinho

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

Espinho, 13 de maio de 2022.
O Presidente da Assembleia Municipal,
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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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TUNA MUSICAL DE ANTA
CONVOCATÓRIAS

Eu José de Oliveira Dias, Vice Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Associação Cultural e Recreativa Tuna Musical de Anta, 
usando da faculdade que me confere o número 1 do Artigo 20.º 
dos Estatutos desta Coletividade e cumprindo o consignado nos 
Artigos 23.º, 24.º e 25.º dos mesmos Estatutos, em complemento 
com o Regulamento Interno, convoco os Associados para uma 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar no dia 
21 de Maio de 2022, pelas 21.00 horas, na Sede Social da 
Colectividade, sita na Rua Tuna Musical de Anta, n.º  1019, na 
Vila de Anta, Concelho de Espinho, relativo ao Art.º 23.º com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
1.º - Leitura da Acta da Assembleia Geral anterior. 
2.º - Apreciação e votação dos Relatórios e Contas Sociais e 
Parecer do Conselho Fiscal relativas aos exercícios dos Anos 
2020 e 2021. 
3.º - Eleição dos Órgãos Sociais para o Biénio 2022/2024 e 
tomada de posse dos mesmos. 
4.º - Outros assuntos de interesse para a Coletividade. 
Vila de Anta, 10 de Maio de 2022 
O Vice  Presidente da Assembleia Geral 
José de Oliveira Dias

LEÕES receberam Taça de 
Campeões da I divisão da 
Liga RSTAR/AFPCE, no 
domingo
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA  

 
TOMAR, CIDADE do distrito de Santarém, 
atrai todos os anos centenas de turistas, não 
só pela sua importância na história do país, 
mas por acolher alguns dos mais relevantes 
e emblemáticos edifícios. No primeiro dia, 
sugerimos que contemple o Convento de São 
Francisco. Fundado em 1624 por uma comuni-
dade de frades franciscanos, deu, mais tarde, 
origem à construção da igreja que hoje se ob-
serva. Depois da extinção das ordens religio-
sas, o Convento de São Francisco foi entregue 
ao Ministério da Guerra, onde acabou por ins-
talar um batalhão militar. Hoje em dia, está 

nas mãos da Ordem Terceira de São Francisco 
e da Câmara Municipal de Tomar.
Após a visita e, caso seja do seu interesse, o 
Museu dos Fósforos é bem ali ao lado, ora não 
estivesse integrado num dos seus claustros. 
Trata-se de um espaço original, o único do gé-
nero no país e guarda, desde 1989, uma coleção 
superior a 60 mil caixas, etiquetas e carteiras 
de fósforos doada pelo tomarense Aquiles da 
Mota Lima ao Município, em 1980.
Hoje em dia, este acervo já representa cer-
ca de 127 países do mundo e está distribuído 
por sete salas, possibilitando uma espécie de 
viagem à volta do mundo. Segundo o próprio 
museu, é a “maior coleção filumenista da Eu-
ropa e uma das maiores do mundo”.
Depois de todas as visitas, o apetite já pede 
uma boa refeição. Escolha um dos restauran-
tes da cidade e delicie-se a provar as tradicio-
nais Fatias de Tomar, uma especialidade da 
cidade. 
 

 
SE GOSTOU DE CONHECER o Convento 
de São Francisco, então, certamente, vai ado-
rar visitar o Convento de Cristo. É um dos 
edifícios com mais claustros em todo mundo, 
havendo dois que foram edificados na época 
do Infante D. Henrique e outros sete cons-
truídos mais tarde. Ainda durante o período 

filipino, um aqueduto de seis quilómetros foi 
construído com o objetivo de abastecer o con-
vento. 
Está classificado como Património da Huma-
nidade pela UNESCO desde 1983 e oferece vá-
rios pontos de interesse. Um oratório templá-
rio foi construído no século XII, assim como 
o castelo, que, na época, “era o mais moderno 
e avançado dispositivo militar do reino, ins-
pirado nas fortificações da Terra Santa”. Foi 
“transformada em Capela-Mor aquando da 
reconstrução ordenada por D. Manuel I, no 
século XVI, altura em que o conjunto ganhou 
o esplendor arquitetónico que ainda hoje se 
preserva e que lhe justificou a classificação 
como Património da Humanidade”.
Da parte da tarde, não deixe de passear pela 
Mata Nacional dos Sete Montes. Fica bem no 
centro de Tomar e apresenta uma dimensão 
de 39 hectares, havendo uma ligação desde o 
convento. Se gosta de jardins e flores, este é 
um bom local para descansar ou apreciar a 
natureza.
Mais ao fim do dia, siga até ao centro históri-
co da cidade. Perca-se nas ruas, descubra os 
vários recantos e faça algumas compras no 
comércio local. Se ainda tiver tempo, não dei-
xe de observar a Ermida de Nossa Senhora da 
Conceição.

