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DEFESA-ATAQUE

“O maior objetivo é 
participar 
nos Jogos 
Olímpicos”
Rui Rodrigues, 
andebolista e 
fundador da 
E. F. E. Os 
Tigres
p14 e 15

“Quando chovia, 
as crianças 
levavam um saco de 
sarapilheira que se 
dobrava na cabeça”

MÚSICA

FIME regressa a 
17 de junho para 
a 48ª edição
Concertos vão decorrer entre 
Espinho e o Porto, com estreia na 
Praça do Progresso p19

DEFESA-ATAQUE

Clube inspirado 
em comédia 
italiana cumpriu 
50 anos
Os Magos (da Bola) de Anta 
já representaram o concelho 
em terras gaulesas e hoje não 
escapam à crise no dirigismo. p13

4500 FREGUESIAS

Cemitério 
com novas 
taxas em 
Paramos 
Assembleia de Freguesia aprova 
atualizações propostas pela Junta 
que refletem novos preços no 
cemitério local. p9

Aniversário
Dia da cidade: Espinho 
com direito a cinco dias 
de celebrações  
Concertos, abertura da Piscina 
Solário Atlântico e habitual 
sessão solene são alguns dos 
destaques p8

#StandWithUkraine

4500 ESPINHO

Polícia quer pôr travão ao 
estacionamento irregular 
no RECAFE
Autoridades reconhecem o problema que admitem poder 
resolver-se com o bom-senso dos condutores e com a abertura 
do estacionamento subterrâneo. p7

Nascido há 86 anos, em Silvalde, e tendo 
cruzando a infância com a adolescência em 
Anta, o professor e poeta também contribuiu 
para o teatro e desfrutou do primeiro violino 
(e ainda outro) de Domingos Capela. p4, 5 e 6

Destaque 
Domingos Oliveira 

49º
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visto daqui

1 – Andreas Noe regressou a Espinho, partilhando o seu 
grande objetivo ambiental: percorrer 2 mil quilómetros 
de bicicleta em Portugal para apanhar lixo. É louvável a 
iniciativa deste ambientalista, um exemplo cívico que se 
deveria seguir, nem que fosse ao longo de um quilómetro 
ou no metro quadrado onde nos imobilizamos à espera 
que o tempo passe ou aconteça algo sem importância ou, 
quiçá, extraordinário. O exemplo que nos faz refletir em 
8 milhões de toneladas de plástico que anualmente vão 
parar ao mar em todo o mundo. Urge a consciencialização 
ambiental, mas impõe-se a prática.

2 – E a propósito da defesa do ambiente e do mar, eis 
uma oportunidade para recordar que o novo Plano da 
Orla Costeira entre Caminha e Espinho, cuja versão 
inicial previa a destruição de 34 edifícios, e centenas de 
habitações, já aponta para uma compilação conclusiva, 
aligeirando o impacto territorial e minimizado a inquie-
tude das populações abrangidas, sobretudo as comuni-
dades mais afetadas. A versão final implica ajustamentos 
no âmbito dos planos diretores municipais, resultando 
num instrumento que assegure uma costa preparada 
para as alterações climáticas e para a sua fruição em 
segurança. E abrange 122 quilómetros da orla costeira 
de nove concelhos e de 36 freguesias. No relatório de 
ponderação do período de discussão pública, de junho 
de 2020, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) referia 
que no que respeita ao documento “Diretivas” resultaram 
algumas alterações relevantes, nomeadamente ao nível 
das normas específicas que estabelecem os regimes de 
resguardo das delineadas faixas de salvaguarda e da 
margem. Ao nível das áreas críticas, a ponderação dos 
contributos redundou num conjunto muito reduzido de 
alterações de limites, princípios de ordenamento e prio-
ridades. Eram estes os ecos informativos de um processo 
que diz, particularmente muito ao concelho de Espinho e, 
principalmente, aos habitantes e investidores da parcela 
territorial da frente-mar. 

3 – De facto, preconizava-se o recuo planeado de 14 
aglomerados, dos quais uma dúzia era sinalizada em 
“áreas críticas” mais expostas a fenómenos extremos e 
ao risco de erosão e de inundações. Em causa estava a 
retirada progressiva de edifícios em risco ou construídos 
ilegalmente em cima das dunas nas praias da Amorosa, 
Pedra Alta (Viana do Castelo), Pedrinhas, Cedovém, Suave 
Mar, Ofir Sul (Esposende), Aver-o-Mar (Póvoa de Varzim) 
Congreira, Mindelo, Pucinho (Vila do Conde), Marreco 
(Matosinhos), Madalena, Valadares (Gaia) e Paramos (Es-
pinho). Agora, em 2022, também se aponta de novo para 
a frente-mar citadina, onde a Rua 2 “dá de caras” com as 
ponderações de quem planeia a orla costeira. 
Provavelmente nada de substancial e impactante advirá 
do futuro que se traça no presente, mas acrescenta incer-
tezas num mar de inquietude…  

Mar de inquietude

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5 e 6 |  Entrevista. "Há quem nos bombardeie com 
publicidade e muitas dessas coisas não justificam tanto paleio, 
quanto mais o exagero de um político"
Domingos Pereira de Oliveira, professor que nasceu em Silvalde e 
nunca deu aulas em Espinho. Aos 86 anos, embora resida em S. 
Félix da Marinha, é na vida espinhense que cumpre as suas rotinas 
diárias. “Pimpão e os Leões”, é o livro de que é autor e que foi 
distinguido pelo Plano Nacional de Leitura

4500 ESPINHO
7 | Reportagem. Automóveis ocupam passeios na zona do 
RECAFE
Autoridades vão intensificar fiscalização e Município apela ao 
bom-senso dos condutores. Abertura do estacionamento 
subterrâneo poderá ajudar a resolver o problema.
8 | Dia da Cidade celebrado com cinco dias de 
comemorações 
Habitual sessão solene acontece a 16 de junho, dia de feriado, no 
Centro Multimeios

4500 FREGUESIAS
9 | Assembleia de Paramos aprova aumento de taxas
Documento mereceu o voto unânime daquele órgão autárquico. 
Cemitério é onde se irão atualizar mais os valores atualmente 
praticados
9 | Paramos. Bombeiros encontram invólucro de marcador de 
fumos no areal da praia a sul.
9 | Silvalde. Pau da Manobra perde Bandeira de Ouro
Descarga de julho de 2021 é a responsável. Problema na estação 
elevatória é preocupação do presidente da Junta de Freguesia

DEFESA-ATAQUE
13 | Meio século de magia com a bola nos pés
A história dos Magos de Anta contada por dois dos fundadores 
com o nome inspirado numa comédia italiana
14 e 15 | Entrevista. “A parte pobre do desporto em Portugal 
é que nós não conseguimos ser profissionais”, Rui Rodrigues
O andebolista pretende continuar a conciliar a modalidade indoor 
com a de praia, juntamente com a sua carreira profissional na área 
da Nutrição
16 | Futebol popular. Leões Bairristas conquistam Taça Cidade 
de Espinho. A 'dobradinha' do clube do Bairro Piscatório.
16 | Andebol de praia. EFE Os Tigres disputa Europeu de 
Clubes em Itália. 
Vítor Pinhal, um dos fundadores da equipa espinhense, lamenta a 
falta de apoios que impede as equipas de estarem presentes na 
competição na sua máxima força.

OFF 
19 | FIME de regresso para a 48.ª edição
Concertos vão decorrer entre Espinho e o Porto de 17 de junho a 
30 de julho

ÚLTIMA
20 | “Mandem Saudades”. O novo livro de Mário Augusto foi 
apresentado no Multimeios e coincide com a data em que há 
25 anos o então jornalista da SIC revelara o seu documentário 
sobre a emigração portuguesa no Havai.

Mário Augusto
O jornalista e especialista 
em cinema publicou o 
livro: “Mandem Saudades”. 
A coragem e a resiliência 
dos emigrantes portugue-
ses que rumaram ao Havai 
são contadas em mais 

de centena e meia de 
páginas. Foi no final do 
século XIX e até 1913 

que se registou uma 
longa rota de emigração 
para o meio do Pacífico. 
Mário Augusto repescou 
um documentário televi-
sivo da sua autoria para 
mãos mais publicação em 
formato de livro e com edi-
ção da Fundação Manuel 
dos Santos.

Factos e figuras da semana
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Leões Bairristas
O clube silvaldense 
sagrou-se vencedor da 
Taça Cidade de Espinho, 
em detrimento do antense 
Novasemente Grupo 
Desportivo, na final 
realizada no Complexo 
da Seara em Silvalde, 
no primeiro domingo 

de junho. Fazendo 
jus ao historial da 
coletividade, 2021/2022 

foi uma época de 
sucesso para os Leões 
Bairristas, também 
campeões da 1.ª Divisão 
da Associação de Futebol 
Popular do Concelho de 
Espinho.

Estacionamento
A situação ainda não é 
caótica, mas, se ainda 
for agravada, talvez 
resulte em tal cenário. O 
estacionamento na cidade 

está a registar sucessivos 
e exagerados exemplos 
de incumprimentos 

do Código da Estrada, 
sobressaindo o desrespeito 
cívico. Há casos em que 
os condutores dificultam 
(ou impedem) a circulação 
do trânsito e a mobilidade 
pedonal. Estaciona-se 
em qualquer sítio e de 
qualquer modo, porque o 
que importa é desenrascar 
(leia-se estacionar), nem que 
seja “em cima” do passeio (e 
por muito tempo)!
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DOMINGOS OLIVEIRA

LÚCIO ALBERTO

O que é que pode revelar das vivências das 
décadas de 30 e 40 em Silvalde e das décadas 
de 40 e 50 em Anta? 
Foi em Silvalde que dei os primeiros passos, 
na Viela do Beco, e depois os meus pais adqui-
riram uma casa em Anta. Trabalharam muito 
para isso e o meu pai até teve de emigrar para 
a Venezuela. A vida não era fácil para quase 
ninguém e foi com grande sacrifício, mas 
também enorme determinação, que os meus 
pais trabalharam incessantemente. Eram 
raras as oportunidades para momentos de 
relaxamento, mas recordo-me de ter vindo 
com eles às festividades da Senhora da Ajuda, 
em Espinho, e de termos entrado no Café Mo-
derno. O meu pai pediu cafés para os três e o 
empregado ficou espantado. Confesso que foi 
extremamente saboroso aquele café, que ab-
sorvi com muita satisfação. Porque era uma 
experiência e gostei imenso.
E quando é que repetiu a experiência com 
cafeína?
Creio que quando tinha 15 ou 16 anos.
É frequentador do emblemático Café 
Cristal…
Lembro-me de ter assistido à inauguração 
do Café Cristal, mas também frequentava “O 
Nosso Café” e o Café Moderno, entre outros 
que também já não existem.  
Entre outras coisas que já não existem…

Como o picadeiro. Já escrevi um poema sobre 
as palmeiras da cidade de Espinho. Tudo que 
é vivo envelhece, mas as palmeiras, que es-
tavam na zona do antigo picadeiro e da antiga 
linha do comboio, deviam ter sido tratadas. Os 
troncos estavam carcomidos.
As palmeiras de Espinho, que foram trans-
plantadas para sul da Avenida 32, e que 
muitas logo deram sinais de “inadaptação”, 
inspiraram a sua veia poética?!
O poema surge de qualquer coisa que eu noto. 
O poema não me vem de dentro; ele salta do 
que vejo e do que constato.
As suas memórias de Espinho ainda recuam 
mais no tempo?  
Quando andei no Colégio de S. Luís, a zona 
onde está agora o Multimeios e que ia até à 
Corfi era de areia. E creio que ainda há ali 
restos de uma temporária deslocalização da 
linha férrea. Lembro-me de descer a Rua 19 
quando havia pouco trânsito. Ainda me re-
cordo de alguns carros de bois em Anta e Sil-
valde e até na arte-xávega.
Espinho tem-se transfigurado ao longo de 
décadas, mas também socialmente?
Também se mudam os hábitos das pessoas. 
Lembro-me dos tempos dos cafés muito fre-
quentados. Hoje nota-se, cada vez mais, o 
isolamento das pessoas. Já não se convive 
tanto em cafés e esplanadas. Não sendo esse 
o problema social da atualidade, tem de haver 
outras soluções para as pessoas conviverem e, 

claro, condições para isso.
É viável que Espinho seja projetado “mais” 
do que aquilo que é?
Mal de nós se não pensarmos ou admitirmos 
que as coisas possam ser mais organizadas e 
funcionais, de acordo com os espinhenses. Tal 
não parece impossível. Agora dizer-se que vai 
ser isto ou aquilo, é já um bocado de aventura 
nossa. Aquilo que está, não significa que possa 
ter uma solução melhor, sabendo-se que nada 
é perfeito. E isso só é possível se houver con-
dições para isso. Não vou agora imaginar que 
vamos voltar aos tempos dos cafés da belle 
époque, mas falta o convívio entre as pessoas. 
De facto, já não há lazer saudável e convívio 
agradável.
Mas isso é transversal, não acontece só em 
Espinho…
Sim, na verdade há problemas e carências por 
todo o lado. É uma coisa louca! Mas Espinho 
pode e deve melhorar o que está menos bem.
Os tempos acelerados e competitivos da 
atualidade obrigam-nos a sermos mais cé-
leres e objetivos?
Os tempos de hoje são outros. Dantes, as 
crianças desfrutavam mais da natureza e das 
brincadeiras na rua. Hoje, há outras formas de 
entretenimento, mas a diversão não é tão na-
tural. As tecnologias são muito importantes 
para o desenvolvimento humano e social, 
mas as crianças cada vez menos brincam no 
ambiente da natureza e coletivamente. Tenho 

Domingos Pereira de 
Oliveira nasceu em Silvalde, 
no ano de 1936. Suspendeu 
os seus estudos oficiais 
por necessidade financeira 
e, já casado e a residir em 
Grijó, formou-se na Escola 
do Magistério do Porto, 
onde lecionou Movimento 
e Drama. Com 86 anos, vive 
em São Félix da Marinha, 
mas é em Espinho onde 
cumpre as suas rotinas, 
como “o hábito do café de 
saco no Cristal”. 
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“Os jovens nunca 
tiveram os espaços 
tão emparedados 
como os de hoje”
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saudades da minha infância e das brinca-
deiras com os colegas ao ar livre.
Isso confere-lhe alguma nostalgia, compara-
tivamente a tempos mais distantes?
Somos todos marcados pela infância. E a 
minha infância foi boa. Mas há infâncias que 
não são assim tão boas, ou até marcadas por 
factos e acontecimentos negativos. De facto, 
somos marcados pela infância.
Brincava na infância?
Então não brincava?! Era tempo de brincar 
e aprender as letras e os números, mas brin-
cava! Agora, as crianças vão para as creches 
e quando chegam a casa vão dormir. O que 
vale é que vão-se desenvolvendo projetos de 
formação desportiva e cultural, valorizando o 
crescimento físico e intelectual das crianças.
Esboçou-se como músico em Silvalde e limou 
arestas em Anta. Nunca ousou tocar violino 
numa atuação pública a solo?
Não, mas tocava uma hora por dia. Ou seja, en-
saiava. Mas quando fui para o Porto não tinha 
ambiente para tocar e então deixei o violino 
em casa dos meus pais. Mais tarde, quando 
voltei a pegar no instrumento, reparei que o 
violino estava com bolor. A senhora Delmar 
conseguiu vender o violino a um músico da 
Orquestra Sinfónica do Porto. O violino foi 
vendido, na altura, por 400 contos, pois era do 
senhor Domingos Capela.
Era uma raridade…
Eu tinha ficado com o violino do meu pai e 
que tinha sido o primeiro que o senhor Do-
mingos Capela construíra. Um dia, o senhor 
Capela disse-me que gostava de ter esse vio-
lino para recordação. Não hesitei e devolvi o 
violino, tendo o senhor Capela feito a troca 
com outro, o tal que mais tarde seria adqui-
rido por um músico da Orquestra Sinfónica 
do Porto.
Há raízes de Domingos Oliveira em Anta…
Frequentei a escola à beira da igreja, no Largo 
do Souto, no edifício onde é agora a Junta de 
Freguesia e a Unidade de Saúde Familiar de 
Anta.
O que é que mais o marcou em Silvalde?
Fiz o ensino primário numa salinha em Sil-
valde, onde um senhor ensinava as crianças, 
da primeira à quarta classe. Era um homem 
de meia-idade que conseguiu que lhe autori-
zassem a prática do ensino na sua velha casa, 
junto à passagem-de-nível da linha do Vouga. 
Eram cerca de 40 crianças nas quatro classes 
e tudo na mesma sala.
Até parece ficção, mas não é… 

