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ENTREVISTA

“O voleibol feminino 
ainda pode 
ser muito 
valorizado”
Mafalda Morais, 
jogadora da 
AJM/FC 
Porto. 
p16 e 17

Honra a um título com três décadas
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O Sporting de Espinho escreveu uma das mais extraordinárias páginas no seu historial em 31 de maio 
de 1992, conquistando o título de campeão da 2ª Divisão de Honra. Três dos protagonistas, Orlando 
Macedo (vice-presidente), o então jovem defesa central Vítor Silva que se estreava no plantel e o técnico 
de equipamentos, Julião Caneira, recordam as estórias que envolveram o feito histórico do clube p4, 5 e 6

Destaque 

POLÍTICA

Luís Montenegro candidata-se 
a líder do PSD (e também a 
primeiro-ministro)
“Os militantes de Espinho sabem que nunca abandonei 
o concelho e que me formei politicamente aqui”. p9

PESSOAS & NEGÓCIOS.

124 apartamentos criam 
nova centralidade na 
Avenida 32
Empreendimento Urban 32 está em construção 
e deverá estar concluído no próximo ano. p11

MÚSICA.

Marta Oliveira 
lança Montebello 
Vocalista apresenta primeiro 
projeto a solo. p23



feira 
semanal

visto daqui

1 – Ainda ecoa a primeira edição de Espinho Habita, jorna-
da municipal organizada com o propósito de refletir sobre 
as problemáticas associadas às políticas habitacionais e 
a sua correlação com os fenómenos urbanos e de coesão 
territorial, e já repercussões do Encontro Municipal de 
Saúde que recentemente registou a sua também primeira 
edição. E se na área da habitação logo ressaltou a forma-
lização com o Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana do contrato de financiamento para a reabilitação 
de uma dúzia de fogos no Bloco F do Bairro da Ponte de 
Anta, no âmbito do 1.º Direito e do Plano de Recupera-
ção e Resiliência, a par da apresentação das bases dos 
programas municipais de arrendamento acessível e de 
incentivo à aquisição, emerge, entretanto, um documento 
que pretende identificar os principais problemas de saúde 
no território e definir estratégias para melhorar a saúde 
e bem-estar da população. Na perspetiva de que o Plano 
Municipal de Saúde de Espinho seja o resultado de um 
processo que envolva os munícipes (online ou em formato 
papel e reservando-se a confidenciais), é disponibilizado 
um inquérito aos munícipes para que o documento final 
corresponda às reais necessidades sentidas pelos cidadãos. 
A exemplo da habitação, a saúde é um dos eixos priori-
tários do executivo socialista presidido por Miguel Reis, 
esboçando-se uma ferramenta estratégica de planeamento, 
gestão e desenvolvimento social. Traçam-se então linhas 
orientadoras e estratégias de intervenção para melhorar 
a saúde dos espinhenses. Acresce assim a expectativa de 
um quadro real mais adequado às necessidades locais na 
habitação e na saúde, duas referências inquestionáveis na 
qualidade de vida tão apregoada ao longo de décadas.

2 – Visando atualizar e adequar as ferramentas urbanís-
ticas da autarquia às normas específicas do Programa da 
Orla Costeira Caminha-Espinho, foi encetado o processo 
para a terceira alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) 
e a segunda alteração ao Plano Pormenor do (desativado) 
Estádio do Sporting Clube de Espinho. O Município dá 
nota de que este processo, que terá especial incidência 
na frente marítima, representa uma oportunidade para, 
através deste instrumento de gestão territorial, promover 
a regulamentação de medidas de prevenção e mitigação do 
avanço das águas do mar sobre a costa do território conce-
lhio, salvaguardando a segurança das pessoas e do espaço 
urbano e promovendo a sustentabilidade ambiental. No 
entanto, há quem esteja de costas voltadas para o mar, 
olhando no horizonte nascente se há movimentações na 
construção do estádio municipal… E, entretanto, há quem 
se apoquente com as alterações do Programa da Orla Cos-
teira com impacto no Lugar da Praia, em Paramos… 

3 – Tudo se pode catalogar de estratégias, ferramentas e 
projeções, no entendimento de que há políticas, soluções, 
opções e medidas a assumir. É para isso que os autarcas 
são eleitos, mas sensatos são aqueles que auscultam a 
opinião dos munícipes, avaliando as reais necessidades 
assentes da tão propalada qualidade de vida. 

Oportunidades do presente 
para o futuro

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 | Reportagem: estórias da história de um campeão
Três décadas depois, três dos protagonistas recordam um dos 
maiores feitos do futebol dos tigres na Divisão de Honra. 
Orlando Macedo (ex-vice-presidente), Vítor Silva (ex-jogador) e 
Julião Caneira (técnico de equipamentos) estiveram num dos 
maiores feitos do historial do SC Espinho.

4500 ESPINHO
7 | Segurança nas praias
Safetynor garante Plano Integrado de Salvamento. Eficácia e 
redução de custos aos concessionários na época balnear que 
arranca a 10 de junho. 
8 | Alunos e entidades de Espinho formam cordão 
humano pela sensibilização do oceano 
Iniciativa decorreu em comemoração do Dia Escola Azul, do 
Agrupamento Manuel Laranjeira.
9 | Luís Montenegro vai a votos para a liderança 
nacional do PSD
“Não nos assustam maiorias absolutas nem mandatos longos”, 
faz questão de revelar. “Seremos eficazes na oposição para 
podermos governar com eficiência”.

4500 FREGUESIAS
11 | Silvalde: presidente da Junta tapa buracos na 
EN109 

PESSOAS & NEGÓCIOS 
11 | Empreendimento Urban 32 vai trazer 124 novos 
apartamentos a Espinho
Projeto imobiliário é da responsabilidade da Maison Porto e da 
promotora SOWO Partners. 

DEFESA-ATAQUE
15 | Futebol popular: Taça à Novasemente
Antenses conquistam Taça Associação e inscrevem registo 
histórico no clube.
16 e 17 | “O Espinho tem essa mística de levar os 
atletas de lá de baixo até lá acima” – Mafalda Morais
Voleibolista da AJM/FC Porto, recorda a sua passagem pelo 
clube da terra e deixa convite aos adeptos para se deslocarem 
aos jogos da vertente feminina do voleibol.
18 | Adriano Mendes conquistou a dobradinha ao 
vencer o Campeonato Nacional ACR6 e a Taça de 
Portugal da mesma categoria, em andebol de cadeira 
de rodas.
19 | Surf: Núria Maganinho e Maria Silva são campeãs regionais
Lugares no pódio na última etapa dão títulos de sub-18 e de 
sub-16 às atletas espinhenses.
19 | Voleibol: José Pedro Monteiro assina por equipa 
da Bélgica

OFF
21 | Marta Oliveira lança o primeiro álbum a solo: 
Montebello
Vocalista da banda espinhense The Acoustic Foudation 
estreou-se a solo no passado sábado.
 

Plano balnear
A Safetynor irá manter 
o projeto denominado 
Plano Integrado de 
Salvamento, na época 
balnear que terá início a 
10 de junho. Os conces-
sionários terão, assim, a 

vigilância das praias 
assegurada, com um 
método que se tem 

vindo a revelar eficaz 
há alguns anos a esta 
parte e a que acrescem 
os decorrentes benefícios 
económicos. É o resulta-
do do acordo conseguido 
entre aquela associação, 
concessionários de praias 
e o Município de Espinho.

Factos e figuras da semana
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José Carlos Teixeira
“Sou autarca, mas também 
sou do povo”, constata 
o presidente da Junta 
de Silvalde, enquanto 
arregaça as mangas e 
participa em obras de 
melhoramento da rede 
viária da freguesia. As 
estratégias políticas e o 

exercício autárquico 
não são descurados, 
mas as necessidades no 

terreno prevalecem. “É 
para os silvaldenses e para 
Silvalde que exerço serviço 
autárquico”.

Futsal feminino
O Novasemente GD falhou 
o acesso à final da Taça 
de Portugal após perder 
por 0-5 com o SL Benfica. 
Já na Final Four da Taça 
da Liga as sementinhas 
encontraram as 

encarnadas que 
as impediram de 
prosseguir na prova. 

Parece que o Benfica 
é aquela fava que calha 
sempre às antenses. E vai 
voltar a calhar. Na meia 
final da I Divisão, o NGD 
vai defrontar o mesmo 
SLB que já impediu a 
disputa pela conquista de 
dois troféus. Será que à 
terceira é de vez?
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SC ESPINHO – 30 ANOS SOBRE O TÍTULO DA 2ª DIVISÃO DE HONRA 

MANUEL PROENÇA

O VERÃO DE 1991 foi o arranque para uma 
das mais bonitas histórias do SC Espinho. No 
ano seguinte, os tigres alcançaram o título 
nacional da Divisão de Honra em futebol e 
ascenderam ao principal escalão. Uma pro-
messa feita na pré-época e cumprida a 31 de 
maio de 1992, a cumprir agora três décadas de 
história. 

“O nosso objetivo, desde o início, sempre foi 
a subida à 1ª Divisão, mas publicamente trans-
mitíamos a ideia de que o pretendíamos fazer 
em dois anos, para nos dar alguma folga no 
caso de alguma coisa correr mal”, recorda o 
vice-presidente adjunto da direção da altura, 
Orlando Macedo. “Internamente, tínhamos 
apostado na subida de divisão, mas isto no-
tou-se, desde logo, no espírito dos jogadores”, 
prossegue, recordando a gloriosa época dos 
tigres. “É nas pré-temporadas que se define 
muito a época. Há uma carga física e psico-
lógica muito grandes, mas a capacidade de 
superação e a vontade de se alcançarem os 
objetivos veem-se logo nessa altura”, explica 
o antigo dirigente dando nota de que se “via 
espírito de equipa, a harmonia, bom humor 
e o companheirismo, o que é algo que define 
aquilo que irá ser o balneário”. Na perspe-
tiva dirigente, “o grande segredo da vitória 
alcançada” foi a existência de “um balneário 
espetacular”.

Ao recordar este feito, Orlando Macedo 
descreve o percurso da equipa em 1991, tendo 
chocado com um desaire logo à quinta jor-
nada, e logo por goleada, em Coimbra, frente 
à Académica.

“Não nos desmotivou, até porque, para o 
Quinito, tanto lhe fazia perder por um ou 
por quatro. Ele queria mesmo era vitórias, 
mesmo que fosse pela diferença de um golo”, 
revelou Orlando Macedo confidenciando as 
palavras do então treinador: “Toda a gente 
gosta da Académica e do Belenenses, mas nós 
temos de chegar aqui e deixarmo-nos dessas 
coisas. Não é a Académica que está ali, mas 
sim uma equipa que temos de vencer. São 
uns tipos porreiros e simpáticos, mas importa 
ganhar-lhes”.

Orlando Macedo recorda que essa derrota 
não afetou a equipa, mas “serviu de alerta”. 
“Muitas vezes não chega jogar bem ou querer 
fazê-lo. É preciso ter sorte. E, nesse jogo, a Aca-
démica foi muito feliz e ganhou com inteira 
justiça. E isto obrigou-nos a reforçar as nossas 
ideias e objetivos”, explica. “Internamente, no 
grupo de trabalho, nunca tivemos dúvidas de 
que iríamos conseguir subir de divisão”. 

Um outro encontro de particular emoção 
para o antigo dirigente foi em Belém, em abril 
de 1992. “No final chorei”, admite. “Foi emocio-
nante porque vínhamos de uma derrota pe-
sadíssima (6-0) com o Benfica, para a Taça de 
Portugal. O Quinito gostava de mostrar que 
as suas equipas gostavam de jogar futebol. Tí-
nhamos bons jogadores, mas o Benfica tinha

 uma equipa extraordinária. E esta derrota, 
tal como no jogo com a Académica, serviu 
para nos motivar para o jogo de Belém e fi-
zemos um jogo muito competente. O Bele-
nenses, nessa altura, era o nosso principal 
rival”, lembra Orlando Macedo.

O antigo vice-presidente do SC Espinho 
não teve a oportunidade de acompanhar a 

equipa à Madeira, para o jogo decisivo com 
o Nacional que confirmaria o título de cam-
peão. Mas, em Espinho, sentiu muito de perto 
o pulsar do coração da cidade e dos adeptos. 
“O Carlos Padrão e o Guy Viseu acompa-
nharam a equipa. Fomos campeões e a equipa 
ainda não estava cá quando a cidade foi dina-
mizada de tal maneira que todos foram para 
o Pavilhão Joaquim Moreira da Costa Júnior”.

Com os campeões em Espinho, a euforia foi 
vivida no antigo pavilhão tigre. “Eu e o Qui-
nito estávamos junto a uma das balizas do an-
debol e ele é que dava as orientações aos ele-
mentos da claque para atirarem os jogadores 
ao ar. Eu também não me livrei disso. Foi uma 
festa inesquecível”, recorda Orlando Macedo, 
acrescentando que o clube “teve outras su-
bidas de divisão e outros momentos muito 
bonitos”, mas 1992 foi especial por sentir a 
“responsabilidade face à ausência do presi-
dente e do responsável máximo pelo futebol, 
Guy Viseu”. “Foi algo à Espinho. Do nada e 
sem haver uma organização, tudo aconteceu 
espontaneamente”.

A temporada, contudo, não foi um ‘mar de 
rosas’. Em determinada altura soube-se que o 
Estrela da Amadora contratara jogadores que 
ainda estavam a representar o SC Espinho. 
“Eram jogadores fulcrais, como Ivan, Zezé 
Gomes e Zé Albano. Não estava nos nossos 
planos perder estes jogadores. Entre o SC 
Espinho e estes atletas havia um casamento 
feliz, perfeito. Mas quero preservar esta 
imagem, passando por cima desse episódio 
triste”, conta Orlando Macedo, rejeitando que 
tenha havido esquemas para o último jogo, na 
Madeira.

REPORTAGEM.  

Foi há 30 anos que o SC 
Espinho conquistou um 
dos seus maiores troféus 
da história – o título de 
campeão nacional da 2ª 
Divisão de Honra (atual 
II Liga). Uma das mais 
brilhantes páginas do seu 
historial, numa época que 
começou em 1991 e que 
terminou em maio de 1992, 
com um empate na Madeira 
e com uma única derrota (à 
quinta jornada). Orlando 
Macedo, Vítor Silva e 
Julião Caneira recordam o 
momento histórico do clube.

destaque

A memória 
de uma honra 
extraordinária  
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O ex-diretor dos tigres faz questão de re-
cordar o treinador, Quinito. “Tinha uma lin-
guagem fluida e era muito agradável. Os jo-
gadores adoravam as suas palestras, sempre 
muito motivadoras, e a sua filosofia de vida”, 
conta Orlando Macedo, partilhando um dos 
episódios que definem as especiais caracterís-
ticas do antigo técnico: “estávamos no antigo 
Estádio Comendador Manuel de Oliveira 
Violas e, num treino de preparação para o 
jogo com a Académica de Coimbra, ele olhou 
para a bancada nascente e viu lá duas pessoas 
da equipa técnica do José Rachão. Ele per-
guntou ao seu adjunto, António Ribeiro, o que 
estavam aqueles tipos da Académica a fazer 
ali?! Calado, de imediato, colocou os defesas a 
avançados e estes à defesa. Trocou tudo, sem 
explicar nada a ninguém. Depois disse ao An-
tónio Ribeiro para ir lá dizer-lhes que podiam 
assistir ao treino e para, no final, virem beber 
um copo connosco. Isto é fantástico. Ele con-
seguiu baralhar tudo e foi gentil com o adver-
sário, fazendo saber que ele não era um totó!”

Numa época que considera gloriosa, Or-
lando Macedo recorda pessoas que fizeram 
parte deste sucesso e que “muitas vezes não 
são lembradas”, enunciando Nelson Costa 
(enfermeiro), Pedro (enfermeiro), Pires, Josué 
Amorim, Manuel Dias, António Macedo, João 
Félix, Julião Caneira, António Ribeiro, Luís 
Fernando, bem como os atletas “que estão 
sempre na nossa memória” como Ivan, Nelo, 
Silvino, Marcos António, Ado, Aziz, Zé Albano, 
Zezé Gomes, Eliseu, Filó, Kongolo e Vítor Silva.

Assumindo que “qualquer título é um feito 
histórico num clube”, Orlando Macedo não 
tem dúvidas em eleger a conquista deste 
campeonato como a glória maior na história 
do emblema alvinegro. “Para mim é. Há mo-
mentos marcantes e vibrantes, como a Taça 
Ribeiro dos Reis, ou o sexto lugar na 1ª Di-
visão. Mas o título de campeão da 2ª Divisão 
de Honra é, certamente, uma página dourada 
da história do SC Espinho que convém pre-
servar. A memória coletiva do clube é a maior 
riqueza que poderemos ter. Nunca nos pode-
remos esquecer dos nossos antepassados”.

Um bezerro e a chuva que não caía

Vítor Silva, antigo defesa central, integrara o 
plantel em 1991/92, com apenas 23 anos, vindo 
da Sanjoanense. O ex-atleta recorda o “grupo 
fantástico” que foi formado nos tigres, “apesar 
de ter entrado muita gente nova para a equipa 

nesse ano”, e considera mesmo ter sido essa “a 
chave do sucesso”. 

“Foi uma época repleta de estórias”, assinala, 
confidenciado uma em particular no jogo que 
resultou na única derrota na II de Honra: 
“estávamos a perder por 3-0 ao intervalo e o 
Quinito disse que aquele jogo estava perdido, 
mas queria ver na segunda parte se tínhamos 
homens para o resto do campeonato. Foi o 
aviso à navegação para o resto da época”, as-
sinala Vítor Silva, a quem o treinador setuba-
lense atribuiu a alcunha de ‘bezerro’, devido à 
força e agressividade perante os adversários. 

Então, a Académica, recorda Vítor Silva, 
“tinha uma equipa excelente”, onde pontifi-
cavam o brasileiro, Zé do Carmo, e os trini-
tários, Latapy e Lewis, que formavam uma 
“tripla avançada verdadeiramente incrível”. 
“Foi o jogo onde tudo saiu bem ao nosso ad-
versário. E, por isso, nestas circunstâncias, 
a nossa equipa habilitava-se a levar uma 
goleada, como veio a acontecer”, recupera o 
antigo jogador, advertindo para o facto de, 
nessa altura, não existir “um conhecimento 
profundo do adversário” como acontece no 
futebol atual. “Sabíamos algumas coisas 
da Académica e que o treinador era o José 
Rachão. O Quinito já o conhecia muito bem 
e sabia como a equipa dele jogava. Foi uma 
goleada que não nos deu qualquer hipótese”. 

