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SEGURANÇA.

Revolta no 
cemitério de 
Espinho
Furto de velas 
incomoda cidadãos p9

ESTACIONAMENTO FACE.

Abertura do parque subterrâneo 
dependente de materiais técnicos
Câmara Municipal garante que o problema está relacionado 
com falta de manutenção dos equipamentos. p8

F1 IN SCHOOLS.

Estudantes da Laranjeira 
destacam-se em competição 
da Fórmula 1 
Depois de arrecadarem o segundo lugar, 
jovens querem chegar à fase mundial. p8

DEFESA-ATAQUE

“Eu praticamente 
nasci na Académica 
de Espinho”
Ana Cardoso, 
juíza da 
Federação 
Ginástica 
Portugal  
p16 e 17

Saudade do passado e vontade de abraçar o futuro

#StandWithUkraine
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A elevação de Espinho a cidade há 49 anos é vista em retrospetiva por Azevedo Brandão, Dulce Campos, 
Graça Guedes e Gaioso Vaz, quatro personalidades espinhenses que vivenciaram o histórico facto de 16 de 
junho de 1973. Espinho secundou Aveiro na atribuição do estatuto de cidade no distrito e agora avalia-se o 
presente, enquadrando-o no futuro. p4, 5, 6 e 7

Destaque 



feira 
semanal

visto daqui

1 – A 16 de junho celebra-se o 49.º aniversário da elevação 
de Espinho a cidade. A atividade piscatória foi um dos 
alicerces sociocomunitários e que, conjuntamente com 
outros fatores, dinamizou um território que há mais de um 
século foi referenciado como concelho. Há praticamente 
meio século, com novos anseios e disponível para o desen-
volvimento e a afirmação no distrito e, por conseguinte, no 
quadro nacional, a vila ascendeu ao estatuto de cidade.
E em 2022, 49 anos depois dessa distinção, sem o “glamour” 
do “picadeiro” e do título de Rainha da Costa Verde, de que 
tanto se fala com saudosismo, Espinho elenca novos atrati-
vos turísticos, mais em voga nos tempos modernos, dando 
agora ênfase à prática de surf.

2 – Há quem lamente a nortada de Espinho, mas quando 
o vento amaina, ou simplesmente nem se esboça, também 
há quem se imagine que está numa cidade paradisíaca, 
geograficamente pequena, mas de grande interesse, com 
vasto valor sociocultural, e que se percorre facilmente por 
ser plana e desenhada em quadricula, criando a ilusão de 
que se está em Nova Iorque face à numeração das ruas.
Por um lado, ecoam as saudades de outros tempos em que 
Espinho se enchia de veraneantes e de visitantes. Houve 
até quem se seduzisse pelos encantos e potencialidades de 
Espinho e aqui voltasse assiduamente ou por aqui ficasse e 
corporizasse a comunidade.
Espinho conseguiu modernizar-se e tornar-se num ponto 
de interesse turístico. Ainda assim é, mas com mais prepon-
derância na atratividade imobiliária com as projeções de 
novas centralidades urbanas e tão perto do mar…

3 – Graça Guedes, ex-presidente da Assembleia Municipal, 
deu nota, a par do seu depoimento para o destaque desta 
edição do jornal Defesa de Espinho, de que Manuel Laran-
jeira, Amadeo de Sousa Cardoso, António Carneiro, Miguel 
de Unamuno, Ramalho Ortigão, Pablo Casals, Fausto Neves, 
Carlos Morais, José Marmelo e Silva, Soeiro Pereira Gomes 
são figuras ligadas às Artes, às Letras e a Espinho. Algumas 
de Espinho e outras que aqui viveram ou visitavam.
Acresce a este ilustre rol um vastíssimo rol de outras perso-
nalidades e figuras populares que deram o seu contributo, 
de forma notória ou discreta, no desenvolvimento secular 
do concelho, e particularmente à cidade ao longo de 49 
anos. Baião Nunes dos Santos e Manuel Violas foram, 
respetivamente no exercício da presidência e da vice-pre-
sidência da Câmara Municipal, os empreendedores da 
elevação de Espinho a cidade em 1973. Outros autarcas se 
seguiram no historial espinhense. Todos diferentes, é certo, 
mas naturalmente todos imbuídos do mesmo desígnio de 
servir e potenciar Espinho.
E no povo, sem menosprezar ninguém, anote-se a populari-
dade e simplicidade de Sancebas, que há um ano, no Dia da 
Cidade, vivenciou a atribuição do seu nome ao largo onde 
vive no Rio Largo.

Uma vénia à cidade 
e aos espinhenses

EDITORIAL 
Lúcio AlbertoDESTAQUE 

4, 5, 6 e 7 |  Dia da Cidade: depoimentos de Azevedo 
Brandão, Dulce Campos, Graça Guedes e Gaioso Vaz 

4500 ESPINHO
8 | Seis alunos da Manuel Laranjeira em segundo lugar na 
competição promovida pela Formula 1 
Lugar destacado na classificação foi uma surpresa para os jovens.
8 | Obras no FACE previstas até ao final de junho
Principal intervenção decorre na parte exterior.
9 | Alerta no cemitério da cidade 
População descontente com alegado furto de velas. 