Recordo-me que a minha avó me ia levar e 
buscar. E também me lembro que o homem 
ensinava quatro turmas ao mesmo tempo 
e de anos de escolaridade diferentes e ainda 
fazia a escritura da Conservatória, com várias 
pessoas a irem lá por causa de requerimentos 
disto e daquilo.
Tal situação é impensável nos dias de hoje…
E escusado será dizer que só cinco dessas 
crianças chegavam à quarta classe. E mais 
de metade dessas 40 crianças iam descalças 
para a escola. Quando chovia, as crianças 
levavam um saco de sarapilheira que se do-
brava na cabeça. E não se fique com a ideia de 
que essas crianças não aprendiam. As dificul-
dades da vida é que eram muitas. No exercício 
da minha profissão, tive alunos com graves 
problemas na vida familiar e que se sentiam 
afetados na escola.
Dava uns toques na bola?
Jogava à bola com os meus colegas de in-
fância, mas não tinha habilidade. Gostava de 
jogar futebol, mas não tinha aptidões.
Era uma questão de jeito e não de falta de 
vontade…
Quem tem aptidões para jogar à bola, seja no 
futebol, no voleibol e no andebol, agarra-se 
àquilo como quem se agarra por vocação à 
poesia.
A infância não dura para sempre e suce-
dem-se os ciclos da vida…
Mas não há horizonte percetível para todos que 
ainda são novos ou muito novos. Olha-se para 
o mar e parece que se vê o horizonte, mas não, 
porque o horizonte alonga-se e, afinal, está 
tão longe que nem o vislumbramos. A vida 
é como o horizonte que se vai aproximando 
aos nossos olhos. Mas há quem apenas tar-
diamente tenha a perspetiva do futuro. Não 
há horizontes na infância, tempo de brincar e 
aprender as primeiras coisas que nos vão for-
mando, mas devia haver para todos quando já 
não são crianças.
O que é que sugere às novas gerações 
espinhenses?
Essa é a pergunta mais difícil que me faz. O 
que é que desejo?!  Acho que os jovens nunca 
tiveram os espaços tão emparedados como os 
de hoje. Isto é o que me parece. É uma situação 
muito difícil. Por exemplo, como é que hoje é 
possível formar um grupo de teatro? É preciso 
que as pessoas estejam predispostas e dispo-
níveis. Hoje não há nada disso, mas dantes os 
mais novos e os mais velhos eram mais ativos 
na criação de movimentos associativos e no 
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Sempre fiz um 
bocado de muitas 
coisas, mas agora 
começa a ser mais 
difícil fazer alguma 
coisa”
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“Pimpão e os Leões”, livro 
de Domingos Oliveira, foi 
distinguido pelo Plano 
Nacional de Leitura

desenvolvimento de diversas vertentes. Hoje 
fica-se com a ideia, para não dizer de certeza, 
que é tudo para amachucar…
Outros tempos e conjunturas…
As distrações não são libertadoras. Já não 
se proporciona aquilo que noutros tempos 
era apetecível, apelativo e de que se gostava. 
Dantes gostava-se de descobrir isto e desco-
brir aquilo, etc. Agora está tudo programado.
As novas gerações ainda estão ou vão a 
tempo de corrigir erros do passado e do 
presente?
Por exemplo, em termos ambientais, pode-se 
perguntar: O que é que hoje se faz sem carro? 
Hoje trabalha-se muito com o apoio do carro. 
E há casais que têm dois carros: um para o 
marido e outro para a senhora. E há casos em 
que os filhos também têm carros. E nem toda 
gente é rica. Mas um tem de ir para um lado e 
outro vai para outro lado e, assim, um carro 
não chega…
São sinais dos novos tempos?! 
Talvez seja. Mas a quantidade de carros redu-
ziria muito se houvesse uma política de trans-
portes públicos. Não há transportes públicos 
que correspondam às necessidades, mas há 
interesse na venda de gasolina e gasóleo e na 
venda de carros.
Teria invertido o seu rumo, se soubesse o 
que sabe hoje?
Ora bem, dar um passo atrás não é possível 
dar. Agora é possível dar um passo à frente 
que, de certo modo, elimine coisas que são 
tremendas! Não é fácil mudar as coisas, mas 
também é difícil mudar o que entendemos e 
queremos, porque nem sempre dependemos 
de nós, pois também vivemos em coletivo.
Mas se hoje soubesse dar um passo atrás, 
depois daquilo que experienciou e cons-
tatou, o que é que faria?
Se calhar fazia, com pequenas diferenças, o 
que fiz. Um passo atrás pode implicar muita 
coisa, ou pouca, dependendo de cada um de 
nós. Temos que avaliar um passo atrás, anali-

sando o que esteve e o que está à nossa volta. 
Nós também dependemos da comunidade, 
não somos só nós individualmente. Podemos 
reagir àquilo que nos agrade ou desagrade, 
mas não podemos fugir à comunidade.
A vida real não é uma bola de algodão doce e 
a coabitação e a sociabilização ajudam a mi-
tigar as dificuldades e adversidades…
Também não se faz teatro sozinho, nem, nos 
monólogos, porque há por trás um trabalho 
coletivo. Tem de haver na vida real, como na 
teatralidade, motivação. Se não estamos moti-
vados, então estamos programados.
Por muito simples que seja, é, contudo, uma 
referência sociocultural. Há quem seja 
“bicho do buraco” ou se mova e se afirme em 
manifestações coletivas. Como é que hoje 
alguém consegue ser diferente e, por isso, 
recatado e não espampanante, numa conjun-
tura tão mediática?
Há quem fale sobre qualquer coisa. O pro-
blema é quando se está a enganar os outros, 
ou a impingir. Há quem nos bombardeie com 
publicidade e muitas dessas coisas não justi-
ficam tanto paleio, quanto mais o exagero de 
um político!
Ensinar é um nobre exercício, mas nem 
todos aparentam vocação para a docência…
A formação significa a aquisição de conhe-
cimentos e práticas. Agora é proibido bater 
num aluno e eu acho muito bem, porque 
nunca toquei numa criança, pois entendo que 
se deve ter uma boa relação para se resolver 
os problemas. Há metodologias e, natural-
mente, há conhecimento para se praticar o 
ensino com pedagogia.
E fora do recinto escolar? 
Um dia estava numa serra e conversei com 
um pastor. Fiquei admirado com o que ele 
sabia e sobre o que falava. Não tinha andado 
na escola, mas falava dos astros e das estrelas, 
disto e daquilo da natureza e das suas vivên-
cias. Nada sabia de livros, mas tinha uma ri-
queza espantosa de sabedoria. ○

Depois de algumas atividades profissionais, Domingos 
de Oliveira formou-se na Escola do Magistério do Porto. 
Lecionou no ensino primário, colaborando vários anos na 
formação contínua de professores, na área das expressões 
(Movimento e Drama).

Frequentou alguns anos do ensino liceal no Colégio S. 
Luís, em Espinho, tendo encontrado como companheiros 
de aprendizagem extracurriculares José Sardinha, José 
Emídio, Viale Moutinho, Jorge Constante Pereira e Diogo 
Alcoforado. “Todos poetas, mas cada um por seu modo”.

Domingos Oliveira cooperou, largo tempo, no teatro de 
amadores, animando e orientando a criação de vários 
espetáculos. Escreveu poesia (e teatro), com destaque para 
um livrinho, “Pimpão e os Leões” (edição da Unicepe), em 
2004, selecionado para o Plano Nacional de Leitura.

Editou um livrinho de poemas, em 1965, “Cosmose”, de 
Augusto Mota, e uma escolha de poemas, “Devastações 
e outros Fastos”, em 2010. Publicados foram também os 
poemas de “Génesis”. Poemas vários foram publicados em 
jornais, revistas e em publicações coletivas. 

As primeiras atividades culturais ocorreram em Espinho, 
aos tempos do Colégio, onde encontra “a camaradagem ami-
ga” do poeta Carlos de Morais, colaborando em espetáculos 
que tinham texto seu. Domingos Oliveira reconhece que 
não faltaram sequer umas encorajadoras notas do piano 
de Mário Neves, “amparando essa infância de um violino 
mal nascido”. E, recorda, “entra aqui também” António 
Santos. Mais tarde foi na secção cultural da Académica de 
Espinho, aberta por António Gaio “aos interessados jovens 
de então”, que lhe coube organizar e cuidar de um grupo 
de teatro que veio a ser, até hoje, o Teatro de Espinho. “Já 
havia a experiência de teatro num grupo de Olival (Gaia) e 
projetos para o que viria a ser o Centro Cultural de Grijó”.

Nos textos para teatro nada está publicado, tendo sido 
levados à cena no Teatro Popular de Espinho as peças 
“Egano de Galluzi” (também no Teatro Universitário do 
Porto, em encenação de António Capelo), “O Rei com Crista 
de Galo”, (uma peça construída com textos e desenhos 
de crianças) e, entre outros registos, “Sagui e as Estrelas” 
(também para a infância).

Entretanto, nos anos de 1977 e 1978, fez parte da “Unidade 
Infância” no Centro Cultural de Évora, convidado por 
Manuel Guerra, uma experiência apoiada pela Direção 
Geral do Ensino Básico, onde trabalhou com alunos do 
Magistério e colaborou em espetáculos para a infância 
e juventude, destinados às escolas. Mais tarde, em 1986, 
no Porto, aprofundou a área das expressões no trabalho 
educativo, articulando a experiência letiva pessoal às 
ações de formação contínua de professores, as oficiais e 
as promovidas pelo Sindicato dos Professores do Norte. ○

  

Não gosto muito 
de dar opiniões e, 
principalmente, 
criticar. Gosto mais 
de falar sobre a 
criação das coisas. 
Admiro a criação, 
mas se isto está mal 
ou bem, já não é por 
aí que vou…”

  

A primeira vez 
que dei aulas 
foi na Escola de 
Matosinhos, em São 
Félix da Marinha, e 
lá voltei para acabar 
de dar aulas”

  

Nunca dei aulas 
em Espinho. Talvez 
porque eu gostasse 
dos meios rurais, 
como eram Silvalde 
quando nasci e Anta 
onde cresci”

O professor 
Domingos Oliveira 
frequentou o 
ensino primário em 
Silvalde, tendo-o 
terminado em Anta, 
onde os seus pais 
fixaram residência. 
Com a entrada na 
escola começaram 
as primeiras 
atividades culturais, 
musicalmente em 
Silvalde e Anta.
No Colégio S. Luís, 
em Espinho, teve 
como professores 
José Marmelo e Silva 
e Constante Pereira, 
respetivamente 
nas disciplinas de 
Língua e Literatura 
Portuguesa, e de 
História.
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Este programa 
permite capacitar 
as pessoas, 
transformar 
vidas e valorizar 
aquilo que o 
município tem”
Miguel Reis, 
presidente CM 
Espinho

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 

P
U

B

MANUEL PROENÇA

O PROBLEMA ESTÁ a agra-
var-se de dia para dia, à me-
dida que a obra à superfície 
vai estando pronta. Nas áreas 
exclusivamente pedonais, os 
automobilistas insistem em 
aparcar os seus automóveis 
de forma desordenada e irre-
gular. São às centenas, sobre-
tudo aos fins de semana e à 
noite, antecipando-se o caos 
com o início da época balnear 
e com a chegada do verão.

"A zona está cheia de au-
tomóveis estacionados em 
áreas que não são apro-
priadas", conta à Defesa de 
Espinho um comerciante que 
pediu anonimato porque tem 
"um negócio aberto".

"Penso que isto será fruto, 
essencialmente, da falta de 
locais adequados para as pes-
soas estacionarem os seus 
carros", acrescentou a mesma 
fonte, sublinhando que "a 
situação vem complicar, 
ainda mais, os negócios dos 
comerciantes, porque os 
clientes não estão dispostos 
a deixar os seus automóveis 
muito longe", dá nota este 
comerciante.

"Ultimamente tem sido 
uma confusão tremenda", re-
lata o taxista 'Neca dos táxis', 
que tem 82 anos e já exerce a 
profissão há 65. "Chamamos 
a Polícia e levantam os autos, 
mas as pessoas insistem em 
deixar os carros estacionados 
em cima da zona pedonal e, 
até, nos lugares reservados 
aos táxis", acrescenta.

Perante o problema, a 
Junta de Freguesia de Es-
pinho mostra grande preo-
cupação. O presidente, Vasco 
Alves Ribeiro lamenta que 
estes automobilistas não 

recorram aos vários esta-
cionamentos gratuitos que 
estão disponíveis um pouco 
mais acima, na área da feira 
semanal. “Tirando a segun-
da-feira, o espaço da feira 
está desocupado e disponível 
para se estacionarem os au-
tomóveis gratuitamente. No 
entanto, as pessoas insistem 
em levar os carros para a 
Alameda e a estacionarem 
na zona pedonal”, refere o 
autarca que garante que se os 
parques de estacionamento 
subterrâneos já estivessem 
abertos, a situação seria bem 
diferente.

“Tenho estado em contacto 
com o presidente da Câmara 
que me diz que está a fazer 
um esforço muito grande 
para abrir o parque de es-
tacionamento do RECAFE”, 
revela Vasco Alves Ribeiro 
adiantando que “o estaciona-
mento no FACE deverá abrir, 
em breve”.

“Não podemos ter uma 
cidade dentro de barreiras”

O Município de Espinho 
diz estar "atento à proble-
mática do estacionamento 
irregular" e garante que "tem 
vindo a colocar, pontual-
mente, mobiliário urbano 
e barreiras que impeçam o 
estacionamento abusivo nos 
pontos mais críticos". Porém, 
"a capacidade de intervenção 
da autarquia na zona do RE-
CAFE ainda é reduzida, uma 
vez que a empreitada ainda 
não foi entregue ao Muni-
cípio pelo que as potenciais 
intervenções do ponto de 
vista urbanístico têm sempre 
essa condicionante. De qual-
quer forma, não podemos ter 
uma cidade dentro de bar-

reiras, sendo que esta é, es-
sencialmente, uma questão 
que se prende com compor-
tamentos cívicos", sublinha.

A Câmara Municipal está 
esperançada de que "a aber-
tura do parque de estacio-
namento subterrâneo con-
tribua para a minimização 
desse fenómeno", mas consi-
dera que "o problema só po-
derá ser verdadeiramente re-
solvido conciliando o reforço 
das soluções de estaciona-

mento, a sensibilização para 
a adoção de comportamentos 
básicos de civismo e ações de 
fiscalização dissuasoras".