Ainda jovem jogador quando ingressou 
no SC Espinho, Vítor recorda que ponderou 

ser dispensado no início da época e revela, a 
esse propósito, a conversa que teve com Filó, 
colega de equipa e de posição, no centro da 
defesa. “O Filó dizia-me que se houvesse gente 
a ser dispensada, então que fosse ele. Eu disse-
-lhe que se houvesse alguém a ser dispensado, 
então teria de ser eu. Mais tarde, antes de 
uma palestra, o Quinito chamou-me ao lado 
e disse-me que pensava que tinha descoberto 
um leão, mas que afinal tinha um gatinho! 
Perguntei-lhe o que se passava, porque não 
estava a entender o que ele me queria dizer. 
Ele perguntou-me se me queria ir embora. 
Respondi que não. E ele falou-me da conversa 
que tive com o Filó. Respondi-lhe que se hou-
vesse dúvidas em mandar alguém embora, 
que fosse eu em vez do Filó. Voltou a pergun-
tar-me se podia contar comigo para ‘leão’ ou 
se queria ‘continuar a ser gato’. E isto acabou 
por correr bem”.

Das imensas estórias desta brilhante tem-
porada, Vítor Silva recorda a tirada do trei-
nador, quando informou Nelo que só jogaria 
“quando viesse a chuva e o terreno pesado”. 
“Como estávamos a jogar bem, o Quinito dis-
se-lhe que não iria fazer alterações na equipa. 
Por azar, esse foi um ano de pouca chuva e o 
Nelo sentiu imenso isso”, acrescenta o antigo 
defesa tigre, recordando, no entanto, a boa 
disposição com que o colega foi lidando com 
a questão: “no balneário, ele cantarolava o se-
guinte: ‘Deus queira que chova, 100 dias sem 
parar’. Era uma risota e demonstra bem o es-
pírito que vivíamos nesse ano”.

Segundo Vítor Silva, a Divisão de Honra, 
nesse ano, “era extremamente competitiva” 
porque contava com “grandes equipas”, que 
não apenas o Belenenses, concorrente direto 
na luta pelo título. “Estava, também, o Tir-
sense, o Rio Ave com jogadores que tinham 
sido emprestados pelo FC Porto e o Vitória 
de Setúbal com o Diamantino e o Yekini e, 
até, a União de Leiria que era treinada pelo 
Amândio Barreiras”, numa prova em que 
subiam três equipas à 1ª Divisão. Perante can-
didatos “muito fortes”, Vítor Silva considera 
até que o SC Espinho “não era candidato” à 
promoção, mas à medida que os resultados 
foram aparecendo, a confiança do grupo au-
mentou. “Houve jogos quem sentimos o click 
da subida, porque o resultado poderia cair 
para qualquer uma das equipas e acabou 
para ser para o nosso lado”, descreve o antigo 
jogador, que recorda uma equipa “com exce-
lentes jogadores, que faziam a diferença a 

34 
jogos

17 
vitórias

16 
empates

1 
derrota

63 
golos marcados

28 
golos sofridos

25 
jogos sem 

perder
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  Não sei se será o maior 
feito histórico do clube. Para 
mim é. Mas há momentos 
marcantes e vibrantes na 
história do clube, como a Taça 
Ribeiro dos Reis, ou o sexto 
lugar na 1ª Divisão. Mas o 
título de campeão da 2ª 
Divisão de Honra é, 
certamente, uma página 
dourada da história do SC 
Espinho que convém 
preservar"
Orlando Macedo, 
ex-vice presidente
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Imagens dos festejos no 
balneário, no Funchal, e 
posteriormente nas ruas 
de  Espinho. A entrega da 
Taça, ao capitão Eliseu, foi 
no ano seguinte no Estádio 
Comendador Manuel de 
Oliveira Violas

qualquer momento”, apontando Zé Albano, o 
“finalizador nato” Ivan e o “génio” Ado, além de 
Marcos António e Zezé Gomes, entre “muitos 
outros”. 

Com jogadores deste nível, a meio da época 
surgiu a cobiça natural de clubes da 1ª Divisão, 
designadamente o Estrela da Amadora, que 
atacou alguns dos melhores atletas. “Quando 
se soube que os nossos jogadores já tinham 
contrato para a próxima época, isso não per-
turbou a equipa. Sempre estivemos a par do 
que se estava a passar, embora só na altura 
das negociações é que soubemos que eles es-
tavam em vias de ir para esse clube”, assegura 
o antigo colega de equipa, recordando que 
nenhum deles demonstrou qualquer sinal 
de perturbação. “Foram muito profissionais 
e tudo acabou por ser muito transparente”, 
sublinha Vítor Silva, assumindo que “o grupo 
era muito forte e não se deixou abalar”. “Almo-
çávamos todos juntos e havia muita galhofa 
antes e após os treinos. Nós massacrávamo-
-los com a brincadeira. Sabíamos que eles já 
estavam com o bolso mais cheio do que nós 
e, por isso, estávamos contentes porque eles 
tinham feito contratos muito melhores. Acho, 
até, que no final do ano, poderíamos ter saído 
para outras equipas”, reflete o central dos 
tigres entre 1991 e 1994.

De todos os momentos vividos, Vítor Silva 
recorda-se, em particular, do último encontro, 
ante o Nacional da Madeira. “É o que tem a 
estória mais engraçada”, confessa, revelando 
que as peripécias começaram logo na saída 
de Espinho, com o autocarro a partir tarde 
porque Marcos António “não aparecia”. En-
quanto o médio brasileiro não chegava, o 
plantel ficou a saber que alguns elementos 
foram aliciados para facilitarem no jogo deci-
sivo. Quinito soube pelos próprios atletas e, à 
chegada à Madeira, reagiu num estilo muito 
particular: “Disse que apesar de já termos 
subido, queria ser campeão nacional. Que 
íamos ‘morrer’ em campo e, se perdêssemos o 
jogo e não fôssemos campeões nacionais, por 
haver jogadores a levantar o pé ou a não cor-

rerem, comia os bilhetes do avião e ficávamos 
todos lá”.

A ameaça de ‘Quinas’ não foi necessária, 
apesar do jogo incaracterístico que se rea-
lizou no Funchal. Os espinhenses marcaram 
o 0-1 aos 35 minutos, com um golo de Ivan, ‘O 
Terrível’, mas, aos 56’, o jogador dos madei-
renses, Roberto Carlos, empatou. Vítor Silva 
recorda que o árbitro, Veiga Trigo, “parou o 
jogo e chamou os capitães de equipa para os 
avisar que, se as equipas continuassem a jogar 
assim, seria uma derrota para os dois clubes”. 
No entanto, o ex-jogador revela também o 
que o autor do golo nacionalista lhe dissera: 
“acabou o jogo. Chega para vocês e para nós 
está ótimo”. “Trocávamos a bola atrás à espera 
que eles nos viessem pressionar e eles não 
queriam nada com o jogo. Foi por isso que o 
árbitro chamou os dois capitães de equipa”, 
explica o ‘bezerro’. 

O então jovem jogador não se esquece da 
chegada à cidade de Espinho. “A receção foi 
muito linda. Primeiro no aeroporto e, depois, a 
entrada em Espinho e no pavilhão, que estava 
completamente cheio. Guardo muitas memó-
rias do futebol, mas esta é, particularmente, 
extraordinária”, conclui o antigo defesa cen-
tral dos espinhenses.

Euforia e desfile em carro de bombeiros

Julião Caneira é o técnico de equipamentos 
do SC Espinho desde 1986 e recorda a época 
de 1991/92 como “uma das mais extraordiná-
rias” que viveu ao serviço dos tigres. A sua 
melhor memória é a da “chegada ao aero-
porto”, numa manifestação de apoio “verda-
deiramente impressionante”. “Foi a euforia 
total. Recordo-me que andámos naquele 
carro de bombeiros descapotável, muito 
antigo. Percorremos a Rua 19. Nunca mais irei 
esquecer esse momento. Foi dos momentos 
mais bonitos que vivi no clube”, sublinha o 
elemento do grupo campeão nacional.

Para Julião Caneira, a conquista da Honra 
“foi um momento histórico”, com direito a re-

ceção na Câmara Municipal, pelo presidente 
de então, Romeu Vitó. Tal como Vítor Silva, 
o técnico assume que a equipa “não pensava 
chegar ao título” no arranque da época, ainda 
que “fosse uma ambição alcançar a subida”, 
conquistada aquando de um empate, caseiro, 
frente ao Desp. Aves. E Julião também reco-
nhece que o grupo “soube ultrapassar muito 
bem” o assédio e a confirmação da saída de 
alguns dos craques da equipa, não se refle-
tindo “nem nos resultados, nem no desem-
penho coletivo ou individual”.

Nos últimos dois jogos, o ‘roupeiro’ – como 
antes se designava – não conseguiu por mãos 
aos uniformes dos jogadores, que foram cobi-
çados pelos adeptos. “Não consegui recolher 
os equipamentos, apesar de a direção me 
ter pedido para o fazer. Os jogadores ofere-
ceram as camisolas e foi impossível tê-los de 
volta. A alegria foi tão grande que esses equi-
pamentos desapareceram”, recorda Julião 
Caneira.

O técnico teve o privilégio de assistir, ao 
longo da sua vida dentro do clube, a inú-
meras palestras dos vários treinadores, até 
porque, no antigo ‘Comendador’, a rouparia 
ficava encostada e tinha acesso ao balneário. 
Mas as de Quinito ficaram-lhe na memória: 
“ouvi todas nos jogos em casa. Eu convivia 
com os jogadores todos os dias. E o treinador 
tinha uma capacidade de transmitir as suas 
ideias aos atletas de forma muito especial. 
Foi isso que os motivou ao longo da época e 
que os tornou muito fortes, como equipa”. 

Julião reconhece o “ambiente era extraor-
dinário” que existia no grupo e recorda que 
os jogadores se “deliciavam” com aquilo que 
o carismático treinador lhes transmitia. 
“Quando iam para os treinos já iam bem-dis-
postos e muito alegres”.

Por fim, Julião Caneira afirma que a época 
em que o SC Espinho foi campeão nacional 
da Divisão de Honra “deixou grandes ami-
zades. O plantel era formado por gente muito 
boa e humilde. Foi isto que fez a grande dife-
rença para outros clubes”, conclui. ○

 Houve vários jogos nos 
quais sentimos o 'click' da 
subida porque o resultado 
poderia cair para qualquer 
uma das equipas e acabou 
para ser para o nosso lado. 
Tínhamos uma grande equipa 
com excelentes jogadores e que 
faziam a diferença a qualquer 
momento, nomeadamente o 
Zé Albano, o Ivan que era um 
finalizador nato, o Ado que era 
um génio, o Marcos António, o 
Zezé Gomes e muitos outros”
Vítor Silva, ex-jogador

 Foi um momento 
histórico do clube ao sagrar-se 
campeão nacional da 2ª 
Divisão de Honra, que 
atualmente corresponde à II 
Liga do futebol profissional. 
Na altura, fomos recebidos na 
Câmara Municipal, pelo 
presidente de então, o Romeu 
Vitó, o que foi um outro 
momento marcante”
Julião Caneira, técnico de 
equipamentos

MARCADORES

Ivan 20
Zezé Gomes 11
Zé Albano 8
Vítor Silva 4
Kipulo 3
Zinho 3
Marcos António 3
Cerqueira 2
Kongolo 1
Rui Manuel 1
Orlando 1
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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. 
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MANUEL PROENÇA

A SAFETYNOR, com o apoio 
do Município de Espinho, vai 
garantir a vigilância das praias 
concessionadas do concelho. 
Os concessionários (particu-
lares e as juntas de Fregue-
sias) vão recorrer, novamente, 
ao serviço de contratação de 
nadadores-salvadores àquela 
associação sem fins lucrativos. 
No entanto, só a poucas se-
manas do início da época bal-
near, a Safetynor conseguiu 
reunir todas as condições para 
o arranque de um processo 
que terá já na manhã deste 
domingo alguma visibilidade, 
com uma reunião e um treino 
na Praia da Baía, envolvendo 
os elementos que irão vigiar as 
praias espinhenses.

“Houve finalmente um 
entendimento entre os con-
cessionários e a Safetynor, 
pois o Município de Espinho 
irá colaborar com a diferença 
que estava em questão nestas 
negociações”, revelou à De-
fesa de Espinho o responsável 
por aquela associação, Álvaro 
Brandão.

Inicialmente, para a segu-
rança nas praias, serão neces-
sários 15 a 18 nadadores-sal-
vadores para o arranque da 
época balnear, número que 

deverá crescer em julho e em 
agosto, altura em que serão 
precisos 25 nadadores-salva-
dores. “Trata-se de uma es-
tratégia montada por nós, o 
chamado PIS, que nos permite 
reduzir o número de nada-
dores-salvadores, em concor-
dância com a Autoridade Ma-
rítima, neste caso, a Capitania 
do Porto do Douro”, adianta 
Álvaro Brandão.

“Na Frente Azul, composta 
por sete concessões, se não 
houvesse este plano, seriam 
necessários, no mínimo, 14 
nadadores-salvadores, en-
quanto que com este sis-
tema iremos utilizar apenas 
sete na abertura e no fecho 
da época balnear e no pico 
do verão nove elementos”, 
explica aquele responsável. 
“Trata-se de um plano que 
simplifica todo este processo 
e que já demonstrou ser bas-
tante eficaz, além de reduzir 
os custos aos próprios con-
cessionários”, dá, ainda, nota.

Por sua vez, o presidente da 
Associação de Concessioná-
rios de Praias e Bares da Zona 
Norte (ACPBZN), Luís Car-
valho, mostrou-se muito con-
fiante na nova época balnear 
e no PIS que “é baseado no 
modelo que resulta dos anos 
anteriores. Tem funcionado 

muito bem e oferece todas as 
garantias de segurança aos ve-
raneantes, pelo que pensamos 
que deverá ser ratificado por 
parte das autoridades”, afirma 
Luís Carvalho.

Por outro lado, o represen-
tante dos concessionários diz 
que este ano “houve um acrés-
cimo nos custos” e que “nestes 
últimos dois anos os conces-
sionários têm sido bastante 
penalizados na sequência das 
mais variadas restrições de-
vido à pandemia, o que resulta 
numa quebra significativa 
dos rendimentos. Por isso, o 
agravamento dos custos com 
a contratação de nadadores-
-salvadores não veio ajudar 
em nada esta situação e isso 
obrigou-nos a fazer um es-
forço adicional”, dá conta Luís 
Carvalho saudando o acordo 
com a Safetynor e com a Câ-
mara Municipal.

Entretanto, os presidentes 
das juntas de freguesia (Es-
pinho, Paramos e Silvalde), 
contactados pela Defesa de 
Espinho, mostraram-se tran-
quilos, uma vez que a Safe-
tynor lhes garantiu que as 
praias que estarão sob sua 
responsabilidade, terão os 
necessários nadadores-sal-
vadores já a partir de 10 de 
junho. ○ 
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Plano Integrado reduz 
o número de nadadores-
salvadores e aumenta eficácia
A nova época balnear arranca a 10 de junho e a Safetynor (Associação de 
Socorro e Apoio Marítimo) irá garantir a presença de nadadores-salvadores 
em todas as praias concessionadas do concelho de Espinho, com um Plano 
Integrado de Salvamento (PIS), à semelhança de anos anteriores. A associação, 
os concessionários e o Município chegaram, esta semana, a um entendimento que 
viabiliza a contratação de nadadores-salvadores.

TENDO EM VISTA a atualização e a ade-
quação das “ferramentas urbanísticas da 
autarquia às normas específicas do Pro-
grama da Orla Costeira Caminha-Espinho 
(POC-CE)”, o Município de Espinho avançou 
com o processo para a realização da terceira 
alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) 
e também à segunda alteração ao Plano Por-
menor do Estádio do Sporting Clube de Es-
pinho (PPESCE).
Encarado como “uma oportunidade para pro-
mover a regulamentação de medidas de pre-
venção e mitigação do avanço das águas do 
mar sobre a costa do território, salvaguardando 
a segurança das pessoas e do espaço urbano e 
promovendo a sustentabilidade ambiental”, 
este processo de alteração pretende “clarificar 
as incompatibilidades entre o PDM publicado 
em 2016 e o POC-CE”, havendo, por isso, a pos-
sibilidade dos cidadãos apresentarem, até 7 
de junho, sugestões para esta alteração. As 
propostas devem ser dirigidas, por escrito, ao 
presidente da Câmara Municipal ou através de 
geral@cm-espinho.pt
Segundo o Município, “as adaptações e alte-
rações ao PDM na sequência da aprovação 
do POC-CE são essenciais uma vez que o não 
cumprimento dos prazos estabelecidos po-
deria determinar a suspensão das normas do 
plano na área abrangida, resultando na im-
possibilidade de praticar quaisquer atos ou 
operações que impliquem a ocupação, uso e 
transformação do solo e ainda a suspensão do 
respetivo direito de candidatura a apoios fi-
nanceiros comunitários e nacionais até à data 
da conclusão do processo de atualização”. ○ LV

Município avança 
para alteração do 
PDM e do Plano 
Pormenor do Estádio 
do SC Espinho

POC-CE SEGURANÇA NAS PRAIAS

Alteração do PDM tem 
um prazo de seis meses e 
acompanhamento da CCDR-N 
e da Agência Portuguesa do 
Ambiente.

 
Plano Integrado de 
Salvamento simplifica 
todo o processo e já 
demonstrou ser bastante 
eficaz, além de reduzir 
os custos aos próprios 
concessionários”
Álvaro Brandão, 
Safetynor

 
Nestes últimos dois anos 
os concessionários têm 
sido bastante penalizados 
na sequência das mais 
variadas restrições devido 
à pandemia o que resulta 
numa quebra significativa 
dos rendimentos”
Luís Carvalho, presidente 
da ACPBZN
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ESCOLA AZUL INICIATIVA

LIVRO

LISANDRA VALQUARESMA 

PARA COMEMORAR o Dia Escola Azul, 
um projeto do Agrupamento Manuel 
Laranjeira, vários alunos, entidades es-
pinhenses e população, reuniram-se na 
manhã da passada quinta-feira, 19 de 
maio, junto à beira-mar para, em con-
junto, formarem um cordão humano 
com o objetivo de promoverem uma 
sensibilização pelo oceano, alertando 
para “a importância da preservação am-
biental e dos ecossistemas do oceano, 
enquanto bem comum e enquanto pa-
trimónio que fornece um conjunto de 
bens e serviços à população”. 