4500 FREGUESIAS
10 | Silvalde: estação elevatória da Rua 45 ainda afetada 
por uma descarga poluente
O autarca José Carlos Teixeira quer a resolução com a maior brevidade.
10 | Regresso das festas religiosas entusiasma população

OPINIÃO
13 | “Espinho e qualidade de vida” – Rui Abrantes

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Bares de praia nas freguesias
Ana Brioso e Luís Corrêa de Sá são os responsáveis pela 
exploração dos estabelecimentos de restauração das praias de 
Silvalde e Paramos, respetivamente.

DEFESA-ATAQUE
15 | GD Ronda: chegar, ver e vencer no futebol distrital
O presidente Fernando Castro prometeu a subida no início da 
época e cumpriu. Para a próxima temporada, o objetivo é a 
manutenção.
16 e17 | Entrevista: Ana Cardoso
É professora de Educação física, mas esteve sempre ligada à 
ginástica rítmica. Cresceu na Académica de Espinho como atleta e 
posteriormente como treinadora de ginástica.
18 | Vólei de praia: Maia/Leite entre as melhores duplas 
da Europa
Espinhenses ganham espaço entre as melhores duplas no 
Europeu de Sub-22 organizado nos Países Baixos.
19 | Na Onda: natação de Águas Abertas
Yolanda Rienderhoff e Domingos Ferreira explicam o conceito da 
modalidade e traçam objetivos.

OFF
20 | Bom Fim de Semana: Nazaré
21 | FIME: concerto dos Belmondo Quintet inaugura 
Praça Progresso
Os franceses foram escolhidos propositadamente para abrir o 
Festival Internacional de Música de Espinho, num trabalho que 
Alexandre Santos, presidente do Conselho Diretivo da Academia 
de Música de Espinho, considera “muito feliz”.
23 | De Boa Saúde: Tiroide
Como cuidar das nossas borboletas? A enfermeira Zélia Pereira 
deixa as melhores indicações para que esteja atento a possíveis 
alterações no bom funcionamento daquele que é o painel de 
controlo do nosso organismo. 

Bares de praia
Os concessionários dos 
bares de praia de Silvalde e 
Paramos confessam receio 
inicial por falta de publici-
dade institucional a estes 
espaços de lazer. Encetada 
no feriado de 10 de junho, a 

época balnear prolon-
ga-se até setembro. O 
turismo é uma marca 

de referência do conce-
lho e a expectativa de um 
verão de sucesso é, por en-
quanto, amimadora face ao 
tempo (e ao investimento), 
seja em Paramos, Silvalde 
e Espinho. O busílis da 
questão é a centralidade 
citadina em desfavor de 
outros areais…   

Factos e figuras da semana
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Alunos da 
Laranjeira
A Escola Manuel 
Laranjeira elevou Espinho 
no concurso da Fórmula 1. 
Depois do segundo lugar 
registado na competição 

regional, um grupo de 
alunos vai concorrer 
na fase nacional, 
visando o apuramento 

para a fase mundial. 
Tomás Linhares, João 
Lunet, Dinis Ramos, 
Martim Correia, Bárbara 
Beleza e Beatriz Sabença 
à conquista do país e do 
mundo!

Perigo de poluição
A estação elevatória da 
Rua 45 (junto à Rua 4, 
na Marinha de Silvalde, 
está afetada por motores 
avariados. As águas dos 
esgotos domésticos acabam 
por não ser bombeadas 
para o coletor geral que 

faz a ligação com a 
Estação de Tratamento 
de Águas Residuais 
(ETAR) de Paramos e 

as águas ultrapassam o 
nível máximo, saindo para 
o coletor de águas pluviais 
que está ligado à Ribeira 
de Silvalde, na zona da 
foz. O autarca José Carlos 
Teixeira tem manifestado 
preocupação com a época 
balnear.
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DIA DA CIDADE

LÚCIO ALBERTO

ESPINHO ASSINALA 49 anos da elevação a 
cidade. Uma efeméride que hoje é dado ad-
quirido, mas que em 1973 era pouco comum, 
ao ponto de Aveiro – capital de distrito – ser, 
à época, o único território distrital com esta-
tuto citadino. Não obstante as credenciais que 
outras localidades apresentavam, foi Espinho 
que alcançou o objetivo e, por isso, segundo 
constata Azevedo Brandão, “muita gente quer 
que continue no distrito de Aveiro”. 

“No distrito do Porto, há muitas cidades 
em destaque e Espinho é a segunda cidade, 
depois de Aveiro. Tal facto não foi estranho re-
lativamente a outras terras que hoje também 
já são cidades. Aveiro foi sempre uma cidade 
democrática, porque era contra o regime de 
Salazar e Espinho também dava sinais dessas 
tradições. Mas Espinho justificou plenamente 
a elevação e, durante algumas décadas, até foi 
cosmopolita”, considera o antigo vereador, 
vogal da Assembleia Municipal (AM), presi-

dente da Assembleia de Freguesia de Espinho 
e membro da Comissão Municipal de Turismo. 