O Município aponta, ainda, 
para a "falta de planeamento 
de uma empreitada desta di-
mensão, que condicionou o 
funcionamento da cidade du-
rante vários anos e que não 
acautelou as devidas alter-
nativas, acabou por resultar 
uma certa necessidade e ha-
bituação de recorrer a este 

tipo de comportamentos".
Por fim, a Câmara consi-

dera que tem mantido com a 
Polícia de Segurança Pública 
(PSP) de Espinho "um diálogo 
muito próximo e constante, 
sendo este tema, natural-
mente, um dos que nos tem 
merecido mais atenção. Esse 
tipo de ações fiscalizadoras 
já se tem vindo a sentir com 
mais frequência e é expec-
tável que, em períodos de 
maiores constrangimentos, 

Estacionamento 
caótico na mira 
das autoridades
O estacionamento na baixa espinhense é 
verdadeiramente caótico aos fins de semana 
e durante a noite. Os condutores estacionam 
os automóveis nos locais mais inacreditáveis, 
aproveitando as várias aberturas existentes. A Polícia 
e o Município reconhecem o problema e apelam ao 
bom-senso. A PSP promete intensificar as ações de 
fiscalização, acreditando que só o estacionamento 
subterrâneo poderá vir a resolver, definitivamente, a 
situação.

4500 Espinho

Enquanto o bom-senso 
não imperar, será muito 
difícil combater este 
flagelo"
Virgínia Cruz, 
superintendente da PSP

A Câmara Municipal está 
esperançada de que 
a abertura do parque 
de estacionamento 
subterrâneo contribua 
para a minimização 
desse fenómeno de 
estacionamento irregular"
Câmara Municipal

autos 
em cinco 
meses

autos 
por mês

elas se venham a repetir".

Cerca de 1100 autos de 
contraordenação em cinco 
meses

A comandante distrital da 
PSP, superintendente Virgínia 
Cruz, 

confirma que a zona está 
referenciada como “um dos 
pontos críticos de estaciona-
mento abusivo”, sobretudo ao 
fim de semana e lembrando a 
existência do casino e de ou-
tras unidades hoteleiras".

Em resposta à Defesa de 
Espinho, Virgínia Cruz asse-
gura que a PSP "tem autuado 
constantemente, como o 
provam os cerca de 1100 autos 
levantados nos últimos cinco 
meses, com uma média de 
220 autos por mês, só nesta 
zona do RECAFE".

Segundo a comandante da 
PSP, como forma de dissuadir 
o estacionamento abusivo, a 
Polícia já está a implementar 
várias medidas "há bastante 
tempo", tratando-se, apenas, 
de "dar continuidade ao tra-
balho que tem sido feito, e 
intensificar a autuação nesta 
zona".

Virgínia Cruz garante que 
a PSP já enviou sugestões ao 
Município de Espinho e que 
vão no sentido de "abrirem 
o parque subterrâneo nesta 
zona, com uma capacidade 
de lotação para 400 automó-
veis, o que ajudaria muito 
no estacionamento de toda 
esta zona de maior afluência 
de pessoas na cidade de 
Espinho".

Contudo, a responsável 
lança um "apelo aos condu-
tores que, sistematicamente, ali 
estacionam, apesar de saberem 
da sua proibição". "Enquanto 
o bom-senso não imperar, será 
muito difícil combater este fla-
gelo", conclui. ○
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URBANISMO

FERIADO MUNICIPAL 

4500 Espinho

SAÚDE

LISANDRA VALQUARESMA

A 16 DE JUNHO celebra-se o 49.º 
aniversário da elevação de Espinho a 
cidade. Tal como é habitual, vai reali-
zar-se, pelas 11 horas, uma sessão so-
lene, no Centro Multimeios, mas os 
festejos começam já na noite anterior. 

Para celebrar a data, a Câmara 
Municipal organizou um programa 
comemorativo que se prolonga ao 
longo de cinco dias. Na noite de 15 
de junho, o Orfeão de Espinho vai 
brindar os espinhenses com um con-
certo comemorativo. O momento 
está marcado para as 21h30 e vai ter 
lugar na Igreja Matriz.

No dia de feriado, de forma a 
aproveitar a data festiva, vai rea-
lizar-se, pelas 10 horas, a abertura 
oficial da Piscina Solário Atlântico, 
esta que é uma das infraestruturas 
mais aguardadas pela população 
durante o verão. Quinze minutos 
depois, já na Câmara Municipal, 
será hasteada a bandeira, dando 
cumprimento à tradição.

Durante a tarde de 16 de junho, a 
celebração prossegue com um desfile 
e uma atuação do grupo “O Mar É 
Nosso” no final da Rua 19, junto às es-
cadas da Praia da Baía. Pelas 17 horas, 
no Largo do Rio Largo, será inaugu-
rada a estátua de São João. 

Para a sexta-feira de 17 de junho, a 
Câmara Municipal decidiu apostar 
na abertura do Festival Interna-
cional de Música de Espinho (FIME), 
que terá o seu concerto inaugural às 
22 horas na Praça Progresso. A 18 de 
junho, o dia vai ser dedicado ao surf, 
uma vez que se comemora o Dia In-
ternacional da Modalidade.

Por fim, no domingo de 19 de 
junho, vai decorrer o espetáculo 
“Palaphita” da Companhia PIA, in-
tegrado no programa “Somos Pa-
trimónio – Programação Cultura em 
Rede”. O momento está agendado 
para as 19 horas na esplanada da 
Praia da Baía. ○

LÚCIO ALBERTO

O PLANO Diretor Municipal, no 
que concerne à terceira alteração, 
e o Plano Pormenor do Estádio do 
Sporting Clube de Espinho, respei-
tante à segunda alteração, mobili-
zaram dezenas de espinhenses para 
uma sessão de esclarecimento mais 
processual do que prática, dado que 
ainda se compilam os contributos 
dos munícipes e os registos de salva-
guarda de interesses territorial e pa-
trimonial do município. Entretanto, 
foi alinhavada uma comissão já cor-
porizada pela representatividade da 
Câmara de Espinho e da APA, mas 
falta “há meio ano” a indicação do 

represente da Marinha.    
“Temos um intervalo de tempo 

para adaptar o nosso PDM às novas 
imposições”, deu nota o autarca Mi-
guel Reis. “É um desafio que temos 
pela frente. Nós, espinhenses, e todos 
aqueles que gostam de Espinho, 
temos tido dificuldades em resolver 
o problema urbano entre a Rua 2 e 
a Rua 4. Há critérios diferentes em 
relação a outros concelhos da fren-
te-mar. É um problema que tem 155 
anos e com muita complexidade. 
Mas entendemos que estamos no 
bom caminho para a resolução”. 

“É bom que as pessoas saibam efe-
tivamente as dificuldades que temos, 
mas estamos na iminência de as ul-

trapassar”, reforçou o presidente da 
Câmara. “Estamos a avaliar e a ela-
borar a adaptação do nosso PDM às 
regras que nos são impostas”.

“Os municípios foram solicitados 
pelo Estado a definirem regras que 
definissem urbanisticamente o seu 
território”, observou, na qualidade 
técnica, o arquiteto Pedro Silva e 
Castro. “Será escusado dizer que Es-
pinho foi dos primeiros municípios a 
alterar o PDM numa lógica de gestão 
territorial”.

Em agosto de 2021 foi estabele-
cido o programa da orla costeira, 
sendo imposta a obrigatoriedade 
da inclusão de normas adequadas, 
redefinição dos critérios progra-
mados para a orla costeira. “Houve 
um esforço muito grande em se 
conseguir corresponder ao que foi 
imposto. E o que é que aconteceria 
se não tivéssemos conseguido fazer 
esse exercício? Provavelmente, o 
município ficaria inibido de fazer a 
gestão normal do território e todos 
os processos na área do POC fica-
riam automaticamente suspensos. 
Além disso, Espinho ficaria impe-
dido de se candidatar ou receber 
qualquer tipo de apoio no âmbito 
nacional e no quadro comunitário 
europeu. Somos obrigados por lei a 
fazer esta alteração, atendendo às 
normas do POC que não se coadu-
navam com o PDM”.

No rescaldo da sessão houve 
quem tivesse ficado mais escla-
recido, mas também houve quem 
manifestasse preocupação com o 
futuro, nomeadamente na defi-
nição de domínio público do que 
tem sido entendido como domínio 
privado. ○

OS DEPUTADOS social-de-
mocratas, por intermédio de 
Pinto Moreira, quiseram saber 
para "quando está prevista a 
reabertura do SAP (Serviço 
de Atendimento Permanente) 
da Unidade 3 (Espinho), no 
cumprimento das resoluções 
da Assembleia da República, 
e de forma a capitalizar a uti-
lização de meios já existentes 
e a aliviar a pressão sobre 
unidades complementares, 
nomeadamente, a Unidade de 
Vila Nova de Gaia".
Aqueles deputados pergun-
taram, também, se "está pre-
visto o reforço das especiali-
dades de consultas externas 
na Unidade 3 (Espinho), com 
vista a permitir que mais 
utentes não tenham de re-
correr à prestação de cui-
dados de saúde em unidades 
complementares, que im-
plicam deslocações onerosas 
para os próprios" e "quando 
está prevista a reabertura da 
Unidade de Medicina Interna 
de Espinho, que se encontra 
atualmente encerrada".
Na sua intervenção, Pinto 
Moreira recordou que "em 
2007, o Hospital Nossa Se-
nhora D’Ajuda de Espinho 
foi integrado no Centro Hos-
pitalar Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNG/E), onde 
hoje é a sua Unidade 3, tendo 
sido de imediato encerrado o 
SAP que servia a população 
espinhense".
O deputado social-democrata 
lembrou que, "desde então, os 
espinhenses são obrigados a 
recorrer aos Serviços de Ur-
gência (SU) na Unidade 1, loca-
lizados em Vila Nova de Gaia, 
o que tem sobrecarregado 
desnecessariamente este ser-
viço. Tal situação prejudica 
os espinhenses, na medida 

em que têm de se deslocar a 
Vila Nova de Gaia e suportar 
os custos dessa deslocação, 
quando as instalações do 
SAP da Unidade de Espinho 
dispõem dos recursos físicos 
e de diagnóstico para poder 
atender pequenas urgências e 
aliviar a pressão sobre a uni-
dade de Vila Nova de Gaia".
Pinto Moreira recordou que 
"a Reabertura do SAP de Es-
pinho já foi alvo de inúmeras 
e sucessivas resoluções apro-
vadas por unanimidade na 
Assembleia da República, sem 
que a situação tenha o des-
fecho consensualmente tido 
como mais justo". 
O deputado do PSD relem-
brou que "a Unidade 3 do 
CHVNG/E dispõe ainda de 
24 camas em duas alas, de 
excelente qualidade, que se 
encontram encerradas injus-
tificadamente há mais de um 
ano. Uma situação caricata 
perante os constrangimentos 
que se vivem nas unidades 
complementares, nomeada-
mente na Unidade 1 de Vila 
Nova de Gaia, onde há uma 
efetiva falta de camas", subli-
nhou, acrescentando que "há 
cerca de um ano, também a 
Unidade de Medicina Interna 
de Espinho foi encerrada pelo 
Conselho de Administração 
do CHVNG/E, encontrando-se 
hoje toda a ala de interna-
mento vazia e encerrada". 
Por fim, Pinto Moreira re-
cordou que o seu partido 
"questionou a ministra da 
Saúde na audição regimental 
do debate na Especialidade 
do OE2022 sobre o tema da 
reabertura do SAP de Es-
pinho, em cumprimento das 
Resoluções da Assembleia da 
República, mas não obteve 
resposta". ○ MP

A sessão de esclarecimento realizada na noite da primeira 
segunda-feira de junho, na sala polivalente da Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, retrospetivou as conjunturas 
processuais do Plano da Orla Costeira (POC) e das diretrizes 
estatais e do programa a gizar e a ultimar pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) na frente-mar e, em particular, no 
eixo Caminha-Espinho.

Programa da Orla Costeira altera PDM 

Cinco dias de festejos para brindar 
ao aniversário da cidade

O deputado do Partido Social Democrata (PSD), Pinto 
Moreira, levou o tema da Urgência do hospital de 
Espinho à Assembleia da República, com algumas 
questões dirigidas ao Governo, nomeadamente à 
ministra da Saúde.
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4500 Freguesias

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PARAMOS SILVALDE

ESPINHO

A PRAIA de Silvalde, do Pau 
da Manobra, perdeu este 
ano, a Bandeira de Ouro que 
anualmente é atribuída pela 
Quercus. O facto deve-se, se-
gundo o presidente da Junta 
de Freguesia de Silvalde, José 
Carlos Teixeira, "ao problema 
que houve no verão do ano 
passado [22 de julho de 2021] 
com a estação elevatória. A 
Ribeira de Silvalde foi conta-
minada com uma descarga 
de águas de saneamento da-
quela estação elevatória e 
esteve no local a Polícia Ma-
rítima que recolheu as respe-
tivas amostras de água, ten-
do-se confirmado, portanto, 

que estava contaminada. Na 
sequência disto, a nossa praia 
perdeu a Bandeira de Qua-
lidade de Ouro", lamenta o 
presidente da Junta, reconhe-
cendo o prejuízo que isto vem 
causar na época balnear que 
se avizinha.
Segundo o autarca de Sil-
valde, "o problema com 
aquela estação elevatória 
subsiste. Continua com os 
motores avariados" e "se nada 
se fizer, as restantes praias po-
derão vir a sofrer com a perda 
da bandeira da Quercus, no-
meadamente a praia da Rua 
37 que é muito próxima da 
ribeira", alerta o autarca. ○ 

A PRESENÇA de várias 
bandas, nomeadamente dos 
Tekos, Bossa Nova, Banda-
neia, Quarteto Ritmar, My 
Cousin Rocks, Jam Session 
Pancho e Remédio Santo 
marca o regresso dos fes-
tejos em honra de S. Pedro e 
dos 80 anos daquela capela a 
sul da Freguesia de Espinho. 
Um programa repleto, de 29 
de junho a 3 de julho, que 
conta, ainda com a atuação 
da Banda Musical S. Tiago 
de Silvalde, as Rusgas de São 
Pedro e um Concurso de 
Bandas de Música Moderna, 
além do fogo de artifício (às 
00h00 de 2 e 3 de julho).
Eis o programa das festas:
29 de junho – Missa Solene 
em honra do padroeiro, na 
Capela de S. Pedro, às 19 
horas; Concurso de Bandas 
de Música Moderna, às 20h30 
e Banda My Cousin Rocks.
30 de junho – Concurso de 
Bandas de Música Moderna, 
às 20h30.
1 de julho – Concurso de 
Bandas de Música Moderna, 
às 19h00; desfile e arruada da 

Rusga de S. Pedro de Espinho, 
no Largo da Câmara Muni-
cipal, às 21h00; atuação espe-
cial da Rusga de S. Pedro de 
Espinho, às 22h30; atuação da 
Bandaneia, às 00h00.
2 de julho – Concurso de aven-
tais, no Largo de S. pedro, às 
16h30; comemorações dos 80 
anos da Capela de São Pedro, 
com atividades em família, às 
17h30; Concurso de Bandas 
de Música Moderna, às 19h30; 
atuações dos grupos Quar-
teto Ritmar e Remédio Santo, 
às 22h45; fogo de artifício e 
atuação do conjunto Bossa 
Nova, às 00h00.
3 de julho – Missa solene 
campal em honra do pa-
droeiro, no Largo da Capela 
de S. Pedro, às 11h00; atuação 
da Banda Musical S. Tiago de 
Silvalde, no Largo da Capela de 
S. Pedro, às 14h00; majestosa 
procissão, às 16h30; Jam ses-
sion Pancho, às 19h30; atuação 
da banda vencedora do Con-
curso de Bandas de Música 
Moderna, às 21h45; concerto 
dos Tekos, às 23h00; fogo de 
artifício, às 00h00. ○

MANUEL PROENÇA 

O COMPLEXO DESPORTIVO de 
Paramos esteve no centro desta polé-
mica levantada pelo autarca. Manuel 
Dias esclareceu que aquele espaço "é 
propriedade da Câmara Municipal 
de Espinho", querendo clarificar, 
com isso, uma alegada dívida à EDP.