A iniciativa, que reuniu maioritaria-
mente crianças e adolescentes, esten-
deu-se desde a praia da Baía até à Praça 
do Mar, e proporcionou uma manhã di-
ferente aos vários estudantes que se des-
locaram a pé desde a escola até à beira-
-mar. Entre o entusiamo pela realização 
da iniciativa e a valorização do tema, os 
jovens aderiram e confessaram que de-
fendem a realização de mais eventos. Se-
gundo Inês Silva, estudante espinhense, 
“esta iniciativa é importante para alertar, 
não só para a importância do mar junto 
da comunidade escolar, mas também da 
população local. Sabemos que há muitos 
espinhenses que vivem na cidade, mas 
não valorizam as nossas praias ou não a 
cuidam como deviam, como no caso da 
poluição”, afirma. 

De acordo com Vítor Oliveira, diretor 
do agrupamento, o projeto Escola Azul 
tem desenvolvido várias iniciativas ao 

longo do ano, mas esta acabou por ser 
alvo de uma maior aposta, recebendo a 
participação de outras escolas da cidade. 
“Decidimos apostar nesta iniciativa sa-
bendo que a mensagem educativa que 
temos passado no agrupamento favo-
rece o tema Escola Azul. É um projeto 
aglutinador, mas que, no fundo, con-
verge esta ideia da identidade da nossa 
localidade, pois estamos perto do mar. 
Sabemos que o mar é vida, é origem, e 
a sustentabilidade da própria terra tem 
que ser com a sustentabilidade do mar. E 
é esta educação ambiental que contribui 
para a formação do próprio cidadão”, ex-
plicou Vítor Oliveira.

Por considerar que há “um balanço 
extremamente positivo”, Vítor Oliveira 
confessa que “estas iniciativas podem 
perfeitamente repetir-se”, ou outras 
“semelhantes”, pois “há sempre dinâ-
micas que acabam por se associar a este 
projeto”, como “iniciativas de escrita, de 
pintura, de reciclagem, de construção de 
objetos de arte a partir da recolha da re-
ciclagem, entre outras”. 

Apesar de a iniciativa ter origem 
no Agrupamento Manuel Laranjeira, 
também marcaram presença os alunos 
da Escola Profissional de Espinho, do 
Colégio Mãe Galinha, e de institui-
ções do concelho como a Cerciespinho, 
Centro Social de Paramos e Associação 
de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho.

A organização do momento esteve a 
cargo da Estação Náutica de Espinho 
com o apoio da Proteção Civil. ○

OS ALUNOS e professores 
do 3º ciclo do Agrupamento 
de Escolas Manuel Gomes 
de Almeida realizaram uma 
atividade desportiva, na pas-
sada sexta-feira, 20 de maio, 
como forma de promover a 
saúde e a sustentabilidade 
ambiental. 
Ao volante de bicicletas, os 
estudantes e docentes reali-
zaram uma volta pelas ruas 
da cidade, terminando o per-
curso junto à Câmara Mu-
nicipal, onde participaram 
numa aula de ginástica, diri-
gida à comunidade sénior de 
Espinho. 
A iniciativa teve sempre a 
participação de elementos 
da PSP de Espinho e serviu, 
ainda, para a divulgação da 
oferta formativa “Rumos 
2022”, dirigida aos cursos pro-
fissionais do agrupamento. ○

FOI AGENDADA para 2 de 
junho, às 18h30, na Biblioteca 
Municipal José Marmelo e 
Silva, a apresentação do livro 
“Lenocínio VS Prostituição – A 
Visão dos Magistrados e Polí-
cias”, da autoria de João Cruz.
Mestre em criminologia, 
órgão de polícia criminal 
(GNR), João Cruz é formador 
em igualdade de género e 
tráfico de seres humanos 
e crianças disfuncionais e 
também técnico de apoio à 
vítima.
A compra deste livro tem 
uma vertente solidária, uma 
vez que o valor é revertido 
para apoio às seguintes ins-
tituições:  Saúde em Portu-
guês, APAV e Caritas. ○
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Pedalar pela 
saúde: estudantes 
da Gomes de 
Almeida realizam 
percurso de 
bicicleta pela 
cidade 

João Cruz revela 
a “visão dos 
magistrados e 
polícias” sobre 
lenocínio e 
prostituição

4500 Espinho

Iniciativa decorreu em comemoração do Dia Escola 
Azul, um projeto do Agrupamento de Escolas Manuel 
Laranjeira, e contou com a participação de várias escolas 
e entidades locais. 

Cordão humano desde a 
Baía até à Praça do Mar pela 
sensibilização do oceano 

opinião 
Paulo Leite

Quando, em dezembro, constatei que Es-
pinho deixaria de ser “Cidade Encantada”, 
discordando, pensei que o novo executivo 
quereria dar um cunho pessoal ao evento.
Constatei, então, espantado, que o que vi-
nha a seguir em nada era melhor. 
Assistimos, então, a uma animação de Natal 
feita em cima do joelho e organizada pelo 
mesmo promotor de eventos que, antes, 
tanto tinha sido criticado.
Passaram-se um par de meses e, afinal, as 
crianças das escolas também deixaram de 
vir para a rua comemorar o Carnaval.
Prosseguindo no tempo, percebemos tam-
bém que Espinho já não vivia a Semana 
Santa. Sob o argumento da pandemia, foi 
preferível apresentar um concerto de gospel 
em pleno Parque João de Deus do que ver-
dadeiramente celebrar a Páscoa com todos.
Tanta gente nos visitava para assistir a 
essas representações, nomeadamente, 
estrangeiros…
Continuando o desenrolar do ano, deixámos 
de ser um Destino de Surf. Desta feita, o ar-
gumento foi a escassa liquidez municipal. 
A mesma falta de liquidez que permitiu 
aprovar aquisição de um imóvel devolu-
to por 90.000€, com parecer negativo por 
parte da APA, localizado em Paramos, ou 
o novo Organigrama da Câmara Municipal 
de Espinho, criado por este executivo, que 
provoca um aumento considerável na folha 
salarial do nosso município em relação à re-
ceita própria, com boys oriundos do exterior 
em detrimento do quadro de funcionários 
municipais.
Pelo menos conto ver, este ano, algumas 
Estátuas Vivas, porque essas, foram trazi-
das pelo anterior executivo socialista ante-
rior a 2009, porque em relação ao resto… 
será apenas o resto. Vamos esperar para ver 
o que vai acontecer e quem nos vai trazer 
o quê.
Compreendo que há que dar que fazer a 
muito boa gente, mas não podemos esque-
cer que existem 10 meses para além dos 
dois meses de verão, onde se anunciam 
nove eventos… Para quem andou tanto 
tempo a falar de falta de planeamento, o 
exemplo prático vem deste executivo que 
se esqueceu de Espinho nestes sete meses 
em plenas funções. ○

Espinho, a 
cidade que 
desencantou o 
planeamento
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LÚCIO ALBERTO

“NATURALMENTE que conto com 
um apoio expressivo dos militantes 
de Espinho”, diz sem balbuciar o 
candidato à presidência do PSD, as-
sumindo que se trata de um apoio 
“político”, “mais do que emocional”. 
Como diz Luís Montenegro, em ne-
nhuma terra o “conhecem tão bem”. 
Ele que já foi um jovem líder da con-
celhia local, um combativo vogal da 
Assembleia Municipal – mais tarde, 
presidente deste órgão – vereador 
e candidato à Câmara. Pelo meio, 
um longo percurso na Assembleia 
da República, sempre sem se des-
ligar totalmente das raízes locais. 
“Os militantes do PSD de Espinho 
sabem que nunca abandonei o con-
celho e que me formei politicamente 
aqui. Também nessa altura havia 

um poder absoluto e uma travessia 
longa de oposição. Mas soubemos 
perseverar e vencer. Com humil-
dade, muito trabalho e proximidade. 
É isso que tentarei fazer no país. 
Portugal precisa de um PSD forte e 
nós não vamos falhar”, sustenta o 
espinhense. 

Com 49 anos e a protagonizar a 
segunda corrida à liderança do seu 
partido, o espinhense regista que é 
tempo de renovar o PSD, atraindo os 
melhores quadros da sociedade civil 
e motivando a militância de base. 
“É hora de lançar um novo ciclo de 
renovação, de esperança, de mobi-
lização, de abertura e de ambição”, 
acrescenta.

Lançar o Movimento Acreditar é 
um dos propósitos de Luís Monte-
negro, seguindo a metodologia de 
“Estados Gerais” como forma de va-

lorizar o projeto político do PSD para 
2026. “Será a plataforma de discussão 
política com a sociedade, as suas ins-
tituições e personalidades, onde os 
atores partidários interagem com 
pessoas independentes, com vista a 
elaborar um programa eleitoral nos 
próximos dois anos”.

Luís Montenegro salienta que 
esta opção permitirá ao partido, 
entre 2024 e 2026, concentrar-se em 
apresentar as suas alternativas, ajus-
tando o seu programa eleitoral de 
acordo com a evolução da realidade. 
“O PSD vai inovar e não deixará para 
o período pré-eleitoral, a um ou dois 
meses de eleições legislativas, a apre-
sentação das suas linhas de força 
no âmbito do programa eleitoral. 
Pelo contrário, vamos concentrar-
-nos nos dois anos finais da legisla-
tura na divulgação e esclarecimento 

aprofundado das nossas propostas 
eleitorais”.

“É essencial recuperar a capaci-
dade do PSD como um partido re-
formista por natureza e dinâmico 
por vocação”, sublinha, confiante 
num resultado vitorioso no último 
sábado de maio. “Hoje, como nunca, 
os cidadãos procuram nos políticos 
características de competência, 
consistência e responsabilidade; de 
elevados padrões éticos e profunda 
competência técnica e política”.

Condições únicas 

Para Pinto Moreira, o antigo líder par-
lamentar “reúne condições únicas 
para ser um grande líder do PSD”. A 
primeira que Pinto Moreira aponta 
são as “características interclassistas 
e humanistas” que Luís Montenegro 
tem “muito marcadas” e que, na sua 
perspetiva, correspondem ao “código 
genético social-democrata”. 

Face ao momento “muito difícil 
que o partido vive”, o atual depu-
tado entende que Montenegro é o 
“homem certo no momento certo” 
cumprir três objetivos: “primeiro, 
agregar o partido que nesta altura 
tem profundas divisões”; “em se-
gundo lugar, tem uma estratégia 
para o país”, que na opinião de Pinto 
Moreira vai permitir “confrontar o 
Governo com os insucessos, demé-
ritos e incapacidades para reformar”; 
“terceiro, reúne competência, conhe-
cimento e experiência para construir 
uma alternativa sólida e capaz para 
daqui a quatro anos”.

Pinto Moreira valida estes três 
argumentos para a candidatura de 
uma figura de proa nacional, com 
quem partilha desde 1999 um per-
curso político. “Será um motivo de 
enorme e profundo orgulho para 
todos os espinhenses ver um dos 
seus a liderar um dos grandes par-
tidos portugueses”, observa o depu-
tado social-democrata que diz não 
esperar outra coisa “que não seja 
uma estrondosa e clara vitória de 
Luís Montenegro no concelho onde 
ele sempre viveu”. 

Líder para unir

“Há que reconhecer que concorrem 
duas figuras com muito valor à pre-
sidência nacional do PSD e isso é 
muito importante nesta fase menos 
positiva do partido”, constata Fer-
nando Alves Pereira, militante silval-
dense de referência. “Mas reconheço 
o grande estofo de Luís Montenegro 
para assumir o partido”.

O apoiante espinhense diz con-
fiar “na capacidade e na qualidade” 
do seu conterrâneo para assumir o 
partido e “vir a ser o próximo primei-
ro-ministro”. “Tem perfil e valor para 
mudar para melhor o PSD e o país”, 
conclui Fernando Alves Pereira    

João Oliveira Passos também con-
sidera que o partido vive uma crise, 

neste caso de “identidade, ideoló-
gica e sociocultural”, desde 2015, e 
que “urge ultrapassar, sob pena de 
o partido se tornar irrelevante na 
sociedade portuguesa”. Para res-
ponder neste contexto, o militante 
e vereador em Espinho considera 
que Luís Montenegro é a pessoa 
indicada: “pelo que conheço do seu 
trabalho, que acompanhei ao longo 
de mais de 20 anos, é o líder capaz 
de gerar a união de esforços de que 
o PSD precisa para recuperar a sua 
identidade e representatividade 
social”.

Na perspetiva de João Passos, Luís 
Montenegro vai saber “reconstruir 
o PSD e dar a Portugal uma nova 
esperança, assente nos verdadeiros 
valores da social-democracia, sem 
tibiezas ou hesitações no combate 
político ao Governo socialista”. ○ 

PSD – LUÍS MONTENEGRO 

“Conto com um 
apoio expressivo 
dos militantes de 
Espinho do PSD” 

“Acreditar no PSD e na sua capacidade para, primeiro liderar a oposição e, 
depois, governar o país”, é o apelo de Luís Montenegro para as eleições do 
próximo sábado, às quais concorre com Jorge Moreira da Silva na sucessão 
de Rui Rio. O espinhense apresenta-se pela segunda vez à liderança social-
democrata, com a ambição de fazer um partido “reformista” e “inconformado”. 

“Os espinhenses 
sabem que nunca 
reneguei as minhas 
origens e a minha 
terra. E sou o mesmo 
de sempre”
Luís Montenegro

“Será um motivo de 
enorme e profundo 
orgulho para todos os 
espinhenses ver um 
dos seus a liderar um 
dos grandes partidos 
portugueses”
Pinto Moreira

“Luís Montenegro 
tem perfil e valor 
para mudar para 
melhor o PSD e o 
país”
Fernando Alves 
Pereira

“Não tenho dúvidas 
que Luís Montenegro 
vai reconstruir o PSD 
e dar a Portugal uma 
nova esperança”
João Oliveira Passos
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4500 Freguesias

SILVALDE

LÚCIO ALBERTO 

“QUANDO PEDIMOS a inter-
venção da autarquia municipal e 
esta também não tem de momento 
recursos humanos e logísticos para 
tal, o presidente da Junta tem de 
sair do seu gabinete e vir para a 
rua ajudar a combater essas debili-
dades”, considerou José Carlos Tei-
xeira. “E pessoalmente não tenho 
nenhum problema em trabalhar em 
qualquer obra que seja de benefício 
para a minha freguesia. Não deixo 
de ser quem sou e sinto muito or-
gulho em fazer algo de útil no ter-
reno, ao lado dos trabalhadores”.

Fazendo uma breve pausa para 
conferir a conclusão da intervenção 
na EN109 para suprir outras neces-
sidades viárias na freguesia, José 
Carlos Teixeira ajudou a recolher 
as ferramentas para a carrinha de 
transporte. “Sei que não vou conse-
guir chegar a todo o lado ao mesmo 
tempo, mas vou fazendo o que é 

possível em cada momento, agora 
aqui e depois ali. Quando tenho que 
fazer, eu faço! Não tenho problema 
de espécie alguma em arregaçar 
as mangas, calçar as luvas para as 
obras e vir para a rua trabalhar”.

A zona da EN109, junto à Linha 
do Vouga, estava “cheia de buracos”, 
causando “graves problemas” à 
circulação viária. “Após tantas re-
clamações, a Infraestruturas de 
Portugal deu nota de que iriam 
intervencionar nesta estrada na-
cional em 2023, desde Gaia até Ovar, 
mas, perante tantos buracos e de-
gradação que se vai acumulando, 
tivemos que dar já alguma solução”.

Entretanto, outras latitudes viá-
rias apoquentam José Carlos Tei-
xeira, como o maior comprimento 
da Rua do Porto que pertence à 
freguesia de Silvalde, “excetuando 
o bocado entre a Rua 33 e a Ca-
pela dos Ramos”. O presidente da 
Junta diagnosticou que a Rua do 
Porto “sofre de atrofiamento com o 

enorme trânsito que por lá passa”.
“Por exemplo, no quartel dos 

bombeiros registam-se saídas de 
veículos de emergência e no mínimo 
são cinco ou talvez dez vezes por dia 
que agora passam pelo centro da 
vila de Silvalde desde que o quartel 
foi ali ativado”, acrescentou, com o 
olhar desviado para o quadrante 
nordeste da freguesia. “As ambulân-
cias de emergência vêm pela Rua 
do Porto, seguem pela Rua de Fi-
gueiredo e descem junto à Igreja de 
Silvalde até à EN109. De facto, a Rua 
do Porto está bastante atrofiada. É 
a intensa atividade do quartel dos 
bombeiros, é o novo ciclo da ativi-
dade do complexo de ténis e há-de 
ser o estádio municipal. Quando 
é que se requalifica aquela rua, 
abrindo passeios e dando dignidade 
a quem por ali habita e presta ser-
viços à comunidade?! Infelizmente 
só se vai dar razão ao presidente 
da Junta de Freguesia de Silvalde 
quando acontecer um desastre 
grave ou um acidente com uma 
ambulância de emergência ou um 
carro de combate a incêndios”.

José Carlos Teixeira traçou então 
o cenário de uma rua sem passeios 
e com o mato a estender-se pela 
estrada. “Os proprietários dos pi-
nhais também não têm procedido 
à devida limpeza como a legislação 
obriga. Não diria que há inércia da 
Câmara Municipal e da Proteção 
Civil, mas devia haver mais fiscali-
zação e intervenção. Acredito que 
os tempos não são financeiramente 
favoráveis, até para o próprio Muni-
cípio, mas há que defender os inte-
resses da freguesia de Silvalde”.

A Travessa do Senhor do Calvário, 
que liga Silvalde à zona da Guimbra 
e a Anta, é outro motivo de preocu-
pação para José Carlos Teixeira. “É um 
percurso que possibilitaria a ligação 
da zona da Guimbra até à EN109, 
em Silvalde, em cinco minutos, mas 
ainda está em terra batida”. ○

A SESSÃO solene das come-
morações do 29.º aniversário 
da elevação de Anta a vila 
está marcada para as 21h30 da 
última sexta-feira de maio, no 
salão nobre da Junta.