“Na minha opinião, a elevação de Espinho 
a cidade até aconteceu tarde de mais”, diz 
Dulce Campos, que exerceu a função de vogal 
da AM, corporizou a primeira associação de 
pais do, então denominado, Liceu Dr. Manuel 
Laranjeira, dirigiu o Lions Club de Espinho e 
dinamizou a realização do Congresso Ibérico 
de Saúde Oral em Espinho. “Deveria ter ocor-
rido muito antes de 1973. Foram instaladas 
valências extraordinárias para a comuni-
dade de Espinho, como a Comarca de Justiça. 
Dantes era preciso recorrer a Santa Maria da 
Feira. A elevação de Espinho a cidade foi um 
facto relevantíssimo e que veio a ter conse-
quências muito positivas. Hoje, Espinho é 
um centro urbano de altíssima categoria e de 
excelência”, sublinha. 

No entendimento de Gaioso Vaz, antigo 
vereador, a então vila de Espinho “mereceu a 
confiança depositada nas suas gentes” para 
passar a ser a segunda cidade do distrito de 

Aveiro. “Além da prova de que os espinhenses 
gozavam, de uma forma fora do comum, da 
confiança das entidades governativas de 
então, tratou-se do reconhecimento de que 
se haviam dotado das estruturas e meios 
que, à data, eram condição necessária para a 
elevação a cidade”. Gaioso Vaz reitera que o 
número de cidades no país era, então, relati-
vamente reduzido, o que valoriza “ainda mais” 
o reconhecimento espinhense, acrescendo 
ainda a “reduzida dimensão do território” que 
o concelho dispõe.  

HISTÓRIA COM MUITOS FAZEDORES

O novo estatuto administrativo era um 
“anseio antigo”   de Espinho e teve vários cons-
trutores ao longo da história, mas também 
“alguns bloqueios”, como recorda Dulce 
Campos, “que atrasaram esse momento”. Sem 
especificar, para “não ser desagradável com 
ninguém”, a advogada prefere destacar as per-
sonalidades que contribuíram pela positiva, 

Foi a 16 de junho de 1973 
que os espinhenses 
festejaram a elevação da 
vila a cidade, culminando 
um processo que envolveu 
algumas personalidades 
que pontificavam em 
Espinho e em Aveiro. Foi a 
segunda cidade do distrito 
a ostentar as insígnias 
citadinas. Azevedo 
Brandão, Dulce Campos, 
Graça Guedes e Gaioso 
Vaz recordam esse marco 
histórico e outros factos e 
vivências.

destaque

Os construtores 
que elevaram 
Espinho a 
segunda cidade 
do distrito 
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como o governador civil de Aveiro, Vale Gui-
marães, ou o seu irmão mais velho, Fernando 
Oliveira. “Outra personalidade importantís-
sima neste processo de elevação de Espinho 
a cidade foi o antigo ministro do Interior, Dr. 
César Moreira Baptista”, que era natural da 
cidade, sublinha Dulce Campos, que acres-
centa, “claro”, Baião Nunes dos Santos – então 
presidente da Câmara Municipal – e o comen-
dador Manuel Oliveira Violas, “um ilustre 
espinhense, que também prestou relevantís-
simos serviços a Espinho, não só na criação 
de postos de trabalho, como na ajuda social e 
no apoio às instituições e coletividades da sua 
terra”. Finalmente, refere o antigo deputado, 
Manuel Homem Ferreira, que “discretamente 
muito colaborou, em Aveiro, na elevação de 
Espinho a cidade e na criação da comarca”.

Azevedo Brandão corrobora os nomes de 
Nunes dos Santos e Manuel Violas – presi-
dente e vice-presidente da autarquia – como 
“figuras impulsionadoras” deste reconheci-
mento, somando-lhes Jerónimo Reis, entre 

“outras personalidades” da vida local. 
A elevação a cidade, obtida um ano antes 

do 25 de Abril, não é dissociável do contexto 
político que se vivia na época. Gaioso Vaz re-
conhece ser “extremamente difícil abordar a 
questão”, assumindo que “não quer entrar em 
futurologias de 1973”. Ainda assim, recorda 
com desassombro que o “pai” da decisão po-
lítica “foi um ministro do antigo regime que 
era natural de Espinho”, referindo-se, tal como 
Dulce Campos, à figura de César Moreira Bap-
tista. “Daqui poderíamos especular e dizer 
que foi necessária a chamada ‘cunha’. Não sou 
dessa opinião, mas que talvez tenha ajudado 
um pouco também não me atrevo a negar”, re-
conhece o coronel, sublinhando, no entanto, a 
mudança que se vive um ano depois. “Após o 
25 de Abril, Espinho passa a vingar pelos seus 
próprios meios e através dos seus recursos, 
em necessidade de ‘cunhas’ ou favores”. 

“Sermos cidade deve-se às nossas gentes 
e ao poder autárquico e