Manuel Dias garantiu que a Junta 
nada tinha a ver com essa dívida e 
que isso ficou devidamente esclare-
cido, na altura, com o próprio jurista 
daquela empresa que "reconheceu 
que fora indevidamente enviada 
para a autarquia" paramense e que 

por isso, "a EDP teria de a assumir".
Por outro lado, o vogal dos Inde-

pendentes de Paramos (IP), Jorge 
Sá acusou o PSD de "estar a usar 
as declarações de voto de forma 
habilidosa", colocando ali "interro-
gações" e não o fazendo durante as 
intervenções.

Por sua vez, o vogal eleito pelo 
PSD, Luís Martins alegou que “a 
informação deveria estar presente 
nos documentos” e acusou o execu-
tivo de "não responder aos reque-
rimentos" formulados pelos vogais 
social-democratas.

Mais pacífico foi o esclarecimento 

de Manuel Dias no que respeita à 
rúbrica 'Covid-19'. No entanto, o 
autarca fez questão de dizer que os 
vogais social-democratas não co-
locaram questões na altura. "Pode-
riam tê-lo feito que eu responderia", 
disse Manuel Dias que descreveu 
a forma como foi aplicada a verba 
inscrita naquela rúbrica, nomeada-
mente um valor de três mil euros 
que foi atribuído ao Centro So-
cial de Paramos e o restante gasto 
com a compra de materiais para a 
desinfeção.

Entretanto, a Assembleia de Pa-
ramos aprovou, por maioria, com 
duas abstenções do PSD, a primeira 
alteração modificativa orçamental 
de 2022. Segundo esclarecimentos 
prestados por Manuel Dias, trata-se 
de uma alteração que decorre de 
um excedente de 41726 euros, dos 
quais cerca de 30000 euros serão 
para pagar a recente empreitada 
no pavimento do Parque Américo 
Magano, valor que ainda não foi fa-
turado pelo empreiteiro. O restante, 
Manuel Dias garantiu que será 
aplicado em várias outras obras na 
freguesia.

O único documento que recebeu 
todos os votos favoráveis dos vogais 
foi o da alteração à tabela de taxas. 
O autarca de Paramos explicou, em 
detalhe as principais alterações, com 
particular destaque no cemitério.

Por fim, na informação escrita 
do presidente, foram colocadas al-
gumas questões, relativamente às 
delegações de competências e con-
tratos interadministrativos. A Uni-
dade de Saúde de Paramos foi tema 
para alguns comentários. "É inad-
missível que tenhamos de ir para 
a porta da Unidade de Saúde às 5 
horas da madrugada para conseguir 
a marcação de uma consulta mé-
dica", disse o próprio presidente da 
Assembleia, Américo Castro, descre-
vendo a sua própria experiência.○

OS BOMBEIROS Voluntários do 
Concelho de Espinho encontraram 
na passada segunda-feira, 6 de 
junho, um invólucro de um mar-
cador (sinalizador de fumo), utili-
zado nas buscas e salvamentos, na 
areia, a sul do esporão da ETAR.

O referido invólucro foi encon-
trado cerca das 13 horas, pela equipa 
do Dispositivo de Salvamento Aquá-
tico na praia, em Paramos, entre 
aquele esporão e a Lagoa de Pa-
ramos, durante uma das patrulhas 

de vigilância das praias.
O sinalizador é usado, pelas forças 

de socorro marítimo, na localização 
de náufragos, sendo largado no mar, 
muitas das vezes em exercícios com 
a Força Aérea Portuguesa, na busca 
e salvamento, com helicópteros.

Estes invólucros acabam por ficar 
depositados no fundo do mar. No 
entanto, alguns poderão ser levados 
pelas correntes marítimas e chegam 
ao areal das praias, sobretudo na-
quela zona, mais próxima de Corte-
gaça onde são efetuados alguns dos 
exercícios.

No local, além dos Bombeiros do 
Concelho de Espinho, esteve uma 
equipa da Polícia Marítima da Ca-
pitania do Porto do Douro, que re-
colheu o referido objeto, transpor-
tando-o numa caixa própria e em 
segurança para o Aeródromo de 
Manobra N.º 1 (Base de Maceda).

A Assembleia de Freguesia de Paramos aqueceu pouco tempo 
depois de ter começado, no período de antes da ordem do dia e 
depois de aprovada a ata da última reunião. O presidente da Junta, 
Manuel Dias, quis prestar alguns esclarecimentos, evocando duas 
passagens numa declaração de voto apresentada pelo PSD, "
para que a verdade seja reposta".

Unanimidade só 
na alteração à 
tabela de taxas

Bombeiros 
encontram 
marcador de 
fumos na Praia 
de Paramos

Descarga de 2021 leva à perda 
da Bandeira de Ouro

Música e procissão no regresso 
das festas em honra a S. Pedro
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Recorde-se que o preposiciona-
mento do Dispositivo de Salva-
mento Aquático (DSA) dos Bom-
beiros Voluntários do Concelho 
de Espinho foi ativado no dia 4 de 
junho e que irá manter-se até 30 
de setembro, com um operador em 
terra, um operador de mota de água 
e um operador nadador-salvador. ○
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POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

Recurso da defesa
alega que prisão vai 

acelerar a morte 

...de Ricardo Salgado
pois sofre de 
Alzheimer...

Também com
tantos recursos ele

até se vai “esquecer” de
ir lá ter

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

1. 
Utiliza regularmente a linha 
do Vouga e gostaria de poder 
chegar, com rapidez, à estação da 
linha do Norte?

2.
Qual a solução mais viável para 
que o percurso fosse mais rápido 
entre as estações da linha do 
Vouga e da linha do Norte?

A falta de conexão entre a 
linha do Vouga e a linha do 
Norte continua a ser um 
problema para os utilizadores. 
O deputado espinhense Pinto 
Moreira já questionou o 
ministro das Infraestruturas 
e da Habitação em relação 
ao estado das obras na linha 
do Norte e o adiamento da 
modernização do ‘Vouguinha’, 
a única linha de bitola estreita 
que subsiste no país.
A opinião maioritária dos 
espinhenses vai no sentido 
de defender a junção das 
duas linhas, estando ainda 
na memória a chegada deste 
comboio ao centro da cidade.  
ARIADNA PINHEIRO

 VOX POP 

“A melhor solução era juntar as linhas do Vouga e do Norte”

Albino Reis,
Espinho

1 – Sim, utilizo a linha do Vouga e 
gostaria que fosse de melhor acesso 
à linha do Norte, pois ficaria mais 
fácil e mais rápido. 
2 – Acho que a maior solução en-
tre as duas linhas, era a junção das 
duas. Pois tornaria o trajeto mais 
rápido entre [a região do] Vouga e [a 
região] Norte. 

José Folha,
Espinho

1 – Não, eu não utilizo transportes 
públicos no dia a dia.
2 – Considero o comboio da Linha 
do Vouga muito lento. Antigamente, 
esta linha ia até à confeitaria Ponto 
Chique, pois a Estação de Vouga era 
lá. Aumentar, acredito que seja im-
possível, mas acredito que seja pos-
sível juntar ambas as linhas. Infe-
lizmente, deixaram de ser próximas 
uma da outra. No verão é que se 
encontra mais pessoas a dar uso à 
linha do Vouga para vir para a praia 
ou passear, porque, no dia a dia, é 
muito raro ver um grupo de pessoas 
a utilizar este comboio. Só se for em 
dia de feira, mas mesmo assim o nú-
mero de pessoas é pouco. 

António Soares,
Espinho 

1 – Eu não faço uso da linha do Vou-
ga, portanto, não posso dizer bem 
nem mal, mas que é útil para trazer 
as pessoas da aldeia para Espinho é, 
e até mesmo turistas.
2 – A linha do Vouga tem significado, 
mas é um setor e a linha do Norte é 
outro setor. Acho que não dá resul-
tado as duas juntas. É verdade que 
há muitas pessoas que usam a linha 
do Vouga e depois vão a correr para 
a linha do Norte, mas são poucas. As 
pessoas que querem ir para o norte 
ou até mesmo para Aveiro já não 
utilizam esta linha, acabam por ter 
outras opções. 

Carlos Pinto,
Espinho

1 – Sim, utilizo a linha do Vouga, mas 
gostaria que fosse como antigamen-
te e que ela chegasse até perto da li-
nha do Norte.
2 – Acho que a solução vais viável 
é que a linha do Vouga chegasse ao 
Porto. A estação com destino a Vou-
ga devia estar a par da outra estação. 
Antigamente estava, mas por causa 
das obras [de enterramento] tiveram 
que as separar. 

É do nosso mar

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

Costa 
considera que 

"maior vulnerabilidade" 
da Europa está 

...
no setor da energia

Por isso 
é que os combustiveis 

em Portugal estão cada vez
mais caros.tornar as 

  “fraquezas em riquezas”
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Portugal na última década, face ao valor de 
83% em relação à média europeia verificado 
em 2010, e da 17.ª posição relativa em que se 
situou no ano de 2011 e de 2017, as melhores 
posições relativas alcançadas na década de 
2010 a 2021.

Portugal viu-se assim ultrapassado por 
Lituânia, Estónia, Polónia e Hungria, tendo ago-
ra a Roménia (73%), a Letónia (71%) e a Croácia 
(70%) muito perto e à distância de 1 p.p., 2 p.p. 
e 4 p.p., respectivamente, e cujas economias 
apresentam variações do PIB real em 2022, face 
a 2019, superiores a Portugal: Croácia (4,7%), 
Roménia (4,6%) e Letónia (2,5%).

Portugal está a crescer, mas pouco, e 
está a crescer a um ritmo inferior aos demais, 
ficando assim relativamente mais pobre. Pelo 
que Portugal precisa de crescer muito mais!

Escrito em desacordo ortográfico. 

UE27), Portugal baixou duas posições, para 
21.ª posição em 2021, com um PIB per capita 
de 74% face à média europeia, sendo agora o 
7.º país mais ‘pobre’ da EU27.

Ou seja, no período pós-pandémico a 
economia portuguesa tem evidenciado um 
processo de afastamento da convergência 
face à média europeia, que se revela num em-
pobrecimento relativo de Portugal, cuja perda 
se traduziu numa redução do PIB per capita 
em 5 p.p. entre 2019 e 2021, a maior redução 
registada entre os países com PIB per capi-
ta inferior à média europeia, apenas suplan-
tado pelo registo mais negativo de Espanha 
(-7 p.p.), e vendo-se agora ultrapassado por 
Polónia, que melhorou 4 p.p. e por Hungria, 
que aumentou 3 p.p., encontrando-se agora à 
frente de Portugal com 77% e 76% do PIB per 
capita da média europeia, respectivamente.

Neste particular, este é o pior registo de 

A Comissão Europeia divulgou recen-
temente o European Economic Forecast - 
Spring 2022, num momento em que passam 
já mais de dois anos depois do surgimento da 
pandemia, e pouco depois do início da guerra 
na Ucrânia. Não obstante este último e infe-
liz acontecimento condicionar e impor novos 
desafios à paz e à economia europeia, de um 
modo geral, as previsões da Comissão Euro-
peia, no seu Boletim da Primavera, são opti-
mistas e expansionistas, com as economias a 
recuperarem gradualmente da quebra acen-
tuada que a actividade económica sofreu no 
ano de 2020, em virtude da pandemia.

Os dados divulgados pela Comissão 
Europeia, relativos à previsão do crescimen-
to económico dos países da União Europeia, 
para 2022, são bastante favoráveis para Por-
tugal, que surge numa posição destacada, 
liderando as previsões de crescimento do 
PIB em 2022, com uma taxa de crescimento 
prevista de 5,8%, face a 2021, sendo o maior 
crescimento projectado para a economia de 
um país de entre os 27 Estados Membro que 
compõem a União Europeia.

A notícia sobre a previsão do crescimen-
to da economia portuguesa foi propagandea-
da à saciedade com inúmeros títulos incluindo 
“Portugal lidera crescimento da EU em 2022” 
e “Com PIB a saltar 5,8%, Portugal será o país 
que mais crescerá na EU em 2022”.

Sendo manifestamente uma boa nova 
de esperança para Portugal e para os portu-
gueses, recupera-se o conceito do viés cog-
nitivo e do padrão de distorção da percepção, 
que assevera que não devemos confiar plena-
mente em parte das nossas intuições e num 
julgamento pouco apurado de informações, 
que impedem a aceitação do conhecimento 
racional e lógico sobre o quadro abrangente.

Na verdade, o nível de crescimento 
apontado para a economia portuguesa, que 
nos surge como uma notícia positiva para Por-
tugal não é mais do que justificado pela reto-
ma mais lenta que o país registou em 2021, 
em comparação com outros países da União 
Europeia, como realçou Paolo Gentiloni, Co-
missário Europeu da Economia, durante a 
conferência de imprensa de apresentação das 
previsões.

Ora, muito fácil de concluir que se prevê 

que a economia portuguesa vá crescer mais 
este ano, porque não cresceu como devia 
ter crescido no ano passado, e que este for-
te crescimento agora apontado para 2022, é 
mais que natural e expectável, na procura de 
uma correspondência com uma gradual re-
cuperação da normalidade, e da procura de 
recuperar e superar os níveis de actividade 
económica pré-pandemia.

A economia portuguesa foi fortemente 
penalizada pelos efeitos pandémicos, tendo 
apresentado no ano de 2020, um dos maiores 
decréscimos do PIB verificado entre os países 
da EU: o PIB português teve uma perda de 
8,4% face a 2019, a 4.ª maior queda registada 
na União Europeia a 27, só suplantada por Es-
panha (10,8%), Itália (9,0%) e Grécia (9,0%), e 
superior à média europeia de 5,9%.

Em termos reais, o PIB verificado em 
2020 regrediu para o nível do PIB de 2016, 
e após uma perda tão significativa em 2020, 
seria expectável que no ano de 2021 a econo-
mia portuguesa apresentasse um crescimento 
mais pujante associado a uma franca recupe-
ração, o que não veio a suceder. Aliás, no ano 
de 2021 a economia portuguesa cresceu ‘ape-
nas’ 4,9%, para um PIB, em termos reais, infe-
rior ao PIB de 2018, não lhe permitindo sequer 
se aproximar do PIB pré-pandemia, registado 
em 2019.

Assim, com uma evolução em 2021 que 
corresponde ao 10.º crescimento mais baixo 
verificado entre os países da UE27, e cres-
cendo abaixo da média europeia (5,4%), a 
economia portuguesa tem evidenciado uma 
recuperação bem mais lenta que as restantes 
economias da UE27.

No comparativo relevante e que impor-
ta, do crescimento previsto para 2022, face a 
2019, o ano pré-pandemia, Portugal regista 
um dos piores desempenhos entre as econo-
mias europeias, com uma variação do PIB real 
em 2022, face a 2019, de apenas 1,7%, evi-
denciando uma recuperação pós-pandemia 
das mais lentas da UE, com o 8.º pior registo 
entre as 27 economias da União.