O programa prossegue na 
manhã de sábado com medição 
das tensões arteriais e rastreio 
auditivo e uma caminhada gene-
ricamente intitulada “caminhe 
para uma vida mais saudável”.
Para a manhã de domingo 
está reservada uma exposição 
de carros antigos, no Largo 
do Souto, seguindo-se missa 
solene, com a participação da 
Tuna Musical de Anta e ro-
magem ao cemitério. ○

133 anos da 
independência 
de Espinho

A JUNTA de Freguesia assinalou o 
133.º aniversário da independência 
de Espinho, a 23 de maio, culmi-
nando o singelo programa, no dia 
27, com a inauguração da exposição 
“Espinho, Arte na Maré” (curadoria 
de Mário Bismark e colaboração de 
Laura Bártolo). ○

“Quando as pessoas se fartam de reclamar e nós não temos recursos 
humanos para corresponder a tanta reclamação, temos de fazer 
alguma coisa”, disse o autarca silvaldense José Carlos Teixeira, sem 
complexos ou desconforto pessoal e político enquanto integrava o 
piquete de serviço da Junta na manhã da terça-feira de 24 de maio, 
resolvendo buracos e outras irregularidades do piso da EN109, 
junto à Linha do Vouga.

Buracos tapados na EN109 
(junto à Linha do Vouga)

Sessão solene 
assinala 
29 anos de 
elevação a vila

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

No dia 16 de maio, a Comissão Europeia divulgou as previsões 
de crescimento económico dos estados-membros da União 
Europeia para 2022. Portugal surge destacado, com o maior 
crescimento face a 2021 (5,8%). Estas previsões tiveram um eco 
rápido em Portugal, celebrando estes bons indicadores de cres-
cimento, bastante abonatórios para a economia nacional.

Infelizmente, a realidade é um pouco mais dura. Realizar 
comparações do primeiro ano "quase normal" pós-pandemia 
(2022), com os anos anteriores de fortes restrições económicas 
(2020 ou 2021), diz-nos mais sobre o impacto e dimensão dessas 
medidas restritivas no passado, do que sobre a melhoria eco-
nómica dos países no presente.

Ou seja, perante um ano de 2021 ainda com fortes restrições 
relacionadas com a pandemia de Covid-19 (o confinamento 
geral ou parcial ainda foi uma realidade na maioria dos países 
europeus durante alguns períodos), e tendo Portugal sido uma 
das economias mais afectadas (inclusive pela continuação 
da interrupção do turismo) e alvo de mais restrições, estes 
aparentes fortes crescimentos em 2022 são naturais, e corres-
pondem apenas a uma gradual recuperação da normalidade.

Torna-se, por isso, necessário avaliar de que forma o Produto 
Interno Bruto previsto em 2022 compara com o último ano 
pré-pandemia (2019). Nesta perspectiva, Portugal é uma das 
economias que menos irá crescer entre 2019 e 2022 (apenas 
1,7%), o 8.º pior desempenho entre as 27 economias da UE, re-
flexo de uma recuperação económica mais lenta. Se olharmos 
apenas para economias que apresentam um PIB per capita 
abaixo da média da UE (e com as quais, cada vez mais, Por-
tugal compete), Portugal apenas consegue superar a Espanha, 
a República Checa, a Itália e a Eslováquia. A maioria destas 
economias mais pobres (no contexto europeu) já esperam 
apresentar, em 2022, um PIB real mais de 4% acima do de 2019.

Na infografia que hoje apresentamos, todos nós preferíamos 
que a mensagem positiva do gráfico da esquerda refletisse 
melhor o estado da economia do que o gráfico da direita. 
Um dos lados transmite-nos uma ilusão, tranquiliza-nos, en-
quanto o outro deixa-nos um sinal de alerta, e é sobre esse que 
devemos atuar para discutir de que forma podemos tornar a 
nossa economia mais próspera e competitiva. 

André Pinção Lucas
23 de maio de 2022
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LISANDRA VALQUARESMA 

CHAMA-SE URBAN 32 e está 
atualmente a ser construído no 
início da Avenida 32, logo depois da 
Ponte de Anta. O empreendimento, 
constituído por três blocos de apar-
tamentos, é um dos vários projetos 
em construção na cidade e promete 
criar uma nova centralidade numa 
zona da avenida que até então se 
encontrava desabitada.

O empreendimento, da empresa 
Maison Porto e da promotora 
SOWO Partners foi “concebido a 
pensar na harmonia paisagista, 
onde prevalece o traço de moderni-
dade, funcionalidade e integração 
de ambientes que transmitem uma 
maior eficiência e proporcionam 
um maior convívio familiar”, afirma 
Joana Leite, responsável pela área 
de Marketing & Sales Support 
SOWO Partners e, por isso, Espinho 
e a Avenida 32 reuniram todas as 
características. “Acreditamos no po-
tencial da cidade de Espinho. Está 
situada a uma curta distância do 
Porto, de Aveiro e apenas a 30 mi-
nutos de automóvel do aeroporto 

e do Porto de Leixões. Apresen-
ta-se como uma relaxada alterna-
tiva à agitação diária dos grandes 
centros urbanos, sem abdicar da 
proximidade”, explica Joana Leite, 
confessando o potencial da avenida 
espinhense. “Acreditamos que será, 
futuramente, umas das principais 
“boulevards” de Espinho onde se po-
derá encontrar e frequentar locais 
de comércio e serviços da moda. Para 
além disso, os acessos são essenciais 
e a avenida tem uma localização 
excelente, quer para entrar e sair 
da cidade, bem como, para se movi-
mentar em direção ao centro histó-
rico de Espinho e à orla costeira”. 

“A nossa intenção é contribuirmos 
também de uma forma pró-ativa 
para a revitalização e novas dinâ-
micas de vivências na cidade”

Com assinatura do arquiteto João 
Rodrigues, do escritório espinhense 
JRCP Arquitetos, o Urban 32 é com-
posto por apartamentos de tipolo-
gias T1 a T4, onde todos apresentam 
varanda e lugar de estacionamento 
interno. Segundo Joana Leite, “até 

ao momento a obra encontra-se a 
decorrer dentro dos prazos estipu-
lados” e revela que o Bloco A, cons-
tituído por 26 frações, encontra-se 
em fase de aplicação de caixilharia e 
o Bloco B, composto por 45 frações, 
ainda em fase de colocação de divi-
sórias internas, têm uma previsão 
de conclusão em março do próximo 
ano. Já o último bloco C, com 53 fra-
ções, deverá estar concluído em de-
zembro de 2023. 

Tendo como “propósito oferecer 
ao cliente uma ótima relação qua-
lidade-preço, tendo como compro-
misso absorver as novas tendências 
de mercado habitacional”, o novo 
empreendimento de Espinho quer 
“oferecer um valor correto assente 
no mercado nacional e estilo de vida 
do cliente português”. De acordo 
com Joana Leite, “até ao momento, 
as vendas têm decorrido a um bom 
ritmo e nota-se, claramente, que a 
população local mais jovem é um 
público que está no topo da procura 
pelo empreendimento, bem como 
população local não residente que 
gostaria de se voltar a fixar na sua 
cidade natal”. ○

pessoas & negócios 

URBAN 32
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CONHECIDO COMO um espaço 
marcante na cidade, o café Baviera 
voltou a ganhar nome, na Rua 19, vá-
rios anos depois do seu encerramento. 

Sérgio Rodrigues, atual proprie-
tário, revela à Defesa de Espinho que 
a decisão da mudança esteve ligada 
à recordação dos clientes. “O café já 
era nosso há dois anos. Chamava-se 
Esquina 37, mas agora decidimos 
mudar. Com a pandemia, tivemos que 
fechar algumas vezes e, nessa fase 

de encerramentos e aberturas, deci-
dimos apostar numa reformulação 
do espaço. Fizemos obras e decidimos 
voltar a ser o antigo Baviera que todos 
recordam”, conta.

Apostando num conceito diferente 
do anterior, com destaque para uma 
ementa diversificada, Sérgio Rodri-
gues confessa que as expectativas são 
boas e que “o feedback dos clientes tem 
sido muito bom”, até porque dizem-se 
“contentes pelo Baviera ter voltado”. ○

Projeto imobiliário em construção da 
responsabilidade da Maison Porto e da 
promotora SOWO Partners tem assinatura 
espinhense e deverá estar concluído em 2023.

“As pessoas 
têm gostado 
e tem corrido 
muito bem”

Vão nascer 124 
apartamentos na 
Avenida 32 para 
revitalizar “novas 
dinâmicas de 
vivências na cidade”

Baviera de volta à cidade 

CAFETARIA

 

É o empreendimento ideal 
para quem quer começar 
a sua vida em Espinho”
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1. 
Considera que as 
ajudas e os apoios 
que a Ucrânia 
está a receber de 
outros países, por 
exemplo da UE são 
suficientes? 

2.
Acha que a Ucrânia 
vai conseguir pôr 
fim a esta guerra 
com a Rússia? 

A União Europeia anunciou um novo pacote 
de ajuda à Ucrânia, no valor de 500 milhões 
de euros em material militar, e manifesta-
se confiante na obtenção de um acordo nos 
próximos dias. A maioria dos espinhenses 
ouvidos pela Defesa de Espinho acredita que 
as ajudas por parte da União Europeia são 
suficientes. Por outro lado, acreditam que nem 
todos podem ajudar pois ficariam sem o pouco 
armamento que têm. Mas é unânime a opinião de 
que a Ucrânia vai ganhar esta guerra, não neste 
momento, mas futuramente. ARIADNA PINHEIRO

 VOX POP 

“Não é uma 
guerra, mas sim 
uma invasão”

 António Neto,
 Espinho

1 – Por mim, eles entravam lá por 
dentro e destruíam aquilo tudo, em 
vez de andar com limitações. Na mi-
nha opinião, estamos a ser benevo-
lentes com a Rússia.
2 – Eu acho que sim, se tiver mais 
apoios logísticos como armamento 
e o resto dos recursos, acho que sim, 
mas infelizmente ainda vai demorar 
para o fim da guerra entre Ucrânia 
e Rússia.

 Lúcia Pinho,
 São João da Madeira

1 – Eu considero um bocadinho rela-
tivo. Considero que tudo aquilo que 
se puder enviar é útil, mas não sei 
se será suficiente. A verdade é que, 
pelo que se ouve também, nós, em 
Portugal, já estamos sem armamen-
to. Sobre as ajudas de bens, acho 
que está a ser suficiente, pois estão 
constantemente a ver-se saída de 
camiões com materiais. A nível de 
armamento, não sei dizer. No geral, 
na Europa, não sei até que ponto se 
pode influenciar o envio de arma-
mento para a Ucrânia.
2 – É capaz de demorar ainda uns 
bons tempos – largos meses – mas, 
creio que eles vão conseguir. Na 
minha opinião, a guerra é capaz de 
acabar desastrosamente, mas vai 
acabar. Para isso, só mesmo com 
acordos. A Rússia não vai facilitar 
e o Putin, como nós sabemos, está 
com a cabeça a funcionar mal. Está 
sempre com as ameaças das bom-
bas nucleares, mas uma pessoa 
doente – se é que de facto está doen-
te, pelo menos, doente mentalmen-
te – é senhor para, de facto, atacar. 
Portanto, esse lado é um bocado 
imprevisível, mas por outro lado, 
eliminando essa situação, eu acho 
que sim, a Ucrânia vai ganhar, mas 
vai demorar alguns largos meses, 
não vai ser assim tão fácil terminar 
a guerra sem acordo.

David Pinho,
Espinho

1 – Acho que não são, deviam ser 
mais, mas também, se calhar, os paí-
ses também não podem dar mais, 
pois se não ficam sem o seu próprio 
armamento.
2 –  Eu acho que sim. Os russos es-
tão a recuar e, mais tarde ou mais 
cedo, vão acabar por ceder. Acredito 
que ainda vai demorar para a guerra 
acabar, mas veremos, sem acordos, o 
Putin não vai ceder. 

Ernesto Augusto,
Espinho

1 – Neste momento, revelam-se sufi-
cientes, outrora, no início da guerra, 
não me pareceu que houvesse tanta 
acuidade e tanto apoio por parte da 
União Europeia e dos baixos países 
que compõem a Nato. De facto, está 
a revelar-se tardio. Agora, espero 
bem, aliás, esperemos nós, europeus 
ocidentais, que a Ucrânia leve adian-
te e de vencida esta guerra, essa mes-
ma, que é absolutamente injusta, 
que não é uma guerra, mas sim uma 
invasão.
2 –  Estou convencido que sim, aten-
dendo às últimas decisões dos Esta-
dos Unidos e ao facto de o Canadá 
e o Japão também se terem asso-
ciado agora e mostrado solidários 
com a Ucrânia. Acho que o mundo, 
em geral, se mostra solidário com a 
Ucrânia e está menos solidário com 
o Putin. À medida que o tempo vai 
passando, percebe-se que o Putin e 
a Rússia se encontram bloqueados, 
mais apertados, e que o espaço de 
manobra é menor. Acresce a isso, 
também, o facto de que tem havido 
muitas baixas humanas do lado rus-
so. A fazer fé nas notícias que che-

É do nosso mar

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

O novo filme 
da saga 

"Velocidade Furiosa"

...vai ser rodado 
em Vila Real, 
Viseu e Lisboa

Eduardo Cabrita
já demonstrou

interesse em ser um 
dos protagonistas

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

gam à Europa - que não temos a cer-
teza se são realmente verdade, pois 
há informação e contra informação 
- estou convencido que a Ucrânia e 
os Europeus vão vencer. 
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mais longe, ao cumprir o projeto de Pinto da 
Costa, aquele que, para nós, era pura utopia: 
tornar o FCP campeão da Europa e campeão 
do mundo! Por duas vezes. Sete títulos inter-
nacionais só em futebol sénior!  
E, ele próprio, como presidente de clube, mais 
titulado do mundo, um recordista insaciável, à 
espera de mais e mais vitórias no futuro... O 
seu fabuloso legado inclui ainda um Estádio e 
um Pavilhão desportivo, que são duas obras 
de arte arquitetónicas, e um Museu como não 
há outro igual – o mais visitado da cidade, um 
seu autêntico “ex-libris”.

3 – No 40.º ano do mandato de Pinto da Costa 
é tempo de lhe dizer: obrigada! Não apenas 
como portista, mas como portuense e portu-
guesa, porque considero que tem um lugar na 
História do País e não só estritamente na His-
tória do futebol português e universal.

1 – Há um Futebol Clube do Porto (FCP) an-
tes e outro depois de Pinto da Costa. Como 
portista de nascença, prestes a fazer 80 anos, 
posso dizer que vivi 40 com cada um deles...
O FCP que vai da minha infância à meia idade 
era um dos clubes grandes de um país pe-
queno no mundo do futebol, mas raramente 
ganhava um campeonato e não pensava em 
altos voos internacionais. Tinha eu já uns 13 
ou 14 anos quando, pela primeira vez na mi-
nha vida, em 1956, vi o Porto ser campeão 
nacional – o Porto de Dorival Knipel, brasileiro 
de origem alemã, oriundo de Minas Gerais. O 
mítico Yustrich!
Quanto à Seleção Nacional, digamos que o 
seu forte, por essa altura, eram as chamadas 
“vitórias morais”. A exceção, que confirma 
a regra, foi um 3º lugar no Mundial de 1966, 
sob o comando de um outro famoso treinador 
brasileiro Otto Glória. Os escolhidos de Otto 
Glória (que receberam a honrosa designação 
de “Magriços”, ou não fosse a fase final do 
torneio disputada na Inglaterra...) exemplifi-
cam bem a profunda desigualdade Norte/Sul, 
que se vivia no antigo regime: Dos 23 convo-
cados, 19 eram do sul (mais exatamente, 18 
de Lisboa, a capital do Império, e um dos ar-
redores, de Setúbal) e só 4 eram do norte (3 
do FCP e 1 do Leixões). Na realidade, o fosso 
era ainda maior, pois desse quarteto nortenho, 
composto pelo guarda-redes Américo, por 
Custódio Pinto e Festa, do FCP, e por Manuel 
Duarte do Leixões, apenas o defesa Festa era 
titular. Para os mais jovens, há que dizer que, 
nessa remota era, não havia substituições de 
jogadores durante os noventa minutos, nem 
sequer por lesão, e que poucas alterações se 
registavam no onze base de qualquer equipa, 
durante uma época inteira. 
Mas havia mais e pior! Todos os cargos das 
instâncias dirigentes do futebol português 
eram, exclusivamente, repartidos entre os clu-
bes dominantes da capital (Sporting, Benfica 
e Belenenses), que temos de considerar deci-
sores e juízes em causa própria, com fama e 
proveito, dentro e fora do campo. Lisboa trata-
va as colónias e a “província”, da mesma ma-
neira, ou, pelo menos, com a mesma sobran-
ceria - na política, nas áreas económicas, no 
desporto, etc, etc, etc...  Em suma, Lisboa (ou 
o seu sinónimo “Terreiro do Paço”), era o Po-
der absoluto, autocrático! A capital mandava, 
sem preocupação de equilíbrio, sem controle, 
sem oposição (a que havia, mais tarde ou mais 
cedo, acabava nas prisões ou no exílio...).
A Revolução de 1974 trouxe aos Portugueses 
a Liberdade, deu-lhe direitos de cidadania pro-
clamados na letra da Constituição e das Leis. 
Os progressos, não foram, porém, alcança-

dos, a idêntico ritmo ou velocidade, por todo 
o lado. Não basta declarar a igualdade, é sem-
pre preciso sempre saber conquistá-la contra 
o “status quo”, contra interesses instalados. 
E 0em nenhum setor foi mais e melhor con-
seguida do que no futebol. Não porque fosse 
mais fácil, mas porque houve quem fizesse a 
revolução fática, no terreno: Jorge Nuno Pinto 
da Costa.