O JARDIM do Mouchão é um dos espaços 
de lazer mais procurados pelos nabantinos 
ou tomarenses (habitantes de Tomar), pois 
apresenta vastas áreas ajardinadas e árvores 
de grande porte. Como tem alguns espaços de 
diversão como parque infantil ou até campo 
de voleibol, pode ser um bom local ao ar livre 
para dar início ao seu domingo.
Mais tarde, siga até Castelo de Bode. Como 
apresenta uma das maiores albufeiras do 
país, esta zona é ideal para descansar em fa-
mília. Pode simplesmente relaxar na zona ou 
aventurar-se na prática de desportos aquáti-
cos. Mas antes do regresso a Espinho, reserve 
tempo para descobrir o Castelo de Almourol. 
Fica a cerca de 30 minutos do centro da cida-
de, mas vale a pena a viagem. Situa-se no meio 
do Rio Tejo e é um símbolo da reconquista 
cristã. 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

VISITAR A ANTIGA 
SINAGOGA

É o templo hebraico mais 
antigo de Portugal. Aqui 
encontra-se o Museu 
Luso-Hebraico Abraão 
Zacuto 

CONVENTO DE SANTA IRIA

Construído no século XVI 
sobre um edifício muito 
antigo, anterior à fundação 
do castelo e está situado 
nas margens do Rio Nabão

FESTA DOS TABULEIROS

É a celebração mais 
importante da cidade de 
Tomar e atrai, de quatro em 
quatro anos, mais de meio 
milhão de pessoas

    

A antiga sede da Ordem dos 
Templários é reconhecida, não 
só pela sua história, mas também 
pela sua beleza. São cerca de 
duas horas de viagem de carro 
que a separam de Espinho, mas 
o percurso vale a pena perante 
o que a cidade tem para lhe 
oferecer num fim de semana bem 
especial.
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À descoberta de 
Tomar, a cidade 
templária 
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LÚCIO ALBERTO 

O envolvimento de José Alberto 
Sá em eventos e a participação em 
antologias e diversificadas publica-
ções objetivam sensibilizar as pes-
soas para a poesia e/ou é entendí-
vel como complemento do simples 
exercício da escrita com rima?
É, acima de tudo, uma mistura de 
sentimentos. Amo sentir esse dar de 
mãos, sentir o abraço entre o amor 
que sinto pelas palavras. E, ao mes-
mo tempo, sensibilizar as pessoas de 
que as palavras transportam imagi-
nações sem limites. É belo sentir e 
ver mil imagens nos olhos de quem 
ouve e vive o momento poético. É 
tanta a mestria que se tenta dar, que 
um simples sorriso ou aplauso nos 
faz continuar e sonhar. As antologias 
transportam-me a outros lugares, 
a outros autores e eleva-me a uma 
maior inspiração e uma assertivida-
de com a alma do poeta.
A alma do poeta?!
Hoje não é a rima que eleva um 
poema, é a sua beleza de conteúdo, 
ritmo, cadência e mestria. É preciso 
dar para se receber, as palavras por 
vezes não chegam, ou as pessoas 
não se sentem capazes do momento 
poético. Isso leva-me a estar presen-
te, a criar eventos e a levar a poesia a 
um mundo sem fronteiras, a um crer 
sem limites e também numa luta 
constante de levar o amor a todos. 
Quando e como é que constatou que 
tinha veia poética?
Desde os meus 8 ou 9 anos. Tenho 
poemas guardados dessa altura. Vi-
via-se num mundo ausente de co-
nhecimento literário, quase impossí-
vel na altura, imaginar o que a vida 
nos poderia trazer no futuro. Aos 
28 anos escrevi um guião para um 
filme, tentei que Steven Spielberg 
o abraçasse, contudo, mesmo não o 
aceitando, escreveu-me uma carta 
através da sua empresa Amblin En-
tertainment, a qual guardo com mui-
to carinho. Tudo começou a sério em 
2008, tinha eu 44 anos, decidi escre-
ver e editar o meu primeiro livro.
O primeiro livro foi editado em 
2008…
Quando escrevi o meu primeiro ro-
mance “A Fonte da Mentira”, claro 
que já nessa altura teria umas boas 
dezenas de poemas e ideias. Mas 
este livro não era só a realização de 
um sonho. Era dar a esse sonho uma 
vontade real, de que o mundo é de 
quem acredita e de quem abraça os 
ideais. 