Sucede que com uma variação do PIB 
real pouco significativa, Portugal perde trac-
ção e terreno face aos seus congéneres eu-
ropeus, com um desempenho também frágil 
sobretudo na comparação entre os países que 
apresentam um PIB per capita abaixo da mé-
dia da UE.

De acordo com os dados do PIB per 
capita de 2021, são 17 os países que apre-
sentam um PIB per capita inferior à média da 
UE27, entre os quais Portugal. Entre estes 
países, na variação do PIB previsto para 2022, 
face a 2021, Portugal apresenta o 5.º pior re-
gisto (em igualdade com a Bulgária), só supe-
rado por Espanha, República Checa, Itália e 
Eslováquia.

Estes registos revelam um empobreci-
mento relativo de Portugal face à UE27, entre 
2019 e 2021. Posicionando-se na 19.ª posição 
em 2019, com um PIB per capita de 79% face 
à média europeia (o 9.º país mais ‘pobre’ da 

Economia 
portuguesa 
é uma das 
mais lentas na 
recuperação 
pós-pandemia

opinião 
Tito Miguel Pereira
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FARMÁCIAS 
Serviço de turnos do concelho de Espinho

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

quinta
9 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

sexta
10 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

sábado
11 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

domingo
12 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

segunda
13 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

terça
14 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

quarta
15 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

CONSULTE AS 
CONDIÇÕES 
+351 227 341 525

✝ Joaquim Leite Oliveira
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

S. FÉLIX DA MARINHA

Na Impossibilidade de agradecer direta e pessoalmente, 
sua Família vêm por este único meio agradecer muito 
reconhecida, a todas as pessoas das suas relações e 
amizade que compareceram no funeral do seu ente 
querido, bem como aquelas que de outro modo lhe 
manifestaram o seu pesar e comunicam que a missa de 
7.º dia, por sua alma, será celebrada sábado, dia 18 pelas 
19:00 horas na Igreja Paroquial de S. Félix de Marinha, 
agradecendo desde já a todos os que comparecerem neste 
ato religioso. 

Espinho, 9 de junho de 2022               

Meco Funerária – São Félix Da Marinha - Gaia / 916917316 - 915168874

ESPINHO
- QUARTO INDIVIDUAL.
- QUARTO CASAL.
- ESTÚDIO COM SALA, VARANDA, BANHO PRIVATIVO.
SERVENTIA DE COZINHA.
C/ LUZ E ÁGUA, NET (MEO), INCLUÍDO. 
A PARTIR DE 250€ CONTACTAR: 918 316 582

P
U

B

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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✝ Fernando Capela Torres Duarte
MISSA DO 6.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, netos, 
bisneto e demais família, par-
ticipam a todas as pessoas 
de suas relações e amizade 
que na passagem do 6.º ani-
versário do falecimento do 
seu ente querido, será cele-
brada missa por sua alma, 
dia 11, sábado às 19 horas, 
na Igreja Matriz de Espinho.
Espinho, 9 de junho de 2022

Maria Fernanda Bastos Tavares – esposa
Alberto Fernando Tavares Capela – filho
Isabel Cristina Tavares Capela – filha
Netos e bisneto

✝ Arlindo de Sousa Rocha
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua da Igreja - São Paio de Oleiros 

Seus filhos, netos e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral do 
seu ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada segunda-feira, dia 13 
de junho, pelas 18h45m na Igreja 
Paroquial de São Paio de Oleiros. 
A família desde já agradece.

Anta, 9 de junho de 2022

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

✝ Custódio Pinto Ferreira de Sá
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua de Esmojães - Anta - Espinho 

Sua esposa, filhos, netas e 
demais família vêm por este 
meio agradecer a todas as 
pessoas, que tomaram parte 
no funeral do seu ente querido 
ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. A missa 
de 7.º dia será celebrada terça-
feira, dia 14 de junho, pelas 19 
horas na Igreja Paroquial de Anta. 
A família desde já agradece.

Anta, 9 de junho de 2022

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

✝ ANTÓNIO DUQUE NUNO
MISSA DE ANIVERSÁRIO NATALÍCIO
(Ex-chefe da Estação de Espinho)
Sua esposa, filhos, noras, netos e sogra, vêm 
por este meio comunicar que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 17, 
sexta-feira, pelas 19 horas, na Igreja Matriz 
de Espinho. Desde já agradecem a quem 
comparecer.
Espinho, 9 de junho de 2022

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

Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

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

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

Rua 8, n.º 381 Espinho  227 342 718 / 929 074 937
clinicajorgepacheco@net.novis.pt
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BODAS DE OURO DO CLUBE ANTENSE

jornais franceses chegaram a falar 
dos Magos de Anta. Tenho alguns 
destes recortes guardados. Por isso, 
Anta e o concelho de Espinho ti-
veram, também, o seu registo con-
nosco”, sublinha o fundador dos 
Magos.

Fernando Fernandes fez questão 
de enaltecer o papel que Manuela 
Aguiar teve em todas as digressões. 
“Numa altura em que era secretária 
de Estado da Emigração, conseguiu 
resolver alguns problemas com os 
passaportes e, até, com verbas que ne-
cessitámos para nos podermos des-
locar a França. Ela ficou-nos sempre 
no coração”.

Ao fim de cinco décadas, o clube 
está a atravessar uma crise, “não só 
devido à pandemia, mas também 
pelo desinteresse que há na juven-
tude por estas coletividades. É pena 
que nenhum dos jogadores que, 
entretanto, passaram pelo clube, 
se interessou por vir a exercer um 
cargo diretivo nos Magos”, lamenta 
Fernando Fernandes, sublinhando 
o papel que Joaquim Teixeira tem 
vindo a desempenhar na condução 
da instituição. “Está à frente deste 
grupo e tem sido uma pessoa ex-
traordinária”, evidencia o histórico 
dos Magos que afirma só deixar de 
ser deste clube “quando for para o 
cemitério. Até lá, vou empenhar-me 
de corpo e alma para não o deixar 
cair”.

“Gostaria que os sócios e amigos 
dos Magos se inscrevessem no 
jantar que iremos realizar no dia 
18, pois será uma forma de conse-
guirmos trazer para cá gente para 
nos ajudar a manter viva esta insti-
tuição”, conclui.   

MANUEL PROENÇA

NÃO É O CLUBE mais antigo de 
Anta, mas é um dos mais antigos do 
concelho de Espinho. Os Magos Fu-
tebol Clube de Anta,ao longo de cinco 
décadas, espalharam o desporto na 
freguesia e levaram Anta e Espinho 
até ao 'centro' da Europa. Um clube 
onde até jogou Filó, conhecido jogador 
e treinador de futebol, filho de um dos 
seus presidentes.

Fundado em 5 de maio de 1972, 
por um grupo de jovens com idades 
entre os 20 e 24 anos, os Magos de 
Anta instalaram-se, inicialmente, na 
loja do "Quim Maria do Céu", local 
onde se desenrolavam as reuniões 
e as estratégias que estes jovens de 
então tinham para as suas participa-
ções desportivas. Os associados pas-
saram a pagar uma quota mensal de 
20 escudos [10 cêntimos].

O primeiro equipamento foi com-
prado em segunda mão, à Ourive-
saria Confiança, onde trabalhava 
um dos fundadores, Nelito, por 400 
escudos [dois euros], uma avultada 
quantia para a época. A camisola era 
vermelha e os calções da mesma cor, 
“à Liverpool”.

Os Magos fundaram a Associação 
de Futebol Popular do Concelho de 
Espinho (AFPCE) e para isso tiveram 
de tirar mais algum dinheiro do bolso 
para pagar a publicação dos estatutos 
do clube em Diário da República, em 
22 de dezembro de 1984, embora estes 
tenham sido elaborados em 1977.

Poucos anos depois da sua fun-
dação, os Magos arrendaram uma loja 
no Largo do Souto, onde estava a Tuna 
de Anta e ali instalaram a sua sede, 
que se mantém até aos dias de hoje.

Equipamento igual ao do Liverpool 
e a bola com sebo 

Manuel Oliveira e Silva, conhecido 
pelo Nelito, é o sócio número um 
dos Magos de Anta e é um dos dois 
sócios-fundadores vivos. “Ser o sócio 
número um é, para mim, irrelevante. 
Os meus direitos e o meu voto são 
iguais a todos os restantes sócios”, co-
meçou por dizer o fundador do clube 
antense que não esconde o orgulho 
por ter sido um dos que teve a ideia 
de fundar os Magos.

"No início dos anos 70, as pessoas 
que tinham estado no Ultramar trou-
xeram a moda do futebol de salão. 
Tínhamos de participar em jogos e 
pensámos num nome para um clube. 
Um dia, fomos ao Porto e chovia 
imenso. Passávamos em frente ao 
cinema Batalha e fomos ver o filme 
‘Os Magos da Bola’, com os cómicos 
italianos Ciccio Ingrassia e Franco 
Franchi. Decidimos dar o nome desse 
filme ao clube, mas na altura em que 
formámos a associação tivemos de 
lhe chamar Magos de Anta”, recorda 
um dos fundadores.

A tarefa mais difícil foi conseguir 
equipamentos para os jogadores. 
“Trabalhei muitos anos na Ourive-
saria Confiança, na Rua 19. Tínhamos 
lá uma equipa que tinha o equipa-
mento vermelho, igual ao do Liver-
pool. Estes equipamentos estavam 
encostados e tinham junto uma bola. 
O encarregado vendeu-nos tudo por 
400 escudos. A bola era de couro e era 
necessário revesti-la com sebo por 
causa da chuva, para não ficar muito 
pesada”, lembra Nelito.

“Passámos a jogar alguns torneios 

com algumas equipas no campo da 
Idanha. Mais tarde fazíamos jogos 
nos campos da Engenharia e na 
Zona”, recorda Nelito o tempo que an-
tecedeu o futebol popular.

A loja do Quim Barbeiro (Quim 
Maria do Céu), no Largo do Souto de 
Anta, era o ponto de encontro e a sede 
provisória do clube nos primeiros 
anos. “Depois do 25 de abril, a Tuna 
Musical de Anta deixou o espaço que 
ocupava no Largo do Souto e fomos 
nós para lá”, explicou Nelito.

Por fim, o sócio número um, re-
corda que “ao longo destes anos, o 
clube teve sempre um papel muito 
importante no desporto espinhense. 
Muitos, da minha geração, mesmo 
de fora do concelho de Espinho, em 
Santa Maria da Feira, por exemplo, 
ainda se lembram dos Magos e das 
suas participações nos torneios de 
futebol de salão”.

Filó jogou na equipa de juvenis

Fernando Fernandes é o sócio nú-
mero dois, também fundador e o pre-
sidente da Assembleia Geral do clube 
antense. Acompanhou a vida dos 
Magos desde o início, até à atualidade.

"Nessa altura precisávamos de des-
porto. Por isso, decidimos fundar este 
clube”, recorda Fernando Fernandes 
acrescentando o importante papel 
que o clube antense veio a ter daí 

em diante. “Acabámos por fundar a 
AFPCE e por ter de publicar os nossos 
estatutos, nessa altura. O nosso sócio, 
Jorge Dias de Sá foi elemento fun-
dador da AFPCE”.

Para o fundador do clube cinquen-
tenário, o papel desta coletividade 
foi muito além do futebol popular. 
“Tivemos uma equipa de juvenis, que 
foi campeã na AFPCE e fomos a uma 
final do campeonato de veteranos. 
A nossa mágoa é nunca termos sido 
campeões na AFPCE”, confessa o his-
tórico da associação antense.

No seu auge, o clube foi prota-
gonista em várias digressões por 
França. “Em 1982 fomos aos arredores 
de Paris, a convite do Saint-Mour, 
para participarmos num torneio in-
ternacional e em 1986 fomos a um 
torneio em Saint-Jeannet, Nice, com 
uma equipa sénior e uma de juvenis 
onde jogava o Filó. Ganhámos este 
torneio em seniores a uma equipa 
italiana. Ouvimos o hino de Portugal 
e foi içada a nossa bandeira. Foi um 
momento extraordinário e emocio-
nante” que o antense recorda com 
muita saudade.

Em 1990, o clube participou num 
torneio em Saint-Étienne onde esti-
veram representadas equipas de 12 
países da CEE. “Fomos eliminados 
nos quartos de final, numa outra bri-
lhante participação nossa”.

“Recordo-me que, na altura, os 

defesa-ataque

Há 50 anos, o filme "Magos da Bola" foi 
inspiração para um grupo de antenses criarem 
um clube: Magos de Anta. Cinco décadas de uma 
coletividade, que até já foi a França, por várias 
vezes, para jogar futebol e que participou em 
vários torneios de futebol de salão. São apenas 
dois os fundadores do clube que estão vivos: 
Nelito, sócio número um e Fernando Fernandes, 
atual presidente da assembleia geral.
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que fizeram ouvir 
o hino de Portugal 
em França

  
            
A bola era de 
couro e era 
necessário 
revesti-la com 
sebo por causa 
da chuva, para 
não ficar muito 
pesada”
Nelito

FUNDADORES: António Rodrigues Sabença, José Manuel Ferreira de Sousa, 
Fernando Gomes Fernandes, Manuel Oliveira e Silva (Nelito), Alcino Rodrigues 
Sabença, Manuel Carlos da Rocha Gomes 

9 de junho de 2022 • Defesa de Espinho • 13



CAROLINA FIGUEIREDO

Como se iniciou na prática 
desportiva?
Desde muito novo que pratico des-
porto. Cheguei a experimentar bad-
minton, futebol, acho que também 
cheguei a experimentar hóquei. De 
experimentar em clubes penso que 
foram só estas modalidades, mas 
claro que cheguei a brincar com ou-
tros desportos.
E o andebol como surgiu?
Eu agora divido a minha vida entre 
o andebol indoor e o andebol de 
praia, mas tudo começou com o 
indoor, isto quando eu tinha uns 
doze, treze anos. Ingressei no an-
debol na cidade de Espinho através 
de amigos que já jogavam e me pu-
xaram. Desde que experimentei não 
larguei mais.
O andebol é uma das suas paixões?
Sim, é verdade. Desde cedo que 
gostei da modalidade. Nós éramos 
um grupo de sete amigos da mesma 
turma que jogávamos juntos e acho 
que isso também ajudou, porque 
tínhamos uma excelente relação. 
Mas todo o espírito que se vive à 
volta do andebol, as equipas no bal-
neário, a convivência com os mais 
velhos e a própria modalidade em si 
repleta de espírito de sacrifício e os 
treinos, tudo acabou por me fazer 
apaixonar pelo andebol e estar li-
gado à modalidade até agora.
Como foi o seu percurso na 
modalidade?
Fiz a minha formação no Sporting 
Clube de Espinho até aos juniores. 
Quando os juniores terminaram, 
porque o clube acabou com esse es-

calão, nós fomos forçados a procurar 
outras alternativas. Felizmente tive 
o convite do Futebol Clube (FC) de 
Gaia, que me iria permitir fazer ju-
niores/seniores e estive lá por duas 
épocas. Entretanto acabei por ser 
convidado para ir para a Associação 
Desportiva (AD) Sanjoanense e na al-
tura pareceu-me uma proposta mais 
vantajosa. Por isso, acabei por mudar 
e ficar cinco épocas em São João da 
Madeira. No final desse percurso, 
voltei a ter oportunidade de jogar 
no Gaia, desta vez na primeira di-
visão, que era algo que eu não tinha 
ainda tido a oportunidade de fazer. 
Na Sanjoanense andámos sempre 
muito perto da subida, mas nunca 
conseguimos, e o Gaia deu-me essa 
possibilidade. Esta é a minha se-
gunda época desde que regressei ao 
clube e tem sido muito bom.
Representou sempre clubes muito 
próximos da cidade de Espinho. Se 
o Sporting de Espinho voltasse a 
apostar no andebol, o Rui aceitaria 
fazer parte desse projeto?
Neste momento não me parece 
viável, isto porque eu estou na pri-
meira divisão e continuar lá é uma 
prioridade para mim, e acho que no 
SC Espinho não ia ter essa oportu-
nidade. Apesar de gostar muito do 
SC Espinho por toda a história que 
tenho associada à formação, nos 
últimos anos acabei por não gostar 
tanto da forma como as pessoas do 
clube lidaram com certas situações. 
Foi algo que me entristeceu bas-
tante e ainda entristece pela forma 
como o andebol se desenvolveu 
desde aí. E isso é algo com o qual eu 
não me identifico por completo, daí 