2 – Sem prévia revolução democrática não 
teria havido Pinto da Costa, com o seu ini-
gualável currículo de vitórias, em termos pla-
netários, e sem Pinto da Costa não teria ha-
vido revolução no futebol português! Com a 
sua visão e liderança, ele alcandorou o FCP 
ao topo do mundo do Desporto (do Desporto-
-Rei) e, por natural repercussão, levou o País, 
anos depois, a um protagonismo crescente. 
Portugal, os Portugueses!. Os nossos Mouri-
nhos.... os  Decos, os Ronaldos, os Pepes.. 
.as equipas técnicas, os gestores, os agentes 
das estrelas... os dirigentes federativos,... o 
reconhecimento que nos entregou a (sempre 
impecável) organização de grandes competi-
ções internacionais... O que era, antes do 25 
de Abril, uma absoluta impossibilidade, e, de-
pois do 25 de Abril, extremamente improvável, 
aconteceu. 
Não estou com isto a dizer que esta extraor-
dinária evolução se deve diretamente ao pre-
sidente do FCP, mas não tenho dúvida de que 
deriva da dinâmica por ele criada, de uma ver-
dadeira “regionalização” no futebol nacional. 
Ou seja, a partilha ou o equilíbrio de poder de 
"fazer coisas", de progredir, de ser uma ban-
deira do País em qualquer ponto geográfico, 
de acordo somente com a capacidade de em-
preendimento, o querer, o mérito dos cidadãos 
e das suas coletividades. 
Pinto da Costa foi eleito presidente do FCP há 
40 anos, em 23 de abril de 1982, exatamente 
oito anos depois da Revolução (um ano, por 
sinal, tão importante no futebol como na po-
lítica, pois foi o da primeira Revisão Consti-
tucional, que consagrou a democracia plena, 
com a extinção do Conselho da Revolução...). 
O clube tinha ganho, até então, meia dúzia de 
campeonatos... Este ano festejou o seu 30.º 
título de campeão! Cumpriu, ao longo das úl-
timas quatro décadas, o nosso sonho de ser-
mos os melhores do País. E foi muito, muito 

O Porto é 
uma Nação! 

opinião 
Manuela Aguiar
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“Nenhum político conseguiu, ainda, 
seguir-lhe (Pinto da Costa) o exemplo. 
O centralismo continua a asfixiar as 
energias e as potencialidades de um 
país mal gerido. E, assim continuando, 
não há solução para os nossos males. 
Meio século após a democratização, e 
quase quatro décadas após a adesão 
à CEE/UE, Portugal permanece na 
cauda da Europa”.

O seu feito maior, que o leva a transcender 
as fronteiras do desporto é ter mostrado, de 
uma forma muito concreta, a Portugal, (por-
ventura o Estado mais centralizado da Euro-
pa!), quanto a macrocefalia da capital, ao criar 
uns "mais iguais do que os outros", é inimiga 
fatal do progresso. E como, quando alguém 
a consegue afrontar e abrir caminho à ascen-
são dos melhores, toda a sociedade ascende 
com eles. Nenhum político conseguiu, ainda, 
seguir-lhe o exemplo. O centralismo continua 
a asfixiar as energias e as potencialidades de 
um País mal gerido. E, assim continuando, 
não há solução para os nossos males. Meio 
século após a democratização, e quase qua-
tro décadas após a adesão à CEE/UE, Portu-
gal permanece “na cauda da Europa”. É ur-
gente, a todos os níveis do País, em todos os 
setores, a Revolução que Pinto da Costa fez 
no campo do Desporto. 
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✝ Bernardino Pinto 
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua Nova da Guimbra - Anta - Espinho
 
Sua esposa, filhos, genro, nora, 
neta 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 27 de 
maio, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta. A família desde 
já agradece.
 
Anta, 26 de maio de 2022

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

✝ Maria Amélia Lopes Balona
AGRADECIMENTO

(Viúva de Fernando de Amorim Balona)

Suas filhas, genro, netos e 
bisnetos vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido e na missa de 7.º dia ou 
que de outro modo se associaram 
à sua dor.

Espinho, 26 de maio de 2022

Maria Lina Lopes Balona de Sá Oliveira 
Isabel Maria Lopes Balona da Silva Pereira 
Abílio de Sá Oliveira

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

✝ Maria de Lourdes Coelho
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua 22  – Anta – Espinho
 
Seus filhos, noras, genros, netos, 
bisnetos 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 quinta-feira, dia 26 de 
maio, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta. A família desde 
já agradece.

Anta, 26 de maio de 2022

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

✝ Eduarda do Carmo Pinto
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua António da Silva Alves
Anta - Espinho 

Seu marido, filhos, genros, netos, 
bisnetos 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 quinta-feira, dia 26 de 
maio, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta. A família desde 
já agradece.
 
Anta, 26 de maio de 2022

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

✝ Laurentina Rodrigues Pereira 
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua do Coteiro de Cima 
Anta - Espinho 

Seus filhos, noras, netos, 
bisnetos 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 quinta-feira, dia 26 de 
maio, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta. A família desde 
já agradece.

 
Anta, 26 de maio de 2022

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

✝ Rosa dos Santos Almeida Pinto Loureiro
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua 32 - Espinho 

Suas filhas, genro, 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 27 de maio, 
pelas 19 horas na Igreja Matriz 
de Espinho. A família desde já 
agradece.
 
Espinho, 26 de maio de 2022

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

✝ António do Carmo Ferreira Baptista
MISSA DO 11.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, 
netos e restante família vêm 
comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que será 
celebrada missa por alma do 
seu ente querido, dia 1 de junho, 
quarta-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Matriz de Espinho. Desde 
já gradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia.
 
Espinho, 26 de maio de 2022

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

✝ DR. Fernando Dias Guimarães
MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, netas e 
restante família vêm comunicar 
às pessoas de suas relações e 
amizade que serão celebradas 
missas por alma do seu ente 
querido, no dia 1, quarta-feira, 
pelas 19 horas na Igreja Matriz 
de Espinho e no dia 3, sexta-
feira, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta. Desde já 
se agradece a todos quantos 
participem nas Eucaristias. 

Espinho, 26 de maio de 2022

ESPINHO
QUARTO MOBILADO COM TV, NET (MEO).
WC, COM SERVENTIA DE COZINHA, 
LUZ E ÁGUA  INCLUÍDO.

PREÇO: 250€ CONTACTAR: 918316582
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 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 26 16°
16°

SEX • 27 30°
16°

SÁB • 28 28°
16°

DOM • 29 23°
16°

SEG • 30 21°
14°

TER • 31
21°
13°

QUA • 1 21°
13°

QUI • 2  22°
13°

Fonte: www.ipma.pt

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
26 Grande Farmácia

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

227 340 092

sex
27

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

227 311 482
sáb
28

Farmácia Mais
Rua 19, n.º 1412 - Anta

227 341 409

dom
29

Farmácia Machado 
Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

227 346388

seg
30

Farmácia de Anta
Rua Tuna Musical, 907 - Anta

227 341 109

ter
31

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

qua
1

Farmácia Santos
Rua 19, n.° 263 - Espinho

227 340 331

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

P
U

B
14 • Defesa de Espinho • 26 de maio de 2022

necrologia



MANUEL PROENÇA

O NOVASEMENTE GD derrotou 
a Quinta de Paramos, na final, por 
5-3, na marcação de grandes pena-
lidades, depois de se registar um 
empate (1-1) no final do tempo re-
gulamentar e do prolongamento. 
A equipa de Anta nem precisou de 
marcar o quinto penalti, uma vez 
que os paramenses falharam os 
dois últimos pontapés da marca de 
grande penalidade.

"Foi uma vitória muito impor-
tante e inédita. Conquistámos um 
título como este e, por isso, tenho 
imenso orgulho nestes atletas", 
afirmou, emocionado, o presidente 
da direção do Novasemente GD, 
Manuel Marques, no final do en-
contro, enquanto corria em direção 
aos seus jogadores para os felicitar. 
"Estou muito orgulhoso de todos 
eles", acrescentou o responsável 
máximo pelo clube antense.

"Todos davam-nos por derro-
tados, numa época que foi extre-
mamente difícil", disse, no final, o 
capitão dos antenses, Tiago Xavier 
(Xavi). "Ganhar assim, ainda sabe 
melhor", acrescentou o jogador que 
fez questão de reconhecer "o mérito 
da Quinta de Paramos pelo jogo ex-
traordinário que fez".

Tiago Xavier considerou que a 
vitória da sua equipa "foi inteira-
mente merecida" e apontou como 
fator da reviravolta "a união da 
equipa e o espírito de sacrifício".

Por fim, Tiago Xavier fez questão 
de dedicar a conquista deste troféu 
"aos familiares que cá estiveram e a 
todos os elementos que fazem parte 
da equipa".

Por fim, o treinador do Novase-
mente GD, Daniel Pereira consi-
derou a conquista da Taça Asso-
ciação como o resultado de "um 
projeto que abraçámos a duas se-
manas de começar o campeonato, 
conseguindo juntar estes jogadores 
e todas estas pessoas que estiveram 
envolvidas no futebol do nosso 
clube até agora".

Para Daniel Pereira é muito grati-
ficante "termos chegado a esta final 
e termos conquistado este troféu, 
mas é, também, muito importante 
podermos estar presentes na Super-
taça e disputarmos, também, a Taça 
de Aveiro. São aspetos muitíssimo 
positivos nesta temporada".

O técnico dos antenses prevê 
"um futuro muito bom para estes 
jogadores" e manifestou, desde já, 
a vontade de "dar continuidade a 
este trabalho que foi iniciado esta 
época, fazendo sempre o melhor 
que pudermos".

Daniel Pereira considera que o 
resultado desta final da Taça As-
sociação "foi justo e merecido. A 
nossa equipa esteve sempre por 
cima do jogo e tivemos três ou 
quatro oportunidades em que pode-
ríamos ter feito golos", disse aquele 
treinador que não escondeu que 
sentiu sempre a sua equipa "muito 

confiante. Por isso, acreditei sempre 
que poderíamos dar a volta ao 
resultado".

"Muitas das vezes estas finais ga-
nham-se com o coração, com alma, 
vontade, raça e determinação. Foi 
isto que aconteceu com a nossa 
equipa", revelou o técnico do Nova-
semente GD, acrescentando que "foi 
a qualidade individual e coletiva da 
equipa que acabou por funcionar e 
por nos dar aquilo que nos acabou 
por dar".

Daniel Pereira fez questão de sa-
lientar o esforço da sua equipa que 
"esteve presente em todas as com-
petições" e prometeu continuar a 
fazer o trabalho o melhor que puder.

Por fim, o técnico fez questão de 
dedicar esta vitória à sua família e 
ao "Pedro Nuno e Paulo Sérgio", di-
rigentes do Novasemente GD.

Por sua vez, o treinador da Quinta 
de Paramos, José Ferreira consi-
derou que se tratou de "uma final 
muito bem disputada, onde as duas 
equipas queriam muito ganhar".

Para o técnico dos paramenses, 
"as duas equipas jogam um bom 
futebol" e a sua, em particular, "co-
meteu alguns erros que se pagaram 
caro", sobretudo "na marcação das 
grandes penalidades onde nós não 
fomos competentes. Se calhar fal-
tou-nos uma pontinha de sorte", 
acrescentou o treinador da Quinta 
de Paramos. "O nosso guarda-redes 
defendeu o penalti, mas a bola 
acabou por entrar. Se calhar foi este 

o momento que ditou o vencedor", 
disse José Ferreira, que fez questão 
de afirmar que está "muito orgu-
lhoso" dos seus jogadores.

Por fim, o autor do primeiro golo, 
Manu, não escondeu que "esta era 
uma final que queríamos vencer 
porque era disputada no nosso 
campo e na nossa terra".

Manu diz que as coisas não cor-
reram "como pretendíamos, embora 

defesa-ataque

NOVASEMENTE GD 1(5)
QUINTA PARAMOS 1 (3)

Ao intervalo: 0-1
Jogo no Complexo Desportivo de 
Paramos, em Paramos.
Árbitro: Serafim Silva.
Árbitros assistentes: Francisco Azevedo 
e Alberto Pereira.

NOVASEMENTE GD  
Clemente Seabra; Filipe Maté, Eduardo 
Gomes, Hélder Jesus e Fábio Marcelo; 
Ricardo Pereira, Tiago Xavier e Rúben 
Oliveira; Pedro Gonçalves, Cláudio 
Santiago e Tiago Oliveira.
Jogaram ainda: Rúben Santos, Tiago 
Santos e Adauto Pereira.
Treinador: Daniel Pereira.
QUINTA PARAMOS 
João Domingues; Fábio Gomes, Manu, 
Alcides Oliveira e Rui Ribeiro; Rui Silva, 
Paulo Correia e Fábio Fernandes; Diogo 
Lima, Francisco Correia e Eduardo 
Oliveira.
Jogaram ainda: Bruno Sá, Arilson 
Nascimento, Pedro Vieira e João Graça.
Treinador: José Ferreira.

Marcadores: 
0-1, por Manu (8); 
1-1, por Eduardo Gomes (53).

Surf. 
Maria Silva, em sub-16 
e Núria Maganinho, 
nos sub-18, conquistam 
o título do Circuito de 
Surf do Norte. p19

Voleibol. 
José Pedro Monteiro 
ruma ao Lindemans 
Aalst da Bélgica. 
Internacional português 
abraça novo desafio na sua 
carreira. p19

O Novasemente GD conquistou 
no domingo passado a Taça 
Associação da Associação de 
Futebol Popular do Concelho 
de Espinho. Um feito histórico 
no clube de Anta e uma final 
disputadíssima que contou com a 
presença de imenso público que 
encheu, por completo, a bancada 
do Complexo Desportivo de 
Paramos.

Entrevista. 
“Continuo a adorar o 
Espinho e a apoiar o 
Espinho, menos quando 
joga contra mim”
Mafalda Morais, voleibolista 
da AJM/FC Porto  p16 e 17

Andebol Cadeira de Rodas.
Adriano Mendes é 
Campeão Nacional 
de ACR4 e ACR6 e 
vencedor da Taça de 
Portugal de ACR6. p18

FUTEBOL POPULAR

Novasemente 
ergue Taça 
Associação

tenhamos feito tudo para vencer 
o jogo. Tivemos cá quase todos os 
nossos adeptos e as nossas famílias. 
Por isso estamos muito tristes, até 
porque esta era uma taça que nos 
faltava na sala de troféus", acres-
centou o jogador paramense pro-
metendo lutar pela conquista do 
troféu na próxima temporada.

“Foi uma aposta de sucesso”

A Taça Associação foi retomada 
após alguns anos. O presidente 
da Associação de Futebol Popular 
do Concelho de Espinho (AFPCE), 
Tiago Paiva considera que o ba-
lanço desta prova nesta temporada 
“é muito positivo”.

Segundo o responsável pelo 
futebol popular, “as equipas de-
monstraram um enorme fair-play” 
e realçou o facto de o Complexo 
Desportivo de Paramos estar “com-
pletamente cheio de adeptos desta 
modalidade. Conseguimos dar uma 
demonstração da enorme força que 
tem o futebol popular”, sublinhou 
Tiago Paiva salientando, ainda que 
a competição “decorreu dentro 
da normalidade e foi bastante 
disputada”.

Para Tiago Paiva a final “foi uma 
festa e, por isso, estamos muito 
satisfeitos tanto com o compor-
tamento das equipas como pela 
adesão dos adeptos e das famílias”. 
“Registou-se a presença de imenso 
público, não obstante de se ter reali-
zado a final da Taça de Portugal. Isto 
foi um sinal de que o jogo foi muito 
bem disputado, mas, também, da 
mobilização que a AFPCE e os 
clubes têm sido capazes de fazer”, 
destacou o presidente da AFPCE 
acrescentando que se trata do “re-
sultado da própria dinâmica do 
futebol popular que cada vez tem 
mais adeptos. Nesta final tivemos 
a presença de muitas famílias e de 
pessoas que, normalmente, não 
vêm aos jogos do futebol popular. 
Isto é uma prova de que a AFPCE 
está a crescer cada vez mais.

Esta Taça Associação veio para 
ficar porque foi um caso de su-
cesso”, sublinhou.

“Os clubes ficaram satisfeitos 
com o modelo de competição e o 
próprio patrocinador já renovou 
para a próxima época desportiva. 
Por isso, foi uma aposta de sucesso”, 
concluiu. 
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CAROLINA FIGUEIREDO

Como se iniciou na prática 
desportiva?
Comecei a minha prática despor-
tiva por causa do meu pai, que, na 
altura, era treinador de voleibol. Ar-
rastou-me um bocado para aquilo e 
eu nem gostava muito, mas comecei 
a ganhar o gosto.
O voleibol foi a única modalidade 
que a cativou?
Houve uma altura da minha vida 
em que tive de optar entre o vo-
leibol e os trampolins, que praticava 
na Académica de Espinho. Acabei 
por optar pelo voleibol, porque co-
mecei a ganhar algum medo dos 
trampolins. E acho que fiz a opção 
certa.
O que tinham os trampolins para 
despertar a sua atenção?
Eu gosto muito de desporto, gosto 
muito da prática da ginástica em si, 
todo o tipo de ginástica. Inclusivé, 
acho que me deu uma boa base em 
termos musculares e de elastici-
dade da qual tiro grandes benefícios 
agora no voleibol. Sinto-me muito 
mais livre a jogar precisamente por 
causa disso. O que realmente me 
cativou foi o facto de toda a gente 
na altura fazer ginástica e eu acabei 
por entrar também e adorei. Acho 
que era uma coisa que eu voltava a 
fazer agora.
Não se arrepende de ter optado 
pelo voleibol?
Houve alturas da minha vida, prin-

cipalmente quando era mais nova, 
que me custava ter de deixar algo 
que eu também gostava muito por 
causa do voleibol. Mas o voleibol 
agora é a minha grande paixão, por-
tanto não me arrependo nada.
Quando é que se apercebeu que o 
voleibol era mais sério do que ini-
cialmente pensava?
Quando saí do SC Espinho e tive 
uma proposta para ir para uma 
Primeira Divisão no CD Aves foi 
quando percebi que o voleibol ia 
tornar-se muito sério. Foi há três 
épocas que recebi essa proposta e 
pensei “Agora é que vai ser” e co-
mecei a dedicar-me mais. Fazia 
grandes viagens para estar lá e foi 
um grande esforço. Mas foi um es-
forço que valeu a pena, sem dúvida.
Teve o apoio da família durante 
esse esforço?
Tive, porque se não tivesse era 
impossível ter acontecido. Quer 
a nível psicológico, financeiro e 
tudo o resto. Tive toda a ajuda que 
podia ter.
Joga a líbero. Como é que desco-
briu que essa era a sua posição no 
jogo?
A minha vida desportiva não 
passou muito por líbero. Comecei 
por ser atacante, Zona 4, já cheguei 
a ser passadora também. Acabei 
por ser líbero, porque comecei a 
não ter altura suficiente para con-
seguir estar noutras posições. Na 
minha idade e no meu escalão 
podia ser Zona 4, mas não era isso 

que me iria trazer rentabilidade nas 
seniores. Nas Aves fazia atacante e 
líbero, mas quando vim para o FC 
Porto fiquei só a líbero e é isso que 
eu quero.
Como foi a sua caminhada pelos 
vários clubes?
Quando comecei a jogar, o Arcozelo 
era um clube que tinha uma visibili-
dade bem grande. Era um clube que 
eu adorava, havia uma mística en-
graçada, porque toda a gente se co-
nhecia. Era muito pequena, comecei 
com três anos, por isso, há coisas de 
que eu não me lembro, mas sei que 
gostei muito do tempo que lá estive. 
Entretato passei para o SC Espinho 
e foi uma mudança de que gostei 
muito, porque era a minha cidade, 
sentia as coisas de forma diferente. 
Tive no Espinho vários anos e só saí, 
porque senti que era mais vantajoso 
para mim elevar um pouco a fas-
quia e fui parar às Aves para subir 
um bocadinho de patamar, mesmo 
em termos de treino para me per-
mitir evoluir. Na segunda época 
no CD Aves, acabei a meio, porque 
não estava a conseguir gerir a vida 
pessoal, psicológica e desportiva. 
Estive um tempo parada até receber 
a proposta do FC Porto e aceitei, 
porque era perto de casa, mas sabia 
que ia ser o maior desafio que já 
tinha tido. É um clube enorme que 
está sempre entre os melhores, por 
isso, o nivel de exigência mesmo nos 
treinos é muito elevado. É dar o me-
lhor que tu podes dar a toda a hora 

defesa-ataque

ENTREVISTA MAFALDA MORAIS

Mafalda Morais está na segunda época 
ao serviço da AJM/FC Porto e é bicampeã 
nacional de voleibol feminino. 
A espinhense de 19 anos que agora veste a 
camisola do emblema azul e branco deu os 
primeiros passos na modalidade aos três anos, 
ao mesmo tempo que praticava trampolins. 
Passou pelo Sporting Clube de Espinho e diz 
ter as portas do coração sempre abertas para o 
clube ‘tigre’.