Já é, em 2022, um autor amadureci-
do e integrado? 
Hoje sinto-me bem neste mundo, 
tenho mais conhecimento, mais 
sentido de responsabilidade e mais 
respeito por esta arte. E que não está 
ao alcance de todos, pois a poesia 
aprende-se a gostar, mas, ser poeta, 
tem de se nascer com essa alma. Te-
nho neste momento cerca de oito mil 
textos. Contudo, sou muito rigoroso 
naquilo que publico. E quando o 
faço, leio e releio várias vezes, até ser 
capaz de me apaixonar pelo escrito.
A literatura faz parte da sua es-
sência, mas foi através da pintu-
ra e desenho que esboçou dotes 
culturais…
Primeiro nasceu em mim o desenho 
e a pintura. O meu pai era desenha-
dor de mobiliário e entalhador, e 
muito aprendi com ele. Talvez o san-
gue que nas veias me corria, já me 
delineava um caminho nas artes. 
Tinha também um tio em Lisboa, 
conhecido mundialmente pelas suas 
aguarelas, o aguarelista José Rodri-
gues. O meu ADN não escapou a es-
tas essências que herdei. Não pintei 
muito tempo, porque as dificuldades 
financeiras na altura, não me deixa-
ram alternativa. E foi aí que a escri-
ta ganhou força. Pintura?! Sim, em 
aguarelas, óleos, pastel e carvão. O 
desenho e a pintura são poesias de 
cor, onde um artista consegue retra-
tar com pinceladas o que lhe vai na 
alma, é um poeta de paleta. Amo o 
jogo que a minha mente põe à prova, 
e quase sempre consigo.
Tem exposto esse “jogo”?
Não fiz muitas exposições, estive 
numa primeira exposição singular 
em S. Paio de Oleiros em 1993. Esti-
ve numa coletiva em Anta, no salão 
paroquial, em 1994 e estive também 
numa exposição coletiva em Arco-
zelo em 2012. Das poucas que fiz, 
aprendi bastante, daí fui pintando 
em casa e vendendo conforme me 
iam caindo as encomendas. 
O que é que está na forja?
Um livro para editar ainda este ano, 
talvez para setembro ou outubro. 
Poemas existem todos os dias, não 
há um dia em que não escreva, não 
conseguiria respirar ou dormir sem 
o fazer. O meu próximo livro reúne 
poesia, prosa poética, textos biográfi-
cos e cartas. É um livro que retrata a 
minha paixão pela terra onde nasci, e 
a paixão pelas pessoas que me abra-
çam e me levam a ser o ser humano 
que sou. Tem por título “A Morte não 
leva o Amor e as Palavras”.

Já foi reconhecido pela autarquia 
antense…
Fui homenageado a 16 de maio de 
2012, no aniversário da Vila de Anta. 
Vou querendo sempre mais para a 
minha terra. Falar da minha terra 
é só para quem a sente, vive e ama. 
Agradeço tudo que por mim fizeram 
e fazem. Estarei para a minha terra 
com toda a luz que me grita. Não im-
porta com quem, interessa sim, estar 
com a vontade, com a humildade e a 
simplicidade que só um homem feliz 
consegue. Costuma-se dizer: “Uma 
cabana onde se ri é melhor que um 
castelo onde se chora”.  