não ponderar esse regresso, apesar 
de nutrir um enorme carinho e 
valorizar muito essa história que 
existe. Mas, neste momento, por 
uma questão de princípios e va-
lores, não existe essa identificação.
Enveredou também no andebol de 
praia. Como é que tudo começou?
O andebol de praia surgiu no meio 
deste percurso, aos treze, catorze 
anos. Era algo muito informal na 
altura. Era muito à base do grupo de 
amigos que se juntava, criava uma 
equipa, dava-lhe nome, tentava ar-
ranjar alguns apoios para os gastos. 
E a coisa foi crescendo, tal como a 
paixão pela modalidade, o que fez 
com que quisesse encarar o andebol 
de praia com mais seriedade. 
Apesar de se chamar andebol, o an-
debol de praia é muito diferente da 
vertente indoor.
Apesar de se chamarem os dois 
andebol, são mesmo modalidades 
muito diferentes, tanto que temos 
atletas que só jogam andebol in-
door e outros que só jogam praia. E 
essa questão do atleta de andebol 

de praia tem surgido cada vez mais, 
até mesmo por causa da grande dife-
rença entre os dois. O campo é dife-
rente, a bola é diferente, o contacto 
físico na praia não existe, totalmente 
o oposto do andebol indoor. Eu cos-
tumo dizer que se por um lado gosto 
da parte física do andebol indoor, 
também gosto muito dessa falta de 
contacto e de ter de procurar outras 
soluções como a inteligência. Apesar 
das grandes diferenças, acabei por 
me apaixonar pelas duas vertentes.
Acabou por vingar mais no andebol 
de praia. Isso surpreendeu-o?
Sim e não. Naturalmente eu fui 
sentindo um grande à vontade no 
andebol de praia, que tinha capaci-
dades e que podia desenvolver-me. 
Se o andebol indoor eu adorei, o an-
debol de praia foi uma paixão, daí 
dedicar tanto tempo e tantas horas, 
também na criação do clube E. F. E 
Os Tigres. Qualquer momento nas 
praias de Espinho servia para irmos 
treinar. Perdi a conta às horas que 
treinei aqui. Essa paixão também me 
fez querer evoluir do ponto de vista 
técnico e tático. Mas é difícil conci-
liar as duas modalidades. Felizmente 
no FC Gaia dão-me essa oportuni-
dade e tem resultado nos últimos 
anos, até mesmo com as idas à se-
leção nacional que é uma prioridade 
para mim. Por outro lado, manter 
um nível no andebol indoor é impor-
tante, porque nos permite chegar à 
época de praia numa melhor forma. 
Acho que tem sido uma boa sim-
biose e tem dado bons frutos.
As chamadas à seleção nacional 
também foram uma surpresa?
Claro que ficamos sempre expec-

defesa-ataque

ENTREVISTA RUI RODRIGUES

Rui Rodrigues é 
uma das figuras 
mais conhecidas do 
andebol espinhense. 
Fez a sua formação 
de andebol indoor 
no Sporting Clube 
(SC) de Espinho e 
destacou-se também 
na modalidade de 
praia. É um dos 
fundadores da Escola 
de Formação de 
Espinho (E. F. E.) Os 
Tigres e pretende 
continuar a ajudar 
no crescimento do 
andebol na cidade, 
com a formação de 
novos talentos.

“Se adorei o 
andebol indoor, 
o andebol de 
praia foi uma 
paixão”
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Apesar de gostar 
muito do SC Espinho 
por toda a história 
que tenho associada à 
formação, acabei por 
não gostar da forma 
como as pessoas do 
clube lidaram com 
certas situações. 
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tantes. Não posso dizer que tenha 
sido totalmente surpresa, porque 
trabalhava muito para isso. Aliás, eu 
estou envolvido com as seleções na-
cionais desde 2015/2016 no apoio aos 
mais jovens, mesmo antes de existir 
seleção sénior, e é algo que me dá 
muito prazer. Estava lá como treina-
dor-adjunto, mas acabava sempre por 
ter aquele bichinho de atleta de querer 
saltar lá para dentro, então sempre 
trabalhei muito para que quando sur-
gisse a oportunidade, eu conseguisse 
um lugar na equipa sénior. E também 
há muito investimento pessoal, 
porque nós vamos conseguindo uns 
apoios aqui e ali, mas infelizmente são 
muito poucos, não chega para o nível 
a que nós estamos. E temos de fazer 
um investimento financeiro muito 
grande para estarmos nas melhores 
competições. Daí eu não dizer que foi 
uma surpresa a chamada à seleção, 
porque investi muito nisso, seja fi-
nanceiramente, seja a nível de treino. 
Posso dizer que foi o concretizar de 
um sonho. Fala-se na possível en-
trada do andebol de praia nos Jogos 
Olímpicos e o grande bichinho é esse. 
Claro que a idade vai avançando, 
mas temos que acreditar, continuar 
a trabalhar para esse objetivo. A difi-
culdade acrescida é que, com a nossa 
formação, estamos a fazer surgir um 
grande número de atletas com muita 
qualidade mesmo fora de série e fica 
difícil estar no grupo dos dez ou doze 
que estão na seleção nacional. Até 
agora tem sido possível, vamos ver 
como vai ser este ano, se vou estar 
presente no Mundial.
O Campeonato da Europa de Clubes 
está aí à porta para a E. F. E. Os Ti-
gres. Quais são as expectativas?
Nós vamos estar presentes com as 
equipas masculinas e femininas, mas, 
infelizmente, devido à capacidade 
financeira não vamos estar na nossa 
máxima força nem num escalão nem 
no outro. Há aqui muito investimento 
pessoal e há sempre dificuldade em 
ter todos os melhores jogadores e 
levar as equipas na força máxima 
como se gostaria. Também não 
temos capacidade de levar equipas 
técnicas em peso e isso acaba por 

afetar a concretização das nossas 
ambições. Em novembro estivemos 
na Liga dos Campeões e fizemos 
um quarto lugar, o que foi fantás-
tico. Com algumas limitações, mas 
fizemos. Claro que a nossa ambição 
é ficar nos oito primeiros, mas é di-
fícil estabelecer um objetivo tendo 
em conta estas limitações. Mas só a 
qualificação e o estar presente já é 
importante.
Olhando para todo o seu percurso 
até agora, qual é o momento mais 
especial?
Não consigo destacar um só mo-
mento, mas, principalmente o tí-
tulo de campeão nacional do ano 
passado com Os Tigres, porque é 
o clube que nós fundámos e para 
o qual trabalhamos todos os dias 
e porque significou o apuramento 
para a Liga dos Campeões. A cha-
mada à seleção nacional de andebol 
de praia também foi muito especial, 
principalmente o jogo da final dos 
Jogos do Mediterrâneo e a con-
quista do apuramento do Mundial. 
A nível do pavilhão foi a chegada à 
primeira divisão, porque era um ob-
jetivo que tinha há muito tempo.
O que é que ainda quer conquistar 
na modalidade?
No andebol indoor, manter-me ao 
alto nível e na primeira divisão é 
um dos objetivos, porque é muito 
difícil conciliar a minha profissão 
com duas a três horas de treino diá-
rias. No andebol de praia mantenho 
a ambição de me manter na seleção 
nacional, participar no Mundial e 
continuar a apostar tudo na moda-
lidade para me manter ao mais alto 
nível o máximo de tempo possível. 
No clube, o objetivo continua a ser o 

título nacional e dar alguns passos a 
nível internacional.
É um dos fundadores da E. F. E. Os 
Tigres. A ideia partiu da paixão 
pelo andebol de praia?
Quando nós fomos campeões na-
cionais de Sub-17, aliei-me a um 
grande amigo, o Vitor Pinhal, com 
quem partilhava o sonho de criar 
formação de andebol de praia, ou 
seja, dar uma seriedade tal à for-
mação para que o andebol de praia 
fosse encarado como uma moda-
lidade e não só como um grupo 
de amigos. Assim, fundámos a Es-
cola de Formação de Espinho Os 
Tigres, o nosso clube, juntamente 
com todos os atletas que vinham 
destas equipas de grupos de amigos 
e foram fundamentais neste pro-
cesso todo. A ideia partiu de nós os 
dois, mas foi sempre suportada por 
pessoas que acreditam e são apai-
xonadas pelo projeto, até porque 
de outra forma isto não seria pos-
sível. Desde aí as coisas têm cres-
cido, tanto em número de escalões 
como com a conquista de títulos 
nacionais com as nossas equipas, 
para além de colocar atletas nas se-
leções. Um dos pontos altos até ao 
momento foi termos atletas nossos 
medalhados nos Jogos Olímpicos 
da Juventude. Apesar de nos roubar 
algum tempo do nosso papel de jo-
gador, também conseguimos, nós os 
dois, obter bons resultados e chegar 
às seleções nacionais. A modalidade 
acabou por crescer também a nível 
nacional, o que ajudou bastante. 
E na época passada conseguimos 
mesmo ser campeões nacionais de 
seniores, que era algo que já procu-
rávamos há bastante tempo, tanto 
para o clube, como para a cidade.
A criação do clube procurou 
também dar continuidade ao an-
debol de praia e indoor na cidade de 
Espinho?
No início estava só pensada a for-
mação de andebol de praia, porque 
havia muito pouca, mesmo a nível 
mundial. Esse trabalho que desen-
volvemos desde 2014 deu frutos, 
porque este ano a Federação Euro-
peia de Andebol integrou-nos no 

projeto de desenvolvimento da mo-
dalidade. É sinal que estamos muito 
fortes na parte da formação, que era 
o nosso grande objetivo. Com o cres-
cimento do clube e do bichinho nos 
atletas que amam o clube, sentimos 
que poderíamos apostar no indoor 
e oferecer algo à cidade também. 
Nós sentimos que o andebol veio a 
sofrer um bocadinho em Espinho 
nos últimos anos e juntámos estas 
pessoas que vivem andebol para 
melhorar o panorama. Porque Os 
Tigres são o reflexo das pessoas que 
integram o clube. E Espinho tem 
todas as condições a nível de atletas 
de andebol de praia para apostar 
nesta modalidade.
A vontade de ser nutricionista 
surgiu também pela paixão ao 
desporto?
Eu sempre tive o que por vezes é um 
defeito, que é gostar de todas as áreas. 
No secundário foi quando surgiu este 
interesse pela alimentação e pela 
forma como a nutrição pode ter um 
papel muito importante na parte da 
saúde e no desporto. Acabei por tirar 
o curso e exercer atualmente pelo 
papel tão presente que a nutrição 
tem na vida de todas as pessoas e 
como pode maximizar a performance 
no desporto. Dentro da nutrição eu 
tenho esta paixão pelo desporto, mas 
pela parte da prevenção, como a ali-

mentação nas escolas, por exemplo.
Pretende continuar a tentar con-
ciliar a nutrição com as duas ver-
tentes do andebol?
A parte pobre do desporto em Por-
tugal é que nós não conseguimos 
ser profissionais. É muito difícil 
conciliar e já me fez ter de recusar 
propostas na área da nutrição, o que 
impede uma certa progressão pro-
fissional. Mas neste momento tenho 
conseguido gerir tudo e manter o an-
debol. Enquanto puder e me sentir 
capaz, não penso sequer em abdicar 
do andebol.
O que é que falta em Portugal 
para as duas vertentes do andebol 
evoluírem?
É uma pergunta difícil, porque há 
muitas questões envolvidas. Mas pel’ 
Os Tigres eu sinto a falta de apoios e 
de visão. A nível nacional a projeção 
que o desporto tem parte também da 
forma de como é vendido pela Fede-
ração. E tudo começa pelo papel que 
a Educação Física tem nas escolas e 
do significado que o desporto tem 
nas nossas vidas. Nós não vivemos 
nessa cultura desportiva. Tudo isso 
acaba por valorizar as modalidades. 
No andebol de praia basta apenas a 
criação de espaços que permitam o 
treino durante todo o ano para que 
a modalidade cresça de forma expo-
nencial. 
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Aliei-me a um grande 
amigo, o Vitor Pinhal, 
com quem partilhava 
o sonho de criar 
formação de andebol 
de praia, e fundámos a 
E. F. E. Os Tigres”

GOLOS MARCADOS NA 
PRESENTE ÉPOCA AO 
SERVIÇO DO FC GAIA39

Equipa masculina da EFE Os Tigres

Quer vender a sua casa?
Quer comprar a sua casa?
Quer arrendar a sua casa ?
Quer pagar menos pelo crédito da sua casa?

Fale connosco! Confie em Profissionais!
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Rua 43 n.º 474 sala B, 4500-801 Espinho
geral@ondalar.pt
227 329 100/ 936 157 366 / 967 869 063
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MANUEL PROENÇA

OS LEÕES BAIRRISTAS acrescen-
taram ao título de campeões, a con-
quista da Taça Cidade de Espinho, 
com a ‘dobradinha’. Uma vitória, 
também, para o Novasemente GD 
que, por ter sido finalista, irá par-
ticipar na próxima época na Taça 
do Distrito de Aveiro, assim como o 
adversário, por ser o campeão da 1.ª 
Divisão.

Tratou-se de mais uma final de 
grande intensidade, bem disputada 
e, sobretudo muito equilibrada, 

com os silvaldenses a puxarem dos 
galões. No entanto, os golos só sur-
giram no segundo tempo e já depois 
de os Leões terem desperdiçado uma 
grande penalidade onde o guardião 
antense teve uma brilhante inter-
venção. Leonardo Rocha acabou 
por fazer o 1-0, precisamente na se-
quência do pontapé de canto que re-
sultou da defesa de Clemente Seabra 
no penalti.

O segundo golo, que assegurou o 
vencedor, aconteceu já quase sobre 
o apito final, por intermédio de Pipa, 
num lance em que os antenses recla-

maram posição irregular.
"Fomos melhores e, por isso, me-

recemos a vitória", afirmou o trei-
nador dos Leões Bairristas, Leandro 
Santos, no momento dos festejos 
com a sua equipa. "Reconheço que 
o nosso adversário nos deu imenso 
trabalho", admitiu o técnico da 
equipa do Bairro Piscatório, valori-
zando o empenho dos seus atletas 
que "estiveram sempre focados na 
vitória".

"Foi a cereja no topo do bolo", con-
cluiu Leandro Santos, que junta este 
troféu ao título de campeão, naquilo 
que se denomina pela "dobradinha".

Por sua vez, o técnico da equipa 
antense, Daniel Pereira sublinhou 
a "incrível entrega" dos seus atletas 
e considerou que o encontro foi 
"muito bem disputado".

"Cometemos alguns erros e um 
deles até deu origem ao primeiro 
golo do adversário", apontou o trei-
nador que disse que a sua equipa até 
"poderia ter ido para o intervalo em 
vantagem no marcador".

Daniel Pereira, triste com o resul-
tado, acabou por reconhecer o mé-
rito do adversário, fazendo questão 
de lhe "dar os parabéns pela vitória".