“Digam o que 
disserem, nós 
merecíamos 
ganhar o 
campeonato”
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e isso fez-me crescer muito.
Essa saída do SC Espinho custou?
Na altura custou-me tomar a de-
cisão de sair do SCE e ir para o Aves, 
porque eu gostava de estar aqui, 
toda a gente me conhecia e adorava 
as pessoas que seguiam o Espinho. 
Eu própria seguia o Espinho para 
todo o lado. Mas tive de tomar essa 
opção, porque a nível desportivo 
era melhor. Eu continuo a adorar 
o Espinho e a apoiar o Espinho, 
menos quando joga contra mim. E o 
SC Espinho é, para mim, um clube 
sempre de portas abertas, sem dú-
vida alguma.
Como foi a reação ao convite do FC 
Porto?
Fiquei um bocadinho nervosa, 
porque não sabia qual era a realidade. 
Apesar do CD Aves ser uma equipa 
de Primeira Divisão, os objetivos são 
diferentes dos do FC Porto. Apesar 
do nervosismo, deu-me uma grande 
motivação porque era algo diferente. 
Era algo que me dava muita opor-
tunidade de crescer, a jogar mais ou 
a jogar menos, acabava por evoluir 
sempre, porque o ritmo de treino é 
muito alto e exigem mais de mim. Foi 
uma época boa para nós, difícil em 
alguns momentos, mas que terminou 
de uma forma muito boa.
Tem como rival de posição a 
Joana Resende. É uma competição 
saudável?
É uma competição saudável, sem 
dúvida. A Joana é um exemplo. 
Deve ser das pessoas com quem 
eu me dou melhor. Às vezes as 
pessoas associam a nossa relação 
a essa rivalidade pela posição, mas 
não há rivalidade nenhuma. É uma 
das amizades que vou levar para 
sempre, sem dúvida. E treinar com 
a Joana é muito bom, porque ela 
eleva sempre a fasquia e é muito 
competente naquilo que faz. É uma 
atleta exemplar a todos os níveis e 
eu nunca tinha tido um exemplo 
assim tão perto de mim. Ela moti-
va-me a treinar mais e querer mais, 
cresci e aprendi muito com ela. 
Está a representar a AJM/FC Porto 
nas seniores, mas também nas Sub-
21. Como está a ser a experiência?
Eu não treinava muito com as Sub-
21, porque estava mais com as se-
niores, mas adoro-as. Foi um ano 
complicado para elas e para mim 
também não foi fácil ajudar nas 
duas equipas. Mas em termos de 
campeonato conseguimos resul-
tados ótimos e ficámos no segundo 
lugar, que era algo que quase nin-
guém esperava. Claro que podia ter 
sido melhor, mas o desporto é assim 
e não se ganha sempre. Mas vestir 
a camisola do FC Porto é algo que 
ninguém imagina, porque entrar no 
Dragão Arena cheio é algo de arre-
piar. Ver os adeptos todos a vibrar 
por aquilo e a querer o mesmo que 
nós, ter pessoas que nos acompa-
nham onde quer que seja o jogo e 
estão sempre ali para nós é espeta-

cular. E acho que se não fosse no FC 
Porto, não vivia isso tão cedo.
A Mafalda acaba por fazer parte 
da evolução do voleibol feminino, 
porque não era uma modalidade 
com grande visibilidade até os três 
grandes surgirem. E, de repente, 
há uma massa adepta que se des-
loca com vocês. Como é fazer parte 
deste momento da modalidade?
Isso é um assunto muito impor-
tante, porque, apesar de sabermos 
que a grande massa adepta se des-
loca para o futebol, já há bastantes 
movimentos também no voleibol 
feminino. O voleibol masculino já 
consegue mais apoios e acho isso 
uma ideia errada, porque vivemos 
o desporto da mesma maneira, de-
dicamo-nos da mesma maneira, 
temos atletas profissionais, o que 
não é o meu caso. Por tudo isto, 
acho que a modalidade deve ser 
valorizada da mesma forma. Claro 
que a parceria entre AJM e FC Porto 
deslocou uma grande massa adepta 
por si só, mas as pessoas acabaram 
por gostar de nós e conseguem ter 
uma proximidade connosco que 
com outras modalidades não con-
seguem. E ainda bem, porque às 
vezes ganham-se jogos pela claque 
e por quem se desloca connosco. 
Mas contribuir para esta evolução é 
muito importante e fico muito con-
tente por isso.
A união do vosso grupo pode 
ter sido um fator essencial para 
chamar os adeptos ao Dragão 
Arena?
Sim, isso ajuda sempre. É a tal li-
gação que se cria. Nós tentamos ao 
máximo responder às mensagens 
que nos mandam, porque é sempre 
mais uma força para dar a volta. E 
essa proximidade foi o que os fez 
deslocarem-se aos nossos jogos e re-
sultou, porque fomos campeãs na-
cionais e também foi graças a eles.
Foi o fator-chave de uma final que 
o FC Porto estava a ganhar por 2-0 
e acabou por ser decidida só no 
quinto jogo?
Acredito que sim. Não é fácil estar a 
ganhar 2-0 e depois a outra equipa 
empatar. Mas nós sabíamos que o 
único resultado possível era ganhar 
e era aquilo que nós merecíamos, 
porque foi um trabalho de muitos 
meses. Desde o início de agosto que 
nós estávamos ali todos os dias, 
sempre dedicadas. Nós merecíamos 
aquilo. Digam o que disserem, nós 
merecíamos ganhar o campeonato. 
Olhando para o seu percurso, qual 
o momento mais especial?
A época que mais me custou a nível 
de evolução foi esta. Foi difícil, mas 
foi boa. A nível de Sub-21 o melhor 
resultado que consegui foi este 
ano e senti muito isso. Foram duas 
semanas muito intensas com esse 
resultado e com a vitória do cam-
peonato. Foi um estouro completo 
em termos emocionais.
E a equipa que mais a marcou?

Talvez tenha sido no SC Espinho, 
porque estive lá muitos anos e cru-
zei-me com muitas pessoas. O Es-
pinho tem essa mística de levar os 
atletas de lá de baixo até lá acima. 
E eu estive muitos anos com muitas 
pessoas a sermos equipa.
Quais são os seus objetivos 
futuros?
Não sei como vai ser a próxima 
época, porque ainda não está nada 
decidido. Apesar de a minha vida ui-
versitária ser a prioridade neste mo-
mento, eu quero continuar a jogar 
voleibol e tentar ao máximo con-
seguir gerir a universidade e o vo-
leibol. Mas um dos grandes objetivos 
é representar a seleção nacional, 
porque só tive oportunidade de ir a 
alguns treinos de captação quando 
era mais nova. Acho que representar 
o nosso país é algo que eu não sei o 
que é, mas adorava saber. E acho que 
esta época no FC Porto faz com que 
olhem mais para nós e o trabalho e 
a dedicação refletem-se no campo e 
nos resultados.
A Mafalda não é atleta profissional, 
mas isso já esteve nos seus planos?
Este ano tive alguns momentos 
em que isso foi opção. Mas surgiu 
a oportunidade de entrar na facul-
dade, então assumi que ia fazer o es-
forço de conciliar os dois. O voleibol 

não é uma coisa que sustente facil-
mente as jogadoras, não é como o 
futebol nem de perto nem de longe. 
Estou a tirar Fisioterapia, que é algo 
que me concretiza e sinto que vai ser 
a minha vida.
A escolha de Fisioterapia foi conse-
quência da sua prática desportiva?
Sim. A proximidade que nós temos 
com os fisioterapeutas desde muito 
cedo fez-me perceber que gostava 
desta área. Também estive inclinada 
para a parte desportiva, mas quero 
que o voleibol ande sempre de mão 
dada com a fisioterapia.

É possível deixar de ser jogadora 
do FC Porto e passar a ser fisiotera-
peuta do FC Porto?
Era ótimo! Para mim era um orgulho 
e acho que é um orgulho para qual-
quer profissional ser atleta ou fun-
cionário do clube, seja em que área 
for. É um sentimento que não se 
explica.
Como vê o panorama do voleibol fe-
minino em Portugal?
Foi importante para o voleibol por-
tuguês feminino os três grandes 
aparecerem na Primeira Divisão, 
porque em termos de visibilidade 
é um passo muito grande. Elevam 
a fasquia e elevam o nível da per-
formance. Acho que agora temos 

grandes massas adeptas que se des-
locam com as ateltas. Agora já vamos 
vendo pavilhões cheios em jogos de 
voleibol feminino e isso é muito 
bom.
É facil em Portugal optar por ser 
profissional de voleibol feminino?
Não é fácil. Não é uma modalidade 
com grande visibilidade e em termos 
financeiros também não é  fácil con-
cretizar. É triste dizer, mas é verdade, 
em Portugal é praticamente impos-
sível ser profissional de voleibol. 
O que ainda há para fazer pela 
modalidade?
Ainda pode ser muito valorizada. 
Mesmo em termos das condições 
oferecidas à modalidade, acho que 
ainda há muita discrepância entre as 
condições oferecidas pelos grandes 
e pelos clubes com menos possibi-
lidades. Quanto mais uniforme for, 
mais justo vai ser. Em termos de 
divulgação também ainda há um 
longo caminho. O voleibol feminino 
acaba por ficar esquecido, mesmo 
quando são jogos importantes. É 
diferente do voleibol masculino, 
mas tem o seu valor. Eu convido os 
adeptos a olhar para o voleibol femi-
nino de uma maneira mais crítica e 
reflexiva e a perceberem o esforço 
que nós fazemos e que nos possam 
dar o apoio que nós queremos ter.  
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O SC Espinho é 
para mim um clube 
sempre de portas 
abertas, sem dúvida 
alguma”

Vestir a camisola do 
FC Porto é algo que 
ninguém imagina, 
porque entrar no 
Dragão Arena cheio 
é algo de arrepiar”
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“FOI UMA ÉPOCA absolu-
tamente incrível”, admitiu 
Adriano Mendes, ainda na 
ressaca da conquista do últi-
mo troféu da época. O atleta 
espinhense de Andebol em 

Cadeira de Rodas disse ter 
tido “uma época quase per-
feita”, tendo falhado apenas 
a conquista da Taça de Portu-
gal na categoria de ACR4, ou 
seja, quatro contra quatro.

Ao serviço da Associação 
Portuguesa de Deficientes 
– Delegação do Porto (APD 
Porto), a mais recente vitó-
ria desta época para Adriano 
Mendes foi a da Taça de Por-
tugal em ACR6, ou seja, seis 
contra seis. No passado dia 
14, a APD Porto venceu a APD 
Leiria por 19-17 e conseguiu a 
dobradinha ao juntar este tí-
tulo à vitória do Campeonato 
Nacional de ACR6, conquista-
do a 30 de abril, frente à tur-
ma de Leiria por 2-0 (6-8/6-9). 
“Foi uma conquista muito 
importante, porque nos per-
mitiu fazer a dobradinha, o 
que é sempre especial”, con-
fessou o espinhense.

Na semana anterior à con-
quista do Campeonato de 
ACR6, Adriano Mendes e a 
equipa da APD Porto sagra-
ram-se Campeões Nacionais 
de ACR4, novamente frente à 
APD Leiria, desta feita tam-
bém por 2-0 (10-6/7-5). “Fo-
ram duas semanas espeta-
culares e de muitos festejos”, 
garantiu o atleta, olhando 
para trás em jeito de balan-
ço, numa época que chegou 
agora ao fim.

“Fui campeão no quatro 
contra quatro, no seis contra 
seis e na Taça de Portugal de 
seis contra seis”. “Só faltou 
mesmo a Taça de quatro con-
tra quatro”, confessou o espi-
nhense, mas sem lamentar, já 
que a equipa que venceu, a 
APD Leiria “precisava deste 
título para homenagear um 
colega que partiu há pouco 
tempo”, explicou.

Adriano Mendes explicou 

ainda à Defesa de Espinho 
que estas competições se 
inserem na secção Andebol 
4 ALL, traduzindo do inglês, 
Andebol para Todos, perten-
cente à Federação de Ande-
bol de Portugal. Para o an-
debolista, são “organizações 
que permitem a inclusão no 
desporto” e que “têm um pa-
pel muito importante” no pa-
norama nacional.

Quanto a objetivos para 
a próxima época, Adriano 
Mendes é muito claro: “a pró-
xima época tem de ser igual 
ou melhor do que esta que 
agora terminou”. 

E o mesmo se aplica à sua 
prestação na seleção nacio-
nal. O andebolista que já fez 
parte da convocatória do se-
lecionador nacional Danilo 
Ferreira, quer voltar a estar 
na lista dos eleitos. No ano 
em que Portugal recebe o 
Europeu de Cadeira de Ro-
das, em Leiria, de 15 a 21 de 
novembro, e no ano em que o 
Campeonato do Mundo que 
se irá realizar pela primeira 
vez, Adriano Mendes tem 
como “próximo objetivo ser 
convocado para os campeo-
natos da Europa e do Mundo” 
e “poder contribuir para as 
conquistas da seleção nacio-
nal”, conclui.  CF

ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS FUTSAL

FUTEBOL POPULARJIU-JITSU

defesa-ataque

A EQUIPA de jiu-jitsu bra-
sileiro do Novasemente GD 
conquistou quatro medalhas 
no Campeonato Português 
de Jiu-Jitsu, que ocorreu no 
pavilhão do Casal Vistoso, em 
Lisboa.
Carlos Marques, professor, 
treinador e também múlti-
plas vezes campeão nacional 
da modalidade, orientou o 
percurso de todos os atletas 
em prova e viu os alunos 
Luís Maricato e Osvaldo 
Silva sagrarem-se campeões 
de Portugal, nas respetivas 

categorias. Maricato venceu 
a prova, por finalização, na 
categoria de -88 Kg Faixa 
Marrom Master 2 e Osvaldo 
ganhou por pontos na cate-
goria de -70 Kg, Faixa Azul 
Master 1.
António Carneiro e Fábio 
Almeida foram os restantes 
atletas do Novasemente GD 
medalhados, com um se-
gundo lugar em -90Kg Adulto 
Faixa Branca e um terceiro 
lugar em -100 Kg Adulto Faixa 
Branca, respetivamente. José 
Carvalho e Emanuel Martins 

também estiveram em ação, 
falharam o pódio, mas dei-
xaram boas indicações e ti-
veram um papel importante 
em elevar mais uma vez o 
nome da cidade de Espinho, 
numa arte marcial que está 
em franco crescimento a 
nível mundial.
A equipa antense promete 
voltar a mostrar a força da 
raça vareira na próxima 
competição nacional, que irá 
realizar-se a 2 de julho, no 
Porto.  

“A próxima época tem de 
ser igual ou melhor”

Adriano Mendes sagrou-se Campeão 
Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas 
nas vertentes de ACR4 e ACR6. Além disso, 
venceu a Taça de Portugal na vertente ACR6. 
Em conversa com a Defesa de Espinho, o 
atleta faz um balanço da presente época e 
perspetiva a próxima.

Luís 
Maricato 
e Osvaldo 
Silva 
sagram-se 
campeões 
portugueses
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TÍTULOS 
conquistados 
por Adriano 
Mendes esta 
época

Novasemente afastado 
nas meias-finais da Taça 
de Portugal

Taça Cidade de 
Espinho e Supertaça 
com Leões e antenses

A EQUIPA de futsal feminino do Novasemen-
te Grupo Desportivo viu a presença na Final 
Four da Taça de Portugal terminar mais cedo 
do que o desejado, depois da derrota por 5-0 
frente ao SL Benfica, nas meias-finais.
As antenses não conseguiram parar a formação 
encarnada, que chegou à baliza do Novasemen-
te GD por cinco vezes, através de Inês Matos (9’), 
Maria Pereira (12’, 21’), Leninha (26’) e Dricas (34’). 
A Taça de Portugal acabou por ser conquistada 
pelo Nun’Álvares, por 1-4 nas grandes penalida-
des, após o empate a um no tempo regulamentar.
O próximo desafio das sementinhas será nova-
mente com o SL Benfica. Os três encontros das 
meias-finais da I Divisão Feminina de Futsal 
voltam a colocar frente a frente os dois emble-
mas, por um lugar na final, que contará com 
a presença do vencedor da outra meia-final a 
ser disputada entre Nun’Álvares e Sporting CP. 
O primeiro jogo está agendado para sábado, 
pelas 21h30, no Pavilhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Anta, e terá transmissão televisiva 
no Canal 11.