“Pintaria a terra onde nasci em duas partes, uma 
colorida pela vida me oferecida até hoje”, diz José 
Alberto de Oliveira Rodrigues de Sá, natural de 
Esmojães – Anta, desde 23 de outubro de 1964, 
e residente em Lourosa. “E deixaria uma parte 
em branco, não por falta de futuro, mas sim, para 
conseguir olhar aquela parte branca e sonhar com 
tudo que eu lhe daria, com tudo que tenho idealizado”, 
acrescenta José Alberto Sá, que se tem revelado 
paulatinamente nas vertentes da literatura e da 
pintura. “Pintaria esse quadro com pessoas puras, 
alguns artistas, muita cultura, muito verde e flores, 
muita verdade, muita vontade e uma pomba branca, 
para que o sonho continue a voar”.

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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“É belo sentir e 
ver mil imagens 
nos olhos de 
quem ouve e 
vive o momento 
poético” 
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José Sá é autor de 
“A Fonte da Mentira”, 
romance/ficção (2008); 
“Quercus Suber, Segredos 
do Corpo e da Essência”, 
romance com prefácio de 
Américo Amorim (2012); “A 
Luz que nos Acompanha”, 
poesia (2012); “Perfume 
D’anjo”, poesia (2016). E 
faz parte de 60 Antologias 
em Portugal e Brasil.

Poema dedicado a 
Esmojães – Anta: “Terra 
que semeais alegria / 
Colheita abençoada a 
minha gente / Nasci dentro 
de ti, para mais um dia 
/ E morrerei em ti, como 
semente”.

Cidadão de Mérito da 
Vila de Anta, em 2012, 
e criador dos emblemas 
do Novasemente 
Grupo Desportivo e da 
Associação Desportiva de 
Nogueira de Regedoura. E 
embaixador cultural, pelo 
Movimento União Cultural 
de São Paulo (Brasil).

LITERATURA/PINTURA. 

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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 agenda 

19 MAI
ROTEIRO À VOLTA DA 
XÁVEGA
Museu Municipal – Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho 
(FACE)
Horário: 14h30
 “A arte-xávega em Espinho” no 
âmbito do Dia Internacional dos 
Museus (18 de maio).

19 MAI
ONDA POÉTICA 
Biblioteca Municipal
Horário: 21h30
Entrada livre
Leituras pelo coletivo da Onda 
Poética

19 A 21 MAI
TRAZ OS TEUS AMIGOS 
TAMBÉM 
Biblioteca Municipal
Horário: 9h30-19h00, de 3.ª a 6.ª 
feira; 10h30-17h00, sábado.
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 se torna 
cada vez mais a sua principal 
atividade.

19, 22, 24 E 25 MAI
NOTRE-DAME EM CHAMAS
Cinema do Multimeios
Horário: 16h00, de 3ª a 5ª feira; 
16h00 e 21h30, domingo.
Bilhete: 4,5€
Realizador: Jean-Jacques 
Annaud. Atores: Samuel 
Labarthe, Jean-Paul Bordes e 
Mickaël Chirinian. Categoria: 
drama. Classificação: maiores de 
12 anos. Duração: 110 minutos. 15 
de abril de 2019 era apenas mais 
um dia na vida da Catedral de 
Notre-Dame, cheia de turistas e 
com os trabalhadores a reabilitar 
o telhado, quando, às 18h18, o 
sistema de segurança alerta para 
a existência de um incêndio na 
capital francesa.

19 A 28 MAI
PASSAS NA COMIDA
Museu Municipal – FACE 
Horário: 10h00-17h00, 2.ª a 6.ª 
feira; 10h00-13h00, sábado
A exposição com textos de Rui 
Leitão e ilustrações de enVide 
nefelibata.

19 MAI A 25 JUN
LUÍS TROUFA
Galeria ArtLab
Horário: 16h00-19h00, 
5.ª, 6.ª e sábado 
Exposição “Transiente” na galeria 
da zona norte da Avenida 24. 