O Novasemente e os Leões Bair-
ristas reencontram-se no próximo 
domingo para a disputa da Super-
taça, no Complexo Desportivo de 
Cassufas, às 15h30. 

FUTEBOL POPULAR E. F. E. OS TIGRES

Os Leões Bairristas conquistaram no passado domingo a Taça Cidade de Espinho, ao 
vencerem a final, no Complexo Desportivo da Seara, em Silvalde. A equipa do Bairro 
Piscatório levou de vencida o Novasemente GD, por 2-0, com o último tento a ser 
conseguido a dois minutos do final do tempo regulamentar.

Começa hoje, 9 de junho, a participação da Escola 
de Formação de Espinho (E. F. E.) Os Tigres no 
European Beach Handball Tour Finals. A prova que 
se realiza em Itália vai contar com cinco equipas 
portuguesas e o clube espinhense vai fazer-se 
representar tanto no masculino como no feminino.

CAROLINA FIGUEIREDO 

É NAS AREIAS italianas 
de Isola delle Femmine que 
se vai disputar o European 
Beach Handball Finals, entre 
os dias 9 e 12 de junho. Em 
representação de Portugal 
vão estar cinco equipas, mas 
Espinho vai também marcar 
presença, através da parti-
cipação da Escola de For-
mação de Espinho Os Tigres.

No masculino, a equipa vai 
disputar o Grupo B da com-
petição, onde vai encontrar 
os húngaros do Hir-Sat BHC, 
os polacos do GRU JUKO 
Piotrków Trybunaslski e os 
franceses do TEAM TCHAT-
CHEURS. Já na vertente 
feminina, as atletas vão dis-
putar o Grupo A contra o 
ANDIMODA Team Messina, 
de Itália, o TRIANA XÀBIA 
BMP SEVILLA, de Espanha, 
o Westsite Amsterdam dos 
Países Baixos e a Team Blue 
Bee da Dinamarca.

Neste que é mais um passo 
na caminhada internacional 
do clube fundado por Rui 
Rodrigues e Vitor Pinhal, as 
expectativas são realistas. 
“As equipas não vão estar 
na sua máxima força neste 
campeonato da Europa, 
porque temos muitos atletas 
que não têm capacidade fi-

nanceira para acompanhar 
a equipa”, explica Vitor Pi-
nhal, acrescentando que 
esse desfalque se vai sentir 
principalmente na equipa 
feminina. 

Assim, com os masculinos 
mais compostos e dados os 
resultados anteriores em ou-
tras provas internacionais, 
há “a expectativa de passar a 
fase de grupos e chegar aos 
quartos-de-final”. “Por não 
estarmos na máxima força 
e por ser uma competição 
com um grau de dificuldade 
elevado, acaba por ser difícil 
perspetivar que cheguemos 
mais longe”, admite um dos 
fundadores do clube.

Já no setor feminino, está 
presente a consciência de 
que “a equipa vai ter muitas 
dificuldades para passar a 
fase de grupos”.

Vitor Pinhal lamenta 
ainda que “o apoio da Câ-
mara ainda não tenha che-
gado” e que “haja tanta 
dificuldade em obter patro-
cínios para ajudar o clube a 
representar a cidade e Por-
tugal nestas competições”.

Apesar das dificuldades, 
os espinhenses preparam-se 
da melhor forma para conti-
nuar o trajeto internacional 
que “enche de orgulho” 
ambos os fundadores.  

ARIADNA PINHEIRO 

O JOVEM atleta do SC Espinho/An-
tónio Leitão, Rui Ferreira, alcançou 
o segundo lugar na prova dos 5000 
metros da 1.ª Noite Quente da Maia, 
realizada no primeiro dia do mês 
de junho. O atleta espinhense de 17 
anos garantiu, com este resultado, a 
presença no campeonato nacional 
de juniores.

Rui Ferreira, dois dias depois con-
quistou, também, o segundo lugar 
absoluto (primeiro júnior) na Milha 
Noturna, realizada em Oliveira de 
Azeméis, correndo o percurso de 
1609 metros em quatro minutos e 
quarenta e nove segundos, mais um 
segundo do que o primeiro classifi-

cado, um atleta sénior, numa prova 
onde a maior parte dos participantes 
eram seniores e veteranos. 

“A prova dos 5000 metros não é 

o meu principal objetivo”, afirmou 
à Defesa de Espinho o atleta do SC 
Espinho/António Leitão. “Espero 
alcançar muito mais do que isso. É 
esse o meu foco e o resultado que 
pretendo de todo o trabalho que 
tenho feito até agora”, explicou Rui 
Ferreira, acrescentando que espera 
“conseguir obter mais mínimos” para 
a sua participação em mais provas 
nacionais.

O jovem espinhense, que já conta 
com 12 anos de atletismo, é treinado 
por António Dias que tem como trei-
nador-adjunto o seu pai, Carlos Fer-
reira.  “Ele é, realmente, uma grande 
ajuda”, destaca o jovem atleta sobre 
o papel que o seu pai tem no seu per-
curso desportivo. 

'Dobradinha' à Leões Bairristas Os Tigres disputam 
Europeu em Itália

Rui Ferreira alcança mínimos para 
o Nacional dos 5000 metros

defesa-ataque

ATLETISMO

INICIADOS DA AAE SÃO VICE-CAMPEÕES NACIONAIS 
VOLEIBOL. Foi no passado fim de semana que a equipa de Iniciados da 
Assoociação Académica de Espinho se sagrou vice-campeã nacional.
A Fase Final do Campeonato Nacional que se realizou em Viana do 
Castelo teve como vencedor o Leixões SC, que levou a melhor aos 
mochos no derradeiro jogo. •
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

 
TER O 10 DE JUNHO a uma sexta-feira é si-
nónimo de fim de semana estendido. Por isso, 
usufrua da benesse e parta de manhã para 
aproveitar bem o dia, começando este roteiro 
alternativo de Santo António em Famalicão. 
Para conhecer um pouco da história local, a 
primeira sugestão é visitar o Museu da In-
dústria Têxtil: o equipamento nasceu em 1987, 
como homenagem ao património industrial 
que cresceu ao longo da bacia do Ave e que 
teve na produção dos têxteis a sua principal 
atividade. Fica próximo à saída da variante da 
EN14, na freguesia de Calendário, e a entrada 
é gratuita. Pode também conhecer a Casa de 
Camilo [ver caixa], em S. Miguel de Seide, o 
espaço museológico que homenageia Camilo 
Castelo de Branco, naquela que foi a sua últi-

ma residência. 
Durante a tarde, mergulhe nas “Antoninas” – 
assim designadas as festas em honra ao santo 
popular e padroeiro local – no centro da cida-
de e aprecie os diversos desfiles etnográficos 
que vão animar as principais praças e ruas 
famalicenses, com destaque para a apresenta-
ção Tocá Bombar e para o festival de folclore 
que decorre a partir das 16 horas, em três pon-
tos distintos.  
Não faltam opções para jantar em Famalicão, 
com destaque para o Ferrugem ou, numa op-
ção mais modesta, a Casa Pêga. Para pernoi-
tar, o melhor é deslocar-se para Braga, porque 
as alternativas são muitas.  
 

 
AMARES É A SEGUNDA sugestão deste ro-
teiro. Fica a cerca de 17 quilómetros de Braga, 
por estrada nacional, num percurso de carro 
que acompanha a silhueta do Rio Cávado. 
Como o tempo promete calor para o fim de 
semana, pode aproveitar e dar um mergulho 
em duas das melhores praias fluviais do país: 
Adaúfe e Cavadinho.  Típica vila minhota, 
Amares tem muitas atrativos por explorar, 
desde logo pela beleza natural da paisagem, 
mas também pela riqueza patrimonial, com 
destaque para o Mosteiro de Santa Maria de 
Bouro. Há ainda a estância termal de Calde-
las, que fica no extremo norte do concelho e 
justifica uma visita.
No que às Antoninas diz respeito, a cidade 
também comemora ferreamente o santo po-
pular e tem várias sugestões para o progra-
ma de sábado. Durante a tarde, por exemplo, 
à animação infantil com o Avô Cantigas. 
Durante a noite, o ambiente promete ser de 
verdadeiro arraial popular, com Toy à cabeça, 

seguido dos dj’s Turbó’Baile e Mayze & Faria. 
Em termos de estadia, a oferta em Amares é 
sobretudo de alojamento local, ainda que haja 
outras alternativas a considerar, como a Pou-
sada de Santa Maria de Bouro, o Hotel Troia 
ou o Hotel de Caldelas. 

O ROTEIRO PELO SANTO ANTÓNIO mi-
nhoto termina em Vila Verde. Sendo terra de-
limitada por rios – o Homem, a nascente; e o 
Cávado, a sul – um dos principais cartões de 
visita são as suas zonas ribeirinhas, com des-
taque para a Vila do Prado e para a sua ponte 
romana, considerada Património Nacional 
desde 1910. 
Depois de conhecer o Prado, pode optar por 
conhecer algum do património local, como o 
Santuário da Nossa Senhora do Alívio, ou vol-
tar para o centro urbano de Vila Verde e per-
correr o Jardim da Praça da República – uma 
alameda fresca, ladeada por lojas de comércio 
tradicional. Tal como os seus vizinhos minho-
tos, também aqui o programa das Antoninas 
se alonga por vários dias, estando o domingo 
reservado para um festival com grupos folcló-
ricos locais, antecedido por uma atuação das 
bandas musicais de Vila Verde e Aboim da Nó-
brega. Por volta das 17 horas, o centro da vila 
será percorrido por uma procissão em honra 
de Santo António. Os festejos terminam com 
uma noite popular, animada por rusgas, fo-
gueiras e cantares ao desafio. Uma ode ao Mi-
nho e a forma ideal para terminar o seu fim de 
semana prolongado. 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Casa de Camilo 
A casa de S. Miguel de 
Seide está associada à 
tragédia amorosa de Camilo 
e Ana Plácido. Foi a última 
morada do escritor e hoje é 
um espaço museológico. 
 
Cavadinho 
Sendo um dos rios menos 
poluídos da região Norte, o 
Cávado oferece excelentes 
espaços balneares. A Praia 
Fluvial da Cavadinha é um 
deles e fica em Amares. 

Caldelas
Vila termal, inserida no 
concelho de Amares, 
Caldelas tem o balneário 
para os tratamentos de 
saúde e um parque público, 
com piscina ao ar livre, para 
o lazer.

Torre de Gomariz 
É um dos mais luxuosos 
hotéis rurais do país e fica 
no concelho de Vila Verde, 
freguesia de Cervães. Se o 
orçamento permitir, vale a 
pena experimentar.  

    

Quando se pensa em festejar 
o Santo António, a imagem 
que vem à cabeça é dos 
congestionados arraiais 
lisboetas. Mas há outras 
opções para comemorar o santo 
popular português. Algumas 
das quais no coração do Minho. 
Aproveite o fim de semana 
prolongado para espreitar as 
“antoninas” e desfrutar das 
tradições minhotas. 
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Antoninas: 
um roteiro 
alternativo 
para festejar 
o santo 
português
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 agenda 
9 JUN
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão 
jantar das 20 às 21 horas
Jantar-espetáculo: 40€ 
BOHÉME
O espetáculo residente 
surpreende com noites 
iluminadas de cor, luxúria e 
sensualidade. Combinando 
diferentes disciplinas de dança e 
performance, o público é levado 
numa viagem inusitada, que o 
transportará de uma rua de Paris 
de 1920 aos anos 50 de Nova 
Iorque, passando por esquinas 
de Buenos Aires e pinceladas das 
cores de África, sem esquecer a 
“Saudade” do nosso fado.

9 A 12 JUN
Galeria do Multimeios
Horário: 10-18 horas de 3.ª e 
4.ª; 10-18 e 21-22 horas de 5.ª 
e 6.ª; 15-19 e 21-22 horas de 
sábado e domingo
HISTÓRIAS DA VELHA ALDEIA
“MoMa e as suas dramaturgias 
– Mostra Mandrágora” revelar 
as “Histórias da velha Aldeia”, 
criadas a partir de um conto 
tradicional romeno, pela 
Companhia de Teatro e 
Marionetas de Mandrágora, 
em 2004.

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

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

10, 11 E 12 JUN
Multimeios – Sala António Gaio
Horário: 21h30 
(feriado e sábado); 
14h30 e 17h30 (domingo)
MTV DANCE
“Dancing Portugal” é o tema dos 
quatro espetáculos de dança, 
da academia espinhense MTV 
Dance, sob a direção artística da 
professora Patrícia Calado.

10, 11, 12 E 16 JUN
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 

11 JUN

LU(G)AR DE 
ESTÁTUAS
Rua 19
Horário: 21 horas
O evento reúne estátuas 
premiadas pelo júri em
edições anteriores do 
Encontro Internacional de 
Estátuas Vivas. 

12 JUN

ESTÁTUAS VIVAS

Praça Dr. José Oliveira Salvador (Largo da Câmara 
Municipal) e Parque João de Deus
Horário: 15 horas
A 24.ª edição do concurso do Encontro Internacional de 
Estátuas Vivas conta com 40 participantes, num total de 
32 estátuas, individuais e de conjunto. 

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

10, 12 E 16 JUN
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
LÁ EM CIMA
“A busca de mundos extra-
solares. Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

11 JUN
Biblioteca Municipal
Horário: 10h30
Bilhete: 5€ por criança
ART&YOGA
Atividade divertida e criativa. 
com Susana Pessoa Neves. 

EVENTO

DANÇA

CINEMA

Espinho “mostra 
cultura chinesa”

MTV Dance dá quatro 
espetáculos com o tema 
“Dancing Portugal”

FEST agendado entre 
20 e 27 de junho

ESPINHO ACOLHE mostra de cultura chinesa 
– Festival do Barco-Dragão, a 11 de junho, das 10 
às 13 horas, no Parque João de Deus e Praça Dr. 
José Salvador (Largo da Câmara Municipal).
Realizada no âmbito do projeto de ensino de 
Mandarim nas escolas do ensino básico de Espi-
nho, a mostra de cultura chinesa resulta de uma 
colaboração entre o Instituto Confúcio da Uni-
versidade de Aveiro e a autarquia espinhense.
O evento, subordinado ao tema “Festival do 
Barco-Dragão”, constará de danças do dragão e 
do leão, demonstração de artes marciais, mú-
sica chinesa (Guzheng), “hora do conto” (conto 
sobre o Festival do barco-dragão), cerimónia do 
chá, mostra da comida típica deste dia – zongzi 
e exposição de hebao (bolsinhas que, segundo 
a tradição, servem afastar os insetos e os maus 
espíritos). E ainda de vestuário tradicional, ca-
ligrafia, pintura de máscaras, pintura de sopro, 
recorte de papel, pulseiras coloridas (servem, 
segundo a tradição, para afastar os maus espí-
ritos) e jogos tradicionais chineses. ○

A MTV DANCE encerra a sua época com uma 
série de quatro espetáculos com o tema “Dan-
cing Portugal”, nas noites de 10 e 11 de junho e 
na tarde do dia 12 com dupla sessão, no Centro 
Multimeios.
Trata-se de um tributo a Portugal num espe-
táculo recheado de dança, onde se procurará 
recordar e demonstrar o amor ao nosso país, 
através de personagens, tradições e costumes.
Criada em 2011 e pertencente ao Sporting Clube 
de Espinho, a escola de dança é dirigida a crian-
ças a partir dos 3 anos e sem limite de idade. 
Visa promover a prática regular do exercício 
físico trabalhando todas as capacidades condi-
cionais e coordenativas através de aulas com 
muito ritmo musical e disciplina.
“A par de tudo isto, pretende-se incutir valores 
como a amizade, o respeito e a entreajuda, que 
por vezes escasseiam nos dias de hoje”, dá nota 
a diretora artística Patrícia Calado.
O projeto conta já com várias classes que pas-
sam por vários estilos desde a fusão (MTV Dan-
ce) com classe dos babies, kids, teens, juniores e 
seniores, o hip-hop e a dança contemporânea. ○

A 18.ª EDIÇÃO do FEST (Festival Novos Rea-
lizadores – Novo Cinema) decorre de 20 a 27 
de junho, em Espinho, reforçando a vertente 
familiar, assim como os espaços de encontro 
com a comunidade local.
Dando continuidade ao trabalho desenvolvi-
do nas anteriores edições, o FEST tem progra-
mação reservada para o Centro Multimeios e 
o Auditório do Casino Espinho. ○ 
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Espinho

CUIDADOS DE SAÚDE AO DOMICÍLIO

+351 22 766 39 67
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Público-alvo: crianças maiores 
de 5 anos. Inscrição prévia. 
“Exploração da natureza de 
uma forma lúdica e criativa. O 
objetivo é criar arte com o que 
a natureza nos oferece.  Pouco é 
necessário, apenas olhos curiosos 
e mãos criativas”.