SUB-19 FAZEM HISTÓRIA
A equipa de sub-19 de futsal feminino do Nova-
semente GD fez história ao marcar presença na 
primeira Final Four de sempre do Campeonato 
Nacional da categoria e conquistar o terceiro lu-
gar da prova. Apesar de terem perdido na meia-
-final, no encontro também frente ao SL Benfica 
(0-3), tal como o escalão sénior, as jovens anten-
ses deixaram uma boa imagem na competição.
No jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar, 
as sementinhas levaram a melhor ao vencer o 
SC S. João de Ver por 3-1, com golos de Margarida 
Carvalho (1’), Ana Barbosa (6’) e Martinha Silva 
(25’).○ 

O PRIMEIRO classificado da 1.ª Divisão, os 
Leões Bairristas e o Novasemente GD, como 
finalista da Taça Cidade de Espinho, irão par-
ticipar na Taça do Distrito de Aveiro na próxi-
ma época. A final da Taça Cidade de Espinho 
(5 de junho), no Complexo Desportivo da Sea-
ra, em Silvalde e a Supertaça (12 de junho), no 
Complexo Desportivo de Cassufas, em Anta 
serão entre os Leões Bairristas e o Novase-
mente GD. ○ MP
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NA PÁGINA PESSOAL nas redes 
sociais, o atleta de 30 anos, anun-
ciou a sua saída de Portugal ao seu 
13.º ano como sénior, para “o cumprir 
de um sonho, fora do país, numa liga 
bastante competitiva e conhecida no 
panorama internacional, num clube 
cheio de tradição no panorama 
internacional”.

José Pedro Monteiro fez questão 
de agradecer a toda a sua família e, 
em particular, à sua esposa e ao seu 
filho “por todo o apoio” que lhe têm 
dado para “embarcar nesta gigan-
tesca aventura”.

“Um agradecimento especial pela 
confiança no meu trabalho”, disse, 
ainda, o internacional espinhense 
com a certeza de que “juntos vamos 
ser muito felizes”.

Por fim, José Pedro Monteiro leva 
na bagagem “muita força, muitos 
sonhos por cumprir e uma estrela 
que para sempre me irá acompa-
nhar neste caminho”, acrescentou o 
jogador espinhense numa evocação 
de seu avô: “Tenho a certeza de que 

continuarás orgulhoso de todo o 
meu trajeto, tenho a certeza que con-
tinuarás a festejar as minhas con-
quistas a meu lado avô”, concluiu.

José Pedro Monteiro iniciou a sua 
carreira no SC Espinho, rumando 
em 2013 ao Clube Atlântico da Ma-
dalena, vestindo a camisola dos 
gaienses por duas temporadas. Em 
2015, o jogador espinhense rumou ao 
Fonte do Bastardo, nos Açores onde 
permaneceu até 2017, sendo contra-
tado pelo Sporting CP nesse ano. 
Vestiu a camisola dos leões até 2020, 
altura em que regressou ao clube 
que o formou, o SC Espinho e onde 
esteve até à época finda.

De realçar que o Lindemans Aalst 
conta no seu palmarés com duas 
Taças da Bélgica e quatro títulos da 
Liga A belga.  MP

MARIA SILVA, atleta da 
Associação Mar de Espinho 
(AME) alcançou o título na 
categoria de sub-16 femi-
nino com o somatório dos 
resultados obtidos nas cinco 
etapas. A surfista espinhense 
obteve o segundo lugar na 
prova de Vagos nos sub-16 
femininos e, ainda, a quinta 
posição nos sub-18 femininos.
Núria Maganinho, atleta 
da Associação Onda do 
Norte (AON), com apenas 14 
anos, conquistou o título de 
campeã regional do Norte 
nos sub-18 femininos, alcan-
çando o primeiro lugar na 
prova da Praia da Vagueira. 
A surfista espinhense ficou, 
ainda, na terceira posição na 
competição dos sub-16 femi-
ninos, imediatamente a se-
guir a Maria Silva.
Núria Maganinho irá partir 
a 20 de junho para as Mal-
divas para realizar alguns 
treinos tendo em vista a sua 
participação nas próximas 
competições.
"Foi muito importante ter 
conquistado esta vitória 
porque já estou em competi-
ções há quatro anos e ainda 
não tinha alcançado nenhum 
título", disse Maria Silva à De-
fesa de Espinho.
"As provas a nível nacional 
não me estavam a correr 
nada bem e, por isso, ser 
campeã regional do Norte é, 

para mim, um grande incen-
tivo", acrescentou a surfista 
espinhense que acredita que, 
a partir de agora, "as provas 
nacionais irão correr ainda 
melhor".
Maria Silva já participou 
este ano no Campeonato 
Nacional de Esperanças, nos 
sub-16 femininos, mas o seu 
objetivo será o de "continuar 
a treinar para obter um bom 
resultado nível nacional".
A jovem surfista da AME ten-
ciona vir a participar na ter-
ceira etapa da Liga Meo Surf, 
que irá realizar-se na Praia de 
Ribeira D’Ilhas, na Ericeira, 
de 10 a 12 de junho, assim 
como na segunda etapa do 
Pro Júnior feminino que irá 
decorrer a 2 e 3 de julho na 
Praia de S. Jacinto, em Aveiro.
"Vou continuar a treinar nas 
ondas de Espinho, a partir de 
agora, aproveitando as férias 
escolares, para ver se con-
sigo melhores resultados", 
concluiu a jovem surfista 
espinhense.
De salientar, ainda, a quarta 
posição de Bernardo Costa 
e de Carolina Marques da 
AME, respetivamente, nas ca-
tegorias de sub-18 masculino 
e feminino, na última etapa 
do Circuito Regional de Surf 
do Norte 2022, na praia da 
Vagueira.
Participaram, ainda, os sur-
fistas espinhenses Gabriel 

Ferreira, que obteve a 11.ª po-
sição nos sub-16, Tomás Bu-
gallo (nono classificado nos 
sub-16 e sub-18) e Biagio Tona 
(quinto nos sub-16).  MP

A EQUIPA de juvenis masculinos 
da Associação Académica de Es-
pinho sagrou-se campeã nacional 
no passado fim de semana. Os mo-
chos venceram por 3-1 (25-20, 25-23, 
22-25 e 25-18) a final com a AA São 
Mamede e encerraram da melhor 
forma a Final 8 do Campeonato 

Nacional de Juvenis Masculinos, 
realizada no Pavilhão do Esmoriz 
Ginásio Clube.
Entretanto, as equipas de cadetes 
masculinos da AAE como do SC 
Espinho vão levar as equipas a dis-
putar a Final a 7 de Apuramento 
do Campeão Nacional de Cadetes 
Masculinos, que se realiza de 27 a 29 
de maio, no Pavilhão Álvaro Maga-
lhães e Pavilhão do Colégio de La-
mego.  CF

A ATLETA foi convocada pela Fe-
deração de Ginástica de Portugal 
(FPG) para representar Portugal 
no XXIX Torneio Internacional de 
Portimão. A competição decorreu 
entre os dias 24 e 25 de maio e Sofia 
Amorim ginasta da Associação Aca-
démica de Espinho entrou em com-
petição na Portimão Arena logo no 
primeiro dia de prova. 

SURF VOLEIBOL 

ASSOCIATIVISMO

O jogador espinhense de 
voleibol, José Pedro Monteiro, 
que representou e foi capitão 
da equipa do SC Espinho, 
ruma agora à Bélgica onde 
vai vestir a camisola do 
Lindemans Aalst.

As espinhenses Maria Silva (sub-16) e Núria Maganinho (sub-18) fizeram um 
brilharete ao se sagrarem, este fim de semana, campeãs regionais do Norte de 
surf, na última etapa do Circuito Regional de Surf do Norte 2022, na praia da 
Vagueira (Vagos).

OS NOVOS corpos sociais 
da Associação Cultural 
Desportiva e Recreativa da 
Casa do Benfica de Espinho 
eleitos a 29 de abril foram 
empossados nos respetivos 
cargos no passado sábado, 21 
de maio.
Durante a cerimónia, o presi-
dente reeleito fez referência 

às dificuldades causadas 
pela pandemia, mas vê como 
“grande desafio” a “abertura 
da sede” ao público. “É ne-
cessário tornar este espaço 
mais atrativo, mais fun-
cional, gerador de receitas e 
que promova o crescimento 
do nosso maior valor, que 
são os nossos sócios, para os 

quais temos o nosso grande 
e principal compromisso e 
objetivo”, acrescentou João 
Roque no discurso proferido.
“O nosso objetivo é crescer, 
servir os nossos sócios, 
mas também criar valor a 
Espinho”, sublinhou o pre-
sidente reeleito, acrescen-
tando que “isto só será pos-
sível se estivermos todos 
juntos neste propósito, com 
as competências e conheci-
mentos de cada um de nós”, 
concluiu. 

José Pedro Monteiro vai jogar nos 
belgas do Lindemans Aalst

Juvenis do Mocho 
são campeões

Sofia Amorim 
representou 
Portugal

Maria Silva e Núria 
Maganinho sagram-se 
campeãs regionais do Norte

Corpos sociais da Casa do 
Benfica tomam posse
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GINÁSTICA RÍTMICA 

Maria Silva, atleta da Associação 
Mar de Espinho (AME)

Núria Maganinho, atleta da 
Associação Onda do Norte (AON)
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

ARIADNA PINHEIRO  

 
PARA COMEÇAR UM fim de semana de pura 
descoberta e de puro lazer em Santo Tirso, 
nada como visitar a parte histórica da cidade 
e o Mosteiro de São Bento. O mosteiro, que 
está implantado na margem esquerda do rio 
Ave, na zona baixa da cidade de Santo Tirso, 
foi fundado por D. Unisco Godiniz e seu ma-
rido Abunazar Lovesendes, no século X. Apro-
veitando que está na parte baixa da cidade, do 
outro lado da rua, encontra-se o Parque Dona 
Maria II e o seu jardim com imensas e fron-
dosas árvores (castanheiros, tílias e plátanos). 
Possui um lago, um coreto, um parque infantil 
e é um bom sítio para apreciar a vista sobre a 
cidade, com o acréscimo de poder lanchar na 
fantástica Casa de Chá. No passado, este espa-
ço era o ponto de encontro da elite tirsense e 
até portuense, sendo possível avistar o Mostei-
ro de São Bento e do Monte de Nossa Senhora 

da Assunção. No edifício está escrito: “A vila de 
Santo Tirso, de pequenina tem graça. Tem um 
chafariz no meio, que dá de beber a quem pas-
sa”. Se preferir passar a noite na cidade, há no 
centro um dos melhores hotéis locais, o 8 Vil-
las, que fica na Rua Sousa Trepa 4, e que, em 
comparação com o Hotel Cidnay é mais barato 
- entre os 80 e 90 euros por noite – e está situa-
do mesmo no centro da cidade, à distância de 
poucos minutos a pé das principais atrações. O 
hotel também tem um restaurante típico, com 
extras como sushi, massas, tapas e pratos mais 
elaborados, entre os 20 e os 50€. 
 

 
SE É DAQUELAS pessoas que gosta de estar 
sozinha, com a sua própria companhia e paz, 
sugerimos uma ida ao Parque Urbano Sara 
Moreira, que fica em Burgães, uma aldeia a 
cinco minutos de Santo Tirso. O local é um 
parque muito arborizado, com ótimas áreas 
para piquenique e uma estrutura incrível para 
desportos. Fica na beira do rio, o que traz um 
clima agradável e convidativo, ideal para cami-
nhadas e passar a tarde. Pode também lanchar 
ou até almoçar no Bar do Rio, que é um espaço 
muito acessível, com opções que variam entre 
os cinco e 15 euros. 
Ao fim do dia, pode sempre experimentar a 
Clínica, um restaurante de comida tradicional 

portuguesa, situado na Rua Doutor Alexandre 
Lima, com diárias e jantares muito baratos. 
Para acabar a noite, na zona do 8 Villas, que se 
encontra na rua dos bares, há sempre várias 
opções e diversos estilos musicais. No Café Del 
Rock, por exemplo, vai encontrar um ambiente 
inspirado nos pubs dos anos 70 e 80 do século 
passado; no Praça, o estilo e música são mais 
contemporâneos; já o T0 Lounge&Club é um 
disco-bar, onde paga apenas um euro de entra-
da e pode divertir-se até às três da manhã.

NO ÚLTIMO dia por terras tirsenses, dedique-
-se mais à gastronomia da cidade. Pela manhã, 
vá tomar o pequeno-almoço à Confeitaria 
Mónica, um dos estabelecimentos mais emble-
máticos da cidade e vai ver fazer as delícias da 
família. De seguida, visite a Praça 25 de Abril, a 
maior praça da cidade e o local onde decorrem 
os grandes concertos de verão, por ocasião das 
Festas de São Bento, em julho, entre muitas ou-
tras atividades ao longo do ano.
A Praça 25 de Abril, ou Praça do Município, é 
onde se encontra também o edifício da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, e tem pequenos 
relvados com distribuição aleatória, bancos 
de jardim em pedra, um chafariz muito boni-
to quando ligado, vários estabelecimentos de 
todo o tipo nas imediações e esculturas con-
temporâneas no jardim.
Depois disso, a barriga já deve começar a dar 
horas, por isso, sugerimos-lhe um almoço no 
Olímpico. Localiza-se na Rua Sousa Trêpa e 
é um restaurante típico de marisco e comida 
portuguesa. Visto que, após o almoço, há sem-
pre vontade de comer um docinho, não há 
duas sem três: do outro lado da rua, não perca 
a famosa Confeitaria Moura, conhecida por ter 
os melhores jesuítas e limonetes do país. Aliás, 
não há como visitar Santo Tirso e não experi-
mentar um jesuíta da Moura!
Para acabar o fim de semana em grande e da 
maneira mais histórica possível, volte à baixa 
da cidade e visite o Museu Municipal Abade 
Pedrosa, que é também o Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea. O equipamento 
encontra-se instalado na antiga hospedaria do 
Mosteiro de Santo Tirso e está aberto sempre 
da parte da tarde, das 14 às 19 horas. 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

TERMAS DAS CALDAS DA 
SAÚDE
Nesta estância termal pode 
desfrutar de tudo o que 
se espera de um moderno 
SPA, health club e circuito 
termal muito completo. Está 
aberta de segunda a sábado 
das 8h30 até as 19h30.

CENTRO PAROQUIAL DA 
REGUENGA
No sábado, não perca a 
oportunidade de assistir 
ao espetáculo Raposos 
– Teatro de Balugas, 
no Centro Paroquial da 
Reguenga, às 21:30. O 
bilhete é gratuito. 

PRAIA URBANA 
Visite e Relaxe na praia 
fluvial, situada perto do 
Mosteiro de São Bento. Está 
aberta 24 horas. Esta praia 
tem instalações (balneários) 
e outros equipamentos de 
apoio. 

    

Santo Tirso é uma cidade 
portuguesa que pertence 
ao distrito do Porto, à Área 
Metropolitana do Porto e à 
Região do Norte. É uma cidade 
cheia de cultura e conhecida pela 
sua gastronomia.
Desta forma, pode visitar 
a cidade e usufruir da bela 
história, gastronomia e vista 
da cidade aproveitando as 
nossas sugestões para um fim de 
semana em grande, passado com 
a família, e amigos ou mesmo 
sozinhos.
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Santo Tirso: com 
graça, escultura e 
jesuítas
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LISANDRA VALQUARESMA 

No sábado passado lançou o proje-
to MARTA. Em que consiste? 
É o meu projeto a solo que já queria 
ter lançado há algum tempo, mas 
com a pandemia foi complicado. 
O álbum chama-se Montebello e é 
uma coisa mais íntima. A banda The 
Acoustic Foudation é um coletivo, é 
uma festa total em palco com coisas 
mais de estilo funk retro, ao passo 
que o MARTA é mais ligado ao soul 
e R&B. É uma fusão de vários estilos, 
mas neste projeto sou mesmo eu. 
É o primeiro trabalho a solo?
Sim. Eu toco na mesma como ban-
da, até porque são basicamente os 
mesmos elementos que integram 
os The Acoustic Foudation e este 
projeto, mas eu já queria há muito 
tempo apresentar-me a solo. Ter 
uma banda e fazer funk é muito di-
vertido, é muito bom, mas estamos 

em coletivo. O facto de estar a solo 
liga-me mais à minha essência que 
nasceu no r&b, no hip-hop e no soul. 
As letras são muito mais profundas, 
íntimas e dão para conhecer o meu 
lado mais oculto. Nós compusemos 
e gravamos o álbum antes da pande-
mia, mas tendo em conta a situação 
ficámos na dúvida se era a melhor 
altura para o lançar. Acabamos por 
decidir fazê-lo apenas agora numa 
fase mais calma.
Quais são as expectativas?
São boas, são altas. A festa de lan-
çamento foi no Espaço Porto Cruz, 
em Gaia, com a vista sobre aque-
la cidade lindíssima. Correu bem. 
Tratou-se de um concerto um bo-
cadinho diferente. Nós já tínha-
mos apresentado o projeto MARTA 
porque tivemos quatro concertos 
de apresentação em Braga, Lisboa, 
Coimbra e Porto. Fizemos estes con-
certos antes do álbum estar lançado 
porque, como já tínhamos as coisas 
todas prontas, quisemos apresentar 
alguma coisa ao público. Mas a festa 
de lançamento foi sábado e tivemos 
algumas surpresas. 
As letras são da sua autoria?
Sim. É algo muito íntimo, aborda 
esse meu lado mais obscuro, a partir 
de uma fase da minha vida que foi 
muito complicada e isso acho que 
está bem patente nas letras. Claro 
que tem duas ou três músicas que 

são alegres porque num processo 
de desamores há sempre uma parte 
boa também. Contudo, a maior par-
te do álbum é sobre dor, angústia, 
traição, mentiras e sofrimento. Este 
álbum consegue transmitir uma 
fase complicada que eu passei e que 
serviu de inspiração. Costuma-se 
dizer que o que é mau para o teu co-
ração é bom para a tua arte e neste 
caso é mesmo isso. Usei algo que se 
estava a passar comigo para escre-
ver e isso também é uma terapia. 
Quando surgiu a música na sua 
vida? 
Desde que me conheço como pes-
soa que sempre disse que queria ser 
bailarina e cantora. Eu era daquelas 
crianças que me fechava no quar-
to e cantava, fazendo de conta que 

estava a dar espetáculos para um 
estádio inteiro. Fiz os meus estudos 
normais, fui para a universidade 
fazer o curso de comunicação, mas 
sempre tive o bichinho de cantar. A 
verdade é que surgiu tudo de forma 
natural na minha vida, faço dança 
desde criança e, depois da universi-
dade, acabei por encontrar pessoas 
que também gostavam da área da 
música e decidimos lançar uma 
banda. Foi tudo natural.
Tudo o resto ficou de parte para 
viver a música?
Sim. Cheguei a trabalhar em empre-
sas, mas nunca foi a minha paixão. 
Tive a sorte de conseguir fazer real-
mente aquilo que amo. 
Atualmente está envolvida em que 
projetos?
Neste projeto a solo, na banda The 
Acoustic Foudation e ainda na The 
Royal Band que é uma banda de co-
vers, direcionada mais para eventos 
corporativos e privados. 
E é fácil agilizar todos estes 
projetos?
Há alturas mais complicadas. Tam-
bém sou professora de dança na 
Royal Crew cá em Espinho e, às ve-
zes, é complicado gerir estes projeto 
todos. Além disso, ainda tenho uma 
empresa de produção de eventos. 
Acaba por ser muita coisa, mas cos-
tuma-se dizer que quem corre por 
gosto não cansa.