20 E 21 MAI
OS IMPOSTORES
Auditório Nascente
Horário: 21h30 
Bilhete: 4,5€ (3,5€ para sócios 
da Cooperativa Nascente)

20 MAI

CANTIGAS DE MAIO – JAZZ
Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8€ (cartão amigo 4€)
Concerto (de 75 minutos e para maiores de 3 anos) com “Libercanto” –Bernardo Moreira 
(contrabaixo), Ricardo J. Dias (piano), André Santos (cordofones) e João Neves (voz) – e a 
Orquestra de Jazz de Espinho (sob a direção musical de Daniel Dias e Paulo Perfeito). As “Cantigas 
de Maio” surgem como uma consequência quase natural no trabalho de mais de 30 anos de 
Bernardo Moreira na música. Com um início marcado pela linguagem do jazz, universo em que 
se move até hoje, cedo enveredou por um diálogo com outros géneros musicais, com outros 
compositores e intérpretes, de que são testemunho os dois discos editados com o seu sexteto e 
na companhia da cantora Paula Oliveira.

21 MAI

HOMENAGEM 
A JOAQUIM 
RIBEIRO
Centro Social e Paroquial 
de Mafamude
Horário: 15h00
Bilhete: 5€
Sessão de fados, com 
homenagem ao espinhense 
dinamizador de eventos.

Novo projeto do Teatro Popular 
de Espinho.

21 MAI
ART&YOGA
Biblioteca Municipal
Horário: 10h30
Bilhete: 5€
Atividade divertida e criativa, 
mensal e para crianças maiores 
de 5 anos, com Susana Pessoa 
Neves. Inscrição prévia. “Pouco 
é necessário, apenas olhos 
curiosos e mãos criativas. Traz 
roupa confortável e um par de 
meias extra”. 

21 MAI
BEBÉTECA
Biblioteca Municipal
Horário: 15h00
Bilhete: bebé e acompanhante – 
5€; criança ou adulto extra – 3€
 “Conta Primavera!”, por Rita 
Sineiro. Público alvo: crianças 
a partir dos 3 meses e famílias. 
Inscrições prévias.

21 MAI
A ARTE-XÁVEGA EM 
ESPINHO
Museu Municipal – Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho 

(FACE)
Horário: 15h30
Projeção de “Mar Pedagógico 
– inclusão é a condição”, do 
Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira, seguida 
da exibição do documentário 
“Carapau de Espinho” de André 
Roseira (17 horas) e “Canções da 
Beira-Mar” com o Grupo Ritmar 
e Rusga de S. Pedro (17h30), no 
encerramento do evento “A arte-
xávega em Espinho”.

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

21 E 22 MAI
VIAGEM PELOS PLANETAS
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ criança 
até aos 10 anos, estudante e 

sénior (65 anos+); 10€, 13€ e 15€ 
“pack família” (3, 4 e 5 elementos); 
criança até 2 anos: entrada 
gratuita
Sessão ao vivo. Duração: 40 
minutos. Classificação: maiores 
de 4 anos.

22 MAI
SOL, A NOSSA ESTRELA
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ criança 
até aos 10 anos, estudante e sénior 
(65 anos+);
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Duração: 45 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

24 MAI
TRICOTAR HISTÓRIAS
Biblioteca Municipal
Horário: 15h00
Espaço de encontro de pessoas 
que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho 
com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras 
e memórias. Público-alvo: 
população adulta/ sénior. 
Inscrições gratuitas.

PINTURA

SOLIDARIEDADE

EXPOSIÇÃO

Ana Pais Oliveira entre 
os finalistas do Prémio 
BBA Artist Prize 2022 

‘Sarau da Guiné’: 
espetáculo solidário para 
continuar a construir 
escolas em África 

Biodiversidade para 
descobrir na Biblioteca 
Municipal 

COM RESIDÊNCIA artística em Espinho 
residir em Espinho, Ana Pais Oliveira foi sele-
cionada como um dos 25 finalistas do prémio 
BBA Artist Prize de 2022. Licenciada em pin-
tura e doutorada em Arte e Design, a artista 
ganha, com esta seleção, a possibilidade de 
expor o seu trabalho na Kühlhaus Berlin, um 
dos locais de exposições de arte e cultura mais 
populares da capital da Alemanha, juntamen-
te com os restantes selecionados pelo júri do 
concurso. A exposição coletiva vai estar pa-
tente de 3 a 19 de junho.
Este prémio, realizado pelo sétimo ano conse-
cutivo, tem como objetivo descobrir artistas 
aspirantes e abrir as portas para a sua entra-
da no mundo da arte. Um grupo formado pelo 
júri e por um conjunto de especialistas da 
área vai anunciar os vencedores a 4 de junho.  
O vencedor do primeiro prémio vai receber 
uma prestigiosa exposição individual na Ga-
leria BBA em Berlin-Mitte. ○