11 JUN
Biblioteca Municipal
Horário: 11 horas
Bilhete: bebé e acompanhante 
– 5€; criança ou adulto extra 
– 3€ 
BEBÉTECA
“Conto Verão!” por Rita Sineiro. 
de brincar”. Público-alvo: 
crianças a partir dos 3 meses e 
famílias. Inscrições prévias. “No 
verão o sol fica connosco mais 
tempo só para nos contar mais 
histórias e a água vai e vem 
como quem passa e canta. Nos 
livros também há areia a colar-se 
aos pés e a moldar-se em castelos 
por mãos pequeninas. Nos livros 
os gelados também nos passam 
pela boca e a sombra pede para 
sonharmos com lugares de 
muito longe. Não precisam trazer 
o baldinho, queridos bebés, mas 
não se esqueçam da vontade”.

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

11 JUN
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 8€ (cartão amigo 4€)
SILVANA ESTRADA – FOLK
A cantora de 24 anos, uma 
das maiores promessas da 
música atual, lançou alguns 
projetos colaborativos com o 
guitarrista de renome mundial 
Charlie Hunter. Em janeiro, o 
destacado selo independente 
Glassnote lançou “Marchita”, o 
seu disco de estreia a solo com 
canções originais em espanhol 
que misturam o seu amor pelo 
jazz com estilos folclóricos 
tradicionais mexicanos. Duração 
do concerto:75 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.
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CAROLINA FIGUEIREDO

É JÁ NO PRÓXIMO fim de 
semana que o FIME (Festi-
val Internacional de Música 
de Espinho) volta à cidade, 
trazendo com ele alguns dos 
maiores nomes da música 
clássica e erudita, sem esque-
cer o jazz. 

De 17 de junho a 30 de julho, 
o público vai poder assistir a 
diversos concertos, de estilos 
diferentes, incluídos numa 
programação especial. Para 
Alexandre Santos, presidente 
do Conselho Diretivo da Aca-
demia de Música de Espinho, 
trata-se de um festival “eclé-
tico, revelador, transversal, 
aberto, arrojado, criterioso e 
intenso”. E, por isso, “um olhar 
atento sobre a programação 
revela-nos alguns dos mais 
destacados intérpretes e pro-
jetos criativos da atualidade, 
aproximando Espinho, e a re-
gião, dos grandes centros ar-

tísticos internacionais”, realça 
o responsável. 

Utilizando a Praça Pro-
gresso como palco já no pri-
meiro dia de festival, o FIME 
estreia-se com a prestação de 
Belmondo Quintet, acompa-
nhado pela Orquestra Clás-
sica de Espinho. O concerto, 
com direção musical de Diogo 
Costa, será “ao ritmo frenético 
do jazz” e está marcado para 
as 22 horas, dando início ao 
certame. Segundo a organi-
zação, “este concerto mostra a 
influência mútua do jazz e da 
música erudita, apresentando 
Maurice Ravel e os modernis-
tas franceses como exemplo”. 
Este momento é de entrada li-
vre, mas está sujeito ao levan-
tamento de convites na Aca-
demia de Música de Espinho.

Depois da estreia, a música 
volta à cidade, neste caso ao 
Auditório de Espinho - Aca-
demia só na semana seguinte. 
Para 25 de junho, está reser-

FIME de volta 
com concertos 
entre Espinho 
e o Porto 
Nesta 48ª edição, a aposta recai numa 
programação “eclética e reveladora”, mas 
também “transversal”, “aberta” e “arrojada”. 
Concertos dividem-se entre o Auditório de 
Espinho | Academia, a Praça Progresso e ainda 
a Igreja dos Carmelitas Descalços, no Porto. 

vado um espetáculo da Real 
Filharmonía de Galicia onde, 
segundo a organização, se-
rão apresentadas “duas obras 
essenciais do repertório or-
questral”. Sob o comando de 
Joana Carneiro, a violinista 
russa Alena Baeva, de volta ao 
FIME, vai brindar o público 
com obras de Beethoven e de 
Prokofiev. Este concerto, que 
promete “momentos de gran-
de emoção” está agendado 
para as 21h30 e tem um custo 
de 10 euros, mas há desconto 
para quem possuir o cartão 
amigo da Academia de Músi-
ca de Espinho.

Logo no dia seguinte, a 26 
de junho, chega a vez do pú-
blico mais jovem ter um des-
taque especial na programa-
ção. O momento musical do 
dia, marcado para as 11h30, es-
tará a cargo da Escola Profis-
sional de Música de Espinho, 
integrado no festival júnior, e 
com obras de Séjourné, Zivko-
vic, Kagel, Trevino, Globokar e 
LaBozzetta. 

Já o espetáculo “Digital 
África” agendado para as 
21h30 de 30 de junho, traz a 
Espinho o alaudista tunisino, 
Dhafer Youssef, que promete 
explorar os universos africa-
nos com a kora do maliano, 
Ballaké Sissoko, e a guitarra 
do norueguês, Eivind Aarset. 
A organização do FIME des-
creve o momento como “cum-
plicidade, tensão e musicali-
dade num imaginário sonoro 
dominado por instrumentos 
de cordas de tradições e geo-
grafias muito próprias”. 

A programação de julho 
arranca com Gurdjieff En-
semble. Pelas 21h30 o Audi-
tório de Espinho - Academia 
vai animar-se com música da 
Arménia. “Evocando o místi-
co e músico George Gurdjieff, 

o coletivo apresenta música 
desse país, interpretada por 
instrumentos tradicionais. 
Premiado em várias ocasiões, 
o agrupamento tem apresen-
tado arranjos inovadores de 
peças de compositores armé-
nios, grandemente influen-
ciadas pela tradição oral. As 
melodias ondulantes e os 

timbres característicos de um 
complexo geográfico que liga 
a Europa e a Ásia dominam 
um concerto surpreendente 
em que pontifica uma atmos-
fera de liberdade”, dá nota a 
organização do festival. Este 
concerto, com direção artísti-
ca de Levon Eskenian, aconte-
ce a 2 de julho.

Quase no fim da semana, 
na quinta-feira de 7 de julho, 
sobe ao palco a conhecida Or-
questra de Jazz de Espinho, ao 
lado de Vijay Iyer. Este artista, 
com uma sólida carreira como 
pianista, compositor e educa-
dor, vai atuar no Auditório de 
Espinho - Academia às 21h30, 
apresentando “um reportório 
eclético e apaixonante”.

No dia seguinte, 8 de julho, 
chega a vez dos espinhenses 
conhecerem o álbum Echoes 
Of Life, de Alice Sara Ott. A 
pianista lançou este trabalho 

no ano passado no qual apre-
senta “uma obra essencial da 
literatura pianística do século 
XIX”, nomeadamente “os Pre-
lúdios, de Chopin”. Ao mesmo 
tempo “apresenta peças con-
temporâneas de composito-
res inovadores”. 

O trio Crosscurrents sobe 
a palco na segunda-feira de 11 
de julho. Segundo a organiza-
ção do FIME, “Dave Holland 
é um nome histórico do jazz 
que dispensa apresentações, 
tal como os seus parceiros 
para uma noite promissora 
de improvisação”. Neste gru-
po, “Chris Potter, um dos mais 
destacados saxofonistas da 
atualidade junta-se a Zakir 
Hussain, um mestre das ta-
blas, e a Holland no projeto”. 
O álbum Good Hope, lançado 
em 2019, “é emblemático de 
uma mistura de estilos, tradi-
ções e culturas”.  ○

A NÃO PERDER:

14 DE JULHO
Orquestra da Academia 
Barroca de Ambronay
21h30
Auditório de Espinho - 
Academia

15 DE JULHO
JEAN RONDEAU 
- As Variações Golberg
21H30
Igreja dos Carmelitas 
Descalços [Porto]

17 DE JULHO
WILlIAM CHRISTIE 
- A Mestria do Barroco
18H – Auditório de Espinho 
- Academia

22 DE JULHO 
ANDREAS SCHOLl 
- Canciones Amatorias 
21H30 - Auditório de 
Espinho - Academia

24 DE JULHO
DUO JOST COSTA 
- Sussurros do Mar
11H30
Auditório de Espinho - 
Academia

30 DE JULHO
ESTRELlA MORENTE & 
ORQUESTRA CLÁSSICA 
DE ESPINHO 
- El amor brujo!
22H - Praça Progresso, 
Espinho

1964 
Primeira 
edição 
do FIME 

JEAN RONDEAU 

ESTRELlA MORENTE & ORQUESTRA 
CLÁSSICA DE ESPINHO 
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LITERATURA/EMIGRAÇÃO

LÚCIO ALBERTO    

“SINTO ESTA HISTÓRIA do Havai 
de uma maneira muito estranha, 
mas muito especial e marcante para 
mim”, revelou Mário Augusto. “Não 
sei se é por uma razão metafísica 
ou cósmica, porque logo senti mui-
ta vontade e muito entusiasmo em 
fazer um documentário. Telefonei 
a Emídio Rangel para lhe dizer que 
tinha uma ideia. E quando alguém 
lhe dava uma ideia com entusiasmo, 
ele também se entusiasmava. Con-
tei-lhe, na SIC em Lisboa, a minha 
sugestão para um documentário 
e ele disse-me que eu queria era ir 
para o Havai. A jornalista Cândida 
Pinto estava presente na reunião 
e ajudou-me a convencê-lo. Então, 
Emídio Rangel deu-me sinal para 
avançar, dizendo que se eu não 
fizesse a melhor reportagem da 

minha vida recambiava-me para a 
RTP… Não sei se fiz a melhor repor-
tagem da minha vida. Sei que fiz 
uma coisa que mexeu muito comi-
go. E agora, 25 anos depois do docu-
mentário televisivo, escrevi em livro 
e com muita emoção”.

O livro “Mandem Saudades” alu-
de a um dos movimentos da emigra-
ção portuguesa com menos divulga-
ção, mas com influência naquelas 
ilhas do Pacífico. “A primeira leva de 
emigrantes foi para o trabalho na 
cana-de-açúcar num esforço duro e 
violento”. Ao fim de duas gerações já 
havia médicos e advogados.

O ator espinhense Vítor Silva 
Costa foi convidado para ler alguns 
trechos do livro que narra a resiliên-
cia e a coragem portuguesa. 

“Uma comunidade que participa 
num evento cultural, enchendo um 
auditório, isso diz muito de Mário 

Augusto”, constatou o jornalista 
Lopes Araújo, da RTP, e autor do 
prefácio do livro.  “Mário Augusto é 
sem dúvida, na minha opinião, o jor-
nalista que mais sabe de cinema em 
Portugal. É um estudioso do cinema 
e tem uma sala em casa com milha-
res de filmes e fotografias com ele e 
muitos dos melhores realizadores e 
atores de sempre. Mas sendo um es-
pecialista em cinema, é também um 
excelente jornalista, repórter, apre-
sentador e comunicador da televi-
são. Escreveu o texto como quem 
escreve um guião para um filme ou 
um documentário para televisão. 
Ele fez, inclusive, uma montagem 
paralela, como se diz em linguagem 
cinematográfica e televisiva, com 
destaque tanto em Portugal como 
no Havai”.

“Mandem Saudades”, por Mário 
Augusto, oportunidade também 

para se constatar que o “ukelele”, 
o instrumento musical típico do 
Havai, é o cavaquinho alterado por 
madeirenses para ali emigrados. 
“Ainda hoje, essa herança e muitas 
outras tradições são acarinhadas 
por portugueses de terceira e quar-
ta gerações que habitam aque-
las ilhas”, recordou o jornalista. 
O livro conta a história dos seus 
antepassados, cerca de 27 mil por-
tugueses que, no final do século 
XIX e até 1913, fizeram uma longa 
rota de emigração para o meio do 
Pacífico. “Nesta debandada só iam 
os mais desesperados pela fome e 
pela miséria, os que nada deixavam 
para trás. Não podendo pagar de 
antemão a viagem, aguardava-os 
um contrato que os prenderia por 
longo tempo ao duro trabalho nos 
campos de cana-de-açúcar”, descre-
veu o autor. ○
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 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 9 24°
17°

SEX • 10 25°
18°

SÁB • 11 26°
18°

DOM • 12 25°
18°

SEG • 13 24°
17°

TER • 14
22°
16°

QUA • 15 23°
15°

QUI • 16  24°
16°

Fonte: www.ipma.pt

“Dantes os mais 
novos e os mais 
velhos eram mais 
ativos na criação 
de movimentos 
associativos”
Domingos Oliveira, p4-6

“Não posso dizer 
que a chamada à 
seleção tenha sido 
totalmente surpresa, 
porque trabalhava 
muito para isso” 
Rui Rodrigues, p14-15

“A PSP tem autuado 
constantemente, 
como o provam 
os cerca de 1100 
autos levantados nos 
últimos cinco meses”
Superintendente Virgínia 
Cruz, p7

faladura

“Mandem 
Saudades” por 
Mário Augusto

A Sala António Gaio (Auditório do Centro 
Multimeios) encheu-se na tarde do primeiro 
sábado de junho, aquando da apresentação do 
livro “Mandem Saudades” de Mário Augusto, 
coincidindo com a data em que há 25 anos 
o então jornalista da SIC revelara o seu 
documentário sobre a emigração portuguesa 
no Havai. 

MÁRIO AUGUSTO nasceu 
em março de 1963, em São 
Félix da Marinha, e vive em 
Espinho, “uma paisagem à 
beira-mar” que não troca “por 
nada”. É jornalista de televisão 
desde 1986, esteve na 
fundação da SIC e em 2009 
regressou à RTP.

A investigação de Mário 
Augusto (com a colaboração 
técnica de Joaquim Gomes), 
que há um quarto de século 
resultou num documentário 
televisivo (SIC) foi agora 
resgatada em formato 
literário, com edição da 
Fundação Francisco Manuel 
dos Santos. “Pelo caminho, 
morriam dezenas de homens, 
mulheres e crianças, e os 
que sobreviviam nunca mais 
esqueciam a terrível travessia. 
Foi uma diáspora sem retorno, 
a que este retrato presta hoje 
uma justa homenagem”.

A realização do documentário 
televisivo, há 25 anos, contou 
com as prestações do cantor 
Rui Veloso e dos ranchos 
folclóricos de Argoncilhe e 
Paramos.

última
RECEBA O JORNAL EM SUA CASA! 

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