MARTA é o primeiro trabalho a 
solo. Há vontade para continuar a 
produzir de forma individual?
Sim, agora há vontade de explorar. 
Eu adoro estar em placo com a ban-
da The Acoustic Foudation porque 
é uma festa de início ao fim, mas 
depois há o outro lado. Acho que a 
solo consigo passar mais a minha 
essência. 
Quais são as expectativas para o 
verão que se aproxima?
Não posso revelar já, mas vamos ter 
uma surpresa aqui em Espinho no 
verão. Mas, no geral, o objetivo é ter 
muitos concertos, dar a conhecer 
o máximo possível a música, estar 
presente em alguns programas de 
rádio e televisão, mas essencialmen-
te é concertos. 
Tocar em Espinho é especial?
Sim. Eu não sou de Espinho, mas 
faço a minha vida toda na cidade e 
posso dizer que Espinho recebe-nos 
com todo o carinho. Sou de Gaia, 
mas sinto Espinho como se fosse a 
minha casa. 
Quais são os objetivos para o 
futuro?
Quero tentar dar a conhecer o pro-
jeto MARTA ao máximo número de 
pessoas possível. Quem sabe poder 
ir a dois ou três festivais lá fora, mas 
sobretudo tocar muito e dar a co-
nhecer a minha história e a minha 
música. 

Depois de vários anos a 
cantar em bandas como 
The Acoustic Foudation, 
Marta Oliveira, de 37 anos, 
lança o seu primeiro projeto 
a solo: MARTA. O álbum, 
Montebello, retrata um 
período da sua história 
pessoal e experiência de vida 
com letras da sua autoria. 

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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 “As letras são 
muito mais 
profundas, 
íntimas e dão 
para conhecer 
o meu lado mais 
oculto”
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MARTA OLIVEIRA 

ÁLBUM MONTEBELLO

As letras foram escritas no Hotel 
Montebelo, em Ílhavo, servindo de 
inspiração para o nome do álbum.
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 agenda 

26 a 28 MAI
PASSAS NA COMIDA
Museu Municipal – FACE 
Horário: 9h30-19h00, de 3.ª a 6.ª 
feira; 10h30-17h00, sábado
A exposição com textos de Rui 
Leitão e ilustrações de enVide 
nefelibata.

26, 28, 29 e 31 MAI
DOWNTON ABBEY: 
UMA NOVA ERA
Cinema do Multimeios
Horário: 16h00, de 3ª a 5ª feira; 
16h00 e 21h30, domingo 
Bilhete: 4,5€
Realizador: Simon Curtis. Atores: 
Hugh Bonneville, Elizabeth 
McGovern, Michelle Dockery, 
Matthew Goode e Maggie Smith. 
Categoria: drama. Duração: 97 
minutos. Em 1928, a família e 
os empregados de Downton 
Abbey assistem ao casamento 
de Tom Branson com Miss Lucy 
Smith. Lord Grantham partilha 
a notícia de que o advogado 
da família irá visitar Downton 
a pedido da Condessa Viúva e 
que toda a família deve estar 
presente. Violet herdou uma vila 
no sul de França e quer deixá-la 
a Lady Sybil e à filha de Branson, 
Sybbie, no seu testamento.

26 MAI a 1 JUN
BIODIBERSIDADE NO 
CONCELHO DE ESPINHO 
Biblioteca Municipal 
Horário: 9h30-19h00, de 3.ª a 6.ª 
feira; 10h30-17h00, sábado.
Exposição de fotografias, 
por Tânia Araújo, integrada 
nas comemorações do 46.º 
aniversário da Cooperativa 
Nascente.

26 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. 

27 MAI
CONCERTO DE 
MÚSICA CLÁSSICA 
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8€ (cartão amigo 4€)
Espetáculo de 70 minutos 
para maiores de 6 anos, com a 
Orquestra Clássica de Espinho, 
Valéria Gomez (violino), Nuno 
Martino (saxofone) e Pedro 
Neves (direção musical). 
Cumprindo a tradição, a 
Orquestra Clássica de Espinho 
apresenta em maio um 
programa com jovens solistas 
da Escola Profissional de 
Música de Espinho, os quais, 
após concurso de seleção para o 
efeito, usufruirão de uma rara e 
significativa oportunidade para 
se apresentarem em concerto 
com orquestra. 

27 MAI
CINEMA DE ANIMAÇÃO

28 MAI

MATEUS ALELUIA – MÚSICA 
AFRO-BRASILEIRA
Auditório de Espinho – Academia / Horário: 21h30
Bilhete: 8€ (cartão amigo 4€)
Aos 79 anos de vida e mais de meio século dedicado à música afro-barroca, às 
pesquisas e filosofias africanas, aos sons de terreiro e às células rítmicas e melódicas 
do candomblé, o baiano Mateus Aleluia é um dos nomes históricos da música brasileira. 
Concerto ao estilo de voz e violão, incluindo a colaboração de um grupo de alunos da 
Escola Profissional de Música de Espinho. Duração: 75 minutos. Classificação: maiores 
de 6 anos.

27 MAI

“AGORA É A VEZ DE 
NANDO DE LA GENTE
Multimeios – Sala António Gaio
Horário: 21 horas
O humorista venezuelano Hernando González, 
conhecido no mundo artístico como “Nando 
de la Gente”, chega a Portugal para apresentar 
o espetáculo de stand up comedy “Agora é a 
minha vez”.

Auditório Nascente (Rua 16)
Horário: 21H30
Inserido nas atividades que 
assinalam o 46.º aniversário 
da Cooperativa Nascente, o 
filme “A Ria, a Água, o Homem” 
de Manuel Matos Barbosa, 
é projetado com entrada 
livre, constando o programa 
também de uma conversa com o 
realizador.

27 MAI
BOHÉME 
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão jantar 
das 20 às 21h00)
Jantar-espetáculo: 40€ 
O espetáculo residente 

surpreende com noites 
iluminadas de cor, luxúria e 
sensualidade. Combinando 
diferentes disciplinas de dança e 
performance, o público é levado 
numa viagem inusitada, que o 
transportará de uma rua de Paris 
de 1920 aos anos 50 de Nova 
Iorque, passando por esquinas 
de Buenos Aires e pinceladas das 
cores de África, sem esquecer a 
“Saudade” do nosso fado.

28 MAI
INGLÊS PARA CRIANÇAS
Biblioteca Municipal
Horário: 11 horas
“1, 2, 3… Read & Play With Me!”: 
atividade didática em inglês, com 

história, música e movimento 
para crianças, dinamizada pela 
voluntária Ana Paula Marques. 
Público alvo: crianças dos 3 
aos 5 anos (com um ou dois 
acompanhantes). Inscrição 
prévia.

28 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.

28 e 29 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.

29 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.

DESENHO/GRAFITE

EVENTO

MÚSICA

TERTÚLIA

Alunos da Escola Gomes de 
Almeida expõem na Câmara 
Municipal

Roda do Som anima Espinho

Banda Os Quatro e Meia 
exibe-se no Casino Espinho

Nascente debate 
criatividade

DECORRE até 31 de maio, no átrio da Câmara 
Municipal de Espinho, a exposição “Petmania” 
de desenho de retratos de animais de estima-
ção na técnica de grafite, realizados nas aulas de 
Educação Visual, sob a orientação da professora 
Cristina Jorge, na Escola Secundária Dr. Manuel 
Gomes de Almeida.
Os trabalhos selecionados são da autoria de 
alunos de cinco turmas (8.º 1.ª, 8.º 2.ª, 8.º 3.ª, 9.º 
2.ª e 9.º 6.ª).
“Os cães, os gatos, as aves aqui retratados, são re-
veladores de um realismo e expressão próprios 
e de um grande domínio e maturidade técnica 
que sensibilizam para a convivência entre ani-
mais e humanos”, dá nota Cristina Jorge.
A mostra está patente ao público das 8h30 às 16 
horas nos dias úteis, das 10 horas às 12h30 e das 
15 às 17 horas de sábado e domingo. ○

O PROJETO Roda do Som, que integra o per-
cussionista Pancho, residente há décadas em 
Espinho, promove um workshop interativo 
para famílias às 17 horas do último domingo 
de maio, junto à Praia da Baía.
Roda do Som é um programa de treino de 
aprendizado para a fomentação de competên-
cias de atenção auditiva e coloca a ênfase na 
distinção de sons não linguísticos. ○

O CASINO ESPINHO apresenta a banda Os 
Quatro e Meia, atualmente com seis elemen-
tos – João Cristóvão Rodrigues (violino e ban-
dolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro 
Figueiredo (Percussão), Ricardo Liz Almeida 
(guitarra e voz), Rui Marques (contrabaixo) e 
Tiago Nogueira (guitarra e voz) –, para um jan-
tar concerto no segundo dia de junho.
Em maio de 2013, cinco amigos com gosto pela 
música juntavam-se para uma pequena atua-
ção em Coimbra. Estava assim realizada a pri-
meira reunião de Os Quatro e Meia. O álbum 
de estreia – “Pontos nos Is” – foi editado a 30 
de junho de 2017 e entrou diretamente para o 
primeiro lugar do top nacional de vendas. A 
estreia no Coliseu do Porto, em novembro de 
2018, foi um sucesso, bem como no Coliseu dos 
Recreios, em outubro de 2019. ○

ESTÁ AGENDADA uma tertúlia sobre criati-
vidade para 28 de maio, às 21h30, no Auditório 
Nascente (Rua 16).  
“A criatividade, conhecida enquanto objeto 
do estudo científico, pode ser muito útil nos 
vários setores da vida das pessoas e das socie-
dades”, dá nota a Nascente, no âmbito do 46.º 
aniversário da cooperativa. ○
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O FEST – Festival Novos Realizadores 
| Novo Cinema está de regresso já no 
próximo mês. De 20 a 27 de junho, o 
festival que destaca alguns dos melhores 
trabalhos do mundo do cinema vai 
realizar a sua 18ª edição, apostando numa 
“programação eclética em que a qualidade 
une participantes, convidados e público” 
no Centro Multimeios, no Casino Espinho 
e no espaço outdoor Village.

FEST de regresso 
em junho com 
destaque para o 
cinema ucraniano

“O SOM DO ROEDOR” 
E PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL PARA O 
DIA DA CRIANÇA NO 
CINECLUBE 

Enquanto o festival 
não chega, não perca a 
oportunidade de assistir ao 
filme O Som do Roedor a 1 
de junho no Cineclube do 
FEST. Este drama, de Kleber 
Mendonça Filho, retrata 
a vida dos residentes de 
uma rua de classe média do 
Recife quando esta toma 
um rumo inesperado já que 
“uma empresa de segurança 
particular é contratada para 
trazer paz aos moradores. 
Para alguns deles, a presença 
dos guardas cria mais tensão 
que alívio”. A exibição 
acontece no auditório do 
Casino Espinho, às 21h30. 
Como dia 1 de junho é o 
Dia Mundial da Criança, o 
cineclube tem também uma 
programação especialmente 
dedicada para os mais novos. 
Em parceria com o Festival 
Cinanima, o FEST apresenta 
uma variada coleção de 
curtas-metragens para as 
crianças. Esta programação 
infantil pode ser vista a 1 de 
junho, pelas 14h30.

opinião 
Arcelina Santiago

Todos os dias são dias para fes-
tejar as mães, embora o mês de 
maio tenha passado a ser, simbo-
licamente, o mês dessa celebra-
ção. As mães são as que guardam 
as nossas memórias de infância: 
colecionam os nossos primeiros 
caracóis em caixas em forma de 
coração, algumas roupinhas mi-
mosas, fotos sem fim. Só temos as 
primeiras memórias, graças a elas.
Cedo começamos a ser embala-
dos, ainda em tempo de gestação, 
até ao dia de nascer. Mas pela vida 
fora, nunca perdemos a melodia 
deste embalar constante e saudo-
so.  Os seus braços agarram-nos, 
as suas mãos afagam-nos e os 
seus lábios colam-se em beijos na 
nossa face.
As mães são tão importantes! 
Sim, porque elas não são pessoas 
quaisquer, mas antes pessoas es-
peciais, com poderes incríveis! O 
seu instinto de defesa chega a ser 
tão feroz como uma leoa em defesa 
das suas crias, elas antecipam ce-
nários porque o seu sexto sentido 
está sempre alerta, elas adivinham 
pensamentos e antecipam proble-
mas, elas sentem dores mesmo as 
que queremos esconder. Leem a 
nossa mente com o coração e, por 
isso, adivinham e pressentem an-
tes de algo acontecer. Olham-nos 
e veem a nossa alma e dão-nos o 
incentivo que precisamos!
As mães são únicas em amor e 
afagos e nunca deixam de acredi-
tar nos filhos, nunca querem vê-los 
sofrer e agarram-nos para que não 

caiam, quer sejam pequeninos ou 
já adultos. Se têm força? Claro que 
sim! Elas têm superpoderes, gra-
ças ao amor incondicional de que 
são feitas.  Os seus filhos são sem-
pre os mais bonitos e os melhores 
do mundo porque os veem com o 
seu terno e embevecido coração 
e nunca deixam de os defender, 
mesmo que todos estejam contra.
As mães também ralham mas nem 
sempre são compreendidas. Só 
chegamos a esse entendimento, 
mais tarde, e geralmente quando 
somos mães.
As mães são verdadeiros casos de 
estudo porque, se todas elas são 
diferentes, também têm em co-
mum essa magia que detetámos 
mal as ouvimos falar dos filhos! 
Parece que à sua volta é lançado 
fogo de artifício no ar, luzes que 
se misturam em cores brilhantes 
a rasgar o céu e, por isso, temos 
mesmo de acreditar que elas são 
fadas! 
As mães tecem sonhos pela noite 
adentro e na alvorada que des-
perta acreditam na narrativa em 
que os filhos são os protagonistas 
maiores.
Há ainda as mães que não tendo 
filhos, são iguais às outras porque 
têm luz própria e iluminam com o 
seu amor. 
As mães amam a luz e não as som-
bras, a paz e não a guerra, a espe-
rança e não o desalento, a alegria 
e não a tristeza, a resiliência e não 
a desistência, os sonhos e não as 
derrotas…
As mães são os nossos anjos da 
guarda, cofre que guarda segre-
dos, verdadeiros tesouros na nos-
sa vida e, por isso, elas não podem 
nunca partir. Podem afastar-se 
em distância, mas permanecerão 
sempre no nosso coração.
O cheirinho da mãe, o seu sorriso, 
não se esquece nunca!  Mesmo no 
silêncio, lá longe, continuamos a 
ouvir a sua voz, a ver o seu sorriso, 
a desfrutar do seu cheirinho e do 
seu amor que chega até nós com a 
brisa a soprar. ○

As mães 

«As mães amam a luz 
e não as sombras, a 
paz e não a guerra, 
a esperança e não o 
desalento, a alegria 
e não a tristeza, a 
resiliência e não a 
desistência, os sonhos e 
não as derrotas…»

O FESTIVAL deste ano, com 
relevância no cinema portu-
guês e no ucraniano, tem em 
destaque o filme Utama, do bo-
liviano Alejandro Loayza Grisi, 
grande vencedor do World 
Cinema Award no Festival de 
Sundance e de quatro prémios 
no Festival de Málaga. Segun-
do a organização do FEST, 
trata-se de “um retrato de um 
casal de idosos quechua, do 
planalto boliviano, obrigado a 
confrontar uma seca catastró-
fica causada pelo degelo de um 
glaciar nos Andes” e “promete 
dar muito que falar com o 
seu inesquecível cruzamento 
entre a arte e a ecologia”. 
A par deste, há ainda espaço 
para A Piece of Sky do suíço 
Michael Kosh, Children of 
the Mist da jovem cineasta 
Ha Le Diem, vencedor de três 
prémios no IDFA e Cinema 
du Réel, Immaculate dos ro-
menos Monica Stan & George 
Chiper-Lillemark, mostrando 
uma visão claustrofóbica de 
uma rapariga encarcerada 
num centro de desintoxicação, 
Noise of Engines do canadiano 
Philippe Grégoire que revela 
desventuras de um jovem 
segurança alfandegário per-
petuamente em conflito com a 
moral local e, por fim, a obra da 
cineasta argentina Agustina 
San Martín, Matar a la Bestia.

Segundo o FEST, um dos 
principais objetivos do festival 
“continua a ser promover e 
desenvolver de forma sus-
tentada o cinema português, 
potenciando e promovendo 
novos cineastas e criando 
novos públicos”. Por isso, 
na programação do Grande 
Prémio Nacional vai poder 
assistir-se a vários regressos 
como, por exemplo, Guilherme 
Daniel com Os Abismos da 
Alma, Débora Gonçalves com 
A Felicidade e Coisas Mórbi-
das, e Gonçalo Almeida com 
A Rapariga de Saturno, entre 
outros. O programa conta, ain-
da, com a estreia de The Event, 
correalizado pelo espinhense 
Hugo Sousa.
Tendo em conta a atual situa-
ção de conflito na Ucrânia e 
em colaboração com parceiros 
ucranianos do Festival de Ci-
nema Internacional de Odessa, 
o FEST dedica a secção Be Kind 
Rewind aos vencedores das 
últimas edições do festival de 
leste. “Este programa conta 
com longas-metragens como 
Stop-Zemlya de Kateryna Hor-
nostay, ou o impressionante 
Atlantis, de Valentyn Vasia-
novych, para além de uma 
sessão de curtas-metragens 
de alguns dos maiores novos 
nomes do cinema da região”.
○ LISANDRA VALQUARESMA

Utama,  
de Alejandro 
Loayza Grisi
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