PARA AJUDAR a angariar fundos para a con-
tinuação do trabalho que está a ser desenvol-
vido pelo projeto “Casa Fiz do Mundo”, inte-
grado na paróquia de Espinho, vai realizar-se 
este sábado, 21 de maio, às 21 horas, no Casino 
Espinho, um sarau cultural e de beneficência.
O projeto de solidariedade “Casa Fiz do Mun-
do” dedica-se a colaborar na construção de es-
colas em países africanos e vai promover um 
espetáculo repleto de música, dança e muitas 
outras surpresas, contando com várias par-
ticipações como da MTV Dance Academy, 
Academia de Dança de Espinho ou ainda do 
cantor Miguel Lunet. 
Os bilhetes têm um custo de cinco euros e po-
dem ser adquiridos, até esta sexta-feira (20 de 
maio) no Centro Pastoral de Espinho ou nos 
Serviços Administrativos da Escola Profissio-
nal de Música de Espinho, também parceira 
do evento. ○

PARA CELEBRAR o 46º aniversário, a Nas-
cente está a organizar uma exposição sobre 
a Biodiversidade no concelho, exibindo 20 
fotografias de Tânia Araújo que constituem a 
exposição organizada pela secção da coopera-
tiva “Ambiente na Nascente”. A exposição vai 
realçar fotografias de vários habitats da fau-
na e flora, desde a zona costeira até à cidade e 
estará patente na Biblioteca Municipal de 23 a 
28 de maio.  ○

MÚSICA Banda da Cidade de Espinho 
assinala 183 anos com concerto
A Banda de Música da Cidade de Espinho apresenta o 
concerto Do 183.º aniversário a 21 de maio, às 21h30, no 
Centro Multimeios, com direção artística do maestro 
Hélder Tavares.
A entrada é livre, mediante levantamento de convite 
obrigatório na bilheteira do Centro Multimeios.
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O verão está aí à porta. E num ano em que o alívio das 
restrições pandémicas é mais acentuado, a vontade de viajar 
e aproveitar esta estação também aumenta.
Para isso, deixamos-lhe sugestões para toda a família de 
artigos do nosso comércio local que farão falta na sua mala de 
viagem, ou mesmo para a decoração de sua casa e delícia dos 
seus amigos de quatro patas.

PROTETOR SOLAR
ONDE: Farmácia Teixeira, Avenida 8, n.º 436
PREÇO: 19€
O bem mais essencial desta estação do ano: 
o protetor solar. Embora seja recomendado 
o seu uso diário, é no verão que este 
produto é mais procurado. Por isso, não 
se esqueça dele quando sair de casa para 
desfrutar de forma segura dos raios solares. 
 
CONJUNTO DE MALAS DE 
MATERNIDADE 
ONDE: Moon Baby Shop, Rua 14, n.º 653
PREÇO: 119,90€ (Mochila de 
maternidade), 112,90€ (Mala de 
maternidade), 45,90€ (Porta documentos)
Este conjunto da London permite que 
possa ter tudo sempre à mão e organizado. 
As malas espaçosas e o porta documentos 
permitem que poupe espaço, ao mesmo 
tempo que guarda tudo aquilo que o seu 
bebé possa necessitar.

CONJUNTO PARA HOMEM 
ONDE: Via Espiga, Rua 23, n.º 210
PREÇO: 237,99€ (Sapatilha Voile Blanche), 
149,95€ (Calça Hugo Boss), 109,95€) Polo 
laranja Hugo Boss), 99,95€ (Polo Verde 
Hugo Boss), 89,95€ (T-shirt Hugo Boss)
Este conjunto Hugo Boss e Voile Blanche 
promete fazer as delícias dos homens da 
família. Para os que gostam de passar mais 
despercebidos, as cores térreas serão as 
ideais, enquanto o polo laranja irá assentar 
na perfeição a quem goste de arriscar nas 
cores. Qualquer que seja a indumentária e 
o destino escolhido, o estilo será garantido 
nas suas férias.

CONJUNTO DE BIJUTERIA 
ONDE: 23 Store, Rua 23, n.º 328 
PREÇO: 10€ (corrente para os óculos), 
4€ (pulseira)
Esta divertida corrente para os óculos 
combina na perfeição com a ousadia dos 
assessórios de verão. As peças coloridas 
permitem que combine o assessório com 
várias peças de roupa, ao mesmo tempo que 
assegura que não perde os seus óculos de sol. 
Pode combinar esta corrente com a pulseira 
que também sugerimos. Com as missangas 
em tons de vermelho e com um Coração de 
Viana, tornará a sua indumentária ainda 
mais sofisticada.

ARRANHADOR PARA GATOS
ONDE: Joka Pet Store, Rua 14, n.º 656
PREÇO: 17,50€
E porque os nossos fiéis companheiros 
de quatro patas também merecem um 
miminho. O seu amigo felino vai adorar 
brincar com a pequena bolinha do 
arranhador.

CONJUNTO DE DECORAÇÃO
ONDE: Loja Móveis & Coisas, Rua 23, n.º 244
PREÇO: 120€ (Anjo), 95,80€ (Candeeiro)
Na Loja Móveis & Coisas vai encontrar 
diversos artigos de decoração. Um anjo 
feito e pintado à mão ficará perfeito como 
elemento de decoração em qualquer canto 
do seu lar. Aproveite e coloque junto o 
candeeiro que selecionamos para iluminar a 
sua divisão escolhida.
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CONCERTO 

CAROLINA FIGUEIREDO  

O AUDITÓRIO da Junta de 
Freguesia de Espinho foi ape-
nas o ponto de encontro para 
uma viagem musical que 
levou o público presente a 
embarcar além fronteiras. O 
Projeto Coral Independente 
e o The Galway City Cham-
ber Choir reuniram-se para 
proporcionar ao público es-
pinhense “Uma Viagem Pela 
Música Coral” que iniciou ao 
som das vozes femininas do 
grupo irlandês.

O The Galway City Cham-
ber Choir é um coro do oeste 
da Irlanda “especializado em 
música irlandesa e música es-
crita por compositores irlan-
deses”. Quem o explicou foi 

o maestro Stephen Carroll, 
acrescentando ainda que o 
grupo “celebra também dife-
rentes culturas musicais”.

Já o Projeto Coral Indepen-
dente está sediado em Pero-
sinho, mas junta coralistas de 
vários pontos da zona norte 
do país. “Este grupo tem cer-
ca de um ano e meio e, por 
causa da pandemia, este é 
apenas o oitavo concerto que 
damos”, revelou o maestro 
Miguel Fernandes.

Os dois grupos juntaram-
-se através do Facebook, após 
Stephen Carroll ter colocado 
uma publicação na rede so-
cial à procura de coros para 
fazerem intercâmbio com 
o grupo irlandês. “A escolha 
foi entre o nosso grupo e um 

grego, mas o maestro acabou 
por nos escolher a nós, por-
que tinha estado em Portu-
gal a passar férias e gostou 
do país”, revelou Miguel Fer-
nandes.

Para ambos os maestros, 
a noite foi memorável. “Eu 
adorei a noite”, confessou o 
maestro português.

Para os irlandeses, a via-
gem a Portugal e a Espinho 
serviu para “trocar aspetos 
das diferentes culturas no 
que à música diz respeito”. E 
o “verdadeiro exemplo disso” 
surgiu no final do espetáculo, 
quando Miguel Fernandes e 
o Projeto Coral Independen-
te ofereceram uma música “a 
um coro que já tem tudo”, se-
gundo o maestro português.

Os presentes puderam as-
sistir a um ensaio improvi-
sado dos dois grupos corais 
após a oferta simbólica da 
canção tradicional Tsonga, 
“Swilo Yini Makhanana”, uma 
música fúnebre que lamenta 
o naufrágio de uma embar-

cação que matou todos os 
tripulantes, mas com o ritmo 
animado a que as populações 
de África há muito já nos 
habituaram. O público jun-
tou-se à festa, acabando por 
cantar com os dois coros e, 
assim, terminar o espetáculo 
com “a importante interação 
que é necessário promover”, 
segundo Miguel Fernandes. 
“Procurei um fim de festa di-

ferente, de forma a que quem 
estivesse presente pudesse 
participar e isso aconteceu, 
porque muita gente estava a 
cantar connosco”. 

Stephen Carroll agradeceu 
ao maestro português por 
“convidar e receber tão bem” 
o grupo irlandês e confessa 
que vê em Miguel um “colega 
de há vários anos, apesar de 
o conhecer há relativamente 

pouco tempo”.
Pela primeira vez com o 

coro em Portugal e na sua es-
treia na cidade de Espinho, o 
maestro Stephen Carroll afir-
mou que “todos os elementos 
passaram um bom bocado”. 
“Muito sol, muita cantoria, 
muito Vinho do Porto, muito 
marisco, muitas viagens de 
trotinete. Foi mesmo um bom 
bocado”, garantiu. Quanto a 
Espinho, ficam as memórias 
de uma “cidade muito bonita 
e pitoresca, com ruas e casas 
muito bonitas, para além das 
pessoas serem muito simpá-
ticas”, concluiu.

Já o maestro Miguel Fer-
nandes também se apaixo-
nou pela cidade. Após ter diri-
gido o grupo que representou 
Espinho no Mater17, uma ini-
ciativa que junta grupos co-
rais de todos os concelhos da 
Área Metropolitana do Porto, 
parece não conseguir sepa-
rar-se da cidade. “Isto de diri-
gir coros é um casamento. Eu 
tenho de gostar deles e eles 
têm de gostar de mim”, expli-
cou. “E acho que isso se criou 
em novembro passado, na al-
tura do Mater17”. O casamen-
to entre Miguel Fernandes e 
alguns elementos do Orfeão 
de Espinho e dos Amigos da 
Música parece ter funciona-
do tão bem que “está para 
continuar”. “Este projeto que 
estamos agora a preparar 
será para apresentar um dia 
e em relação ao Mater17 ve-
remos se é para continuar”, 
adiantou o maestro. “Quero 
trabalhar com quem gosto e 
com quem quer trabalhar co-
migo”, finalizou. ○
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Procurei um fim de 
festa diferente, de 
forma a que quem 
estivesse presente 
pudesse participar e 
isso aconteceu, porque 
muita gente estava 
a cantar connosco”, 
Miguel Fernandes, 
maestro do Projeto 
Coral Independente

  
Espinho é uma 
cidade muito bonita 
e pitoresca, com 
ruas e casas muito 
bonitas, para além 
das pessoas serem 
muito simpáticas”, 
Stephen Carroll, 
maestro do The 
Galway City 
Chamber Choir

“Lembro-me de 
termos uma equipa 
tão boa e tão unida 
que eliminámos o 
Futebol Clube do 
Porto no apuramento 
para o campeonato 
nacional”
José Manuel Azevedo, 
ex-jogador  p16-17

“Perspetivamos 
abrir muito em 
breve o parque de 
estacionamento do 
RECAFE, tal como o 
do FACE que está, 
também, numa fase 
de conclusão” 
Miguel Reis, 
presidente CM Espinho p9

“Somos uma família 
e poder finalmente 
estarmos juntos 
na nossa fé e 
sem máscaras e 
restrições foi muito 
bonito”
Hermínia Valente, peregrina  
p4,5,6

faladura

Espinhenses 
viajam pela 
música coral
O auditório da Junta de Freguesia de 
Espinho recebeu na noite do passado 
sábado, 14 de maio, um concerto “De Espinho 
Para o Mundo: Uma Viagem Pela Música 
Coral”. Sob direção do maestro Miguel 
Fernandes e de Stephen Carroll, o Projeto 
Coral Independente e o The Galway City 
Chamber Choir fizeram as delícias de quem 
marcou presença no evento.

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 

FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do 
concelho de Espinho

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

qui
19 Farmácia Mais

Rua 19, n.º 1412 - Anta

227 341 109

sex
20

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

sáb
21

Farmácia de Anta
Rua Tuna Musical, 907 - Anta

227 341 109
dom
22

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

seg
23

Farmácia Santos
Rua 19, n.° 263 - Espinho

227 340 331

ter
24

Farmácia Paiva
Rua 19, n.° 319 - Espinho

227 340 250

qua
25

Farmácia Higiene
Rua 19, n.° 395 - Espinho

227 340 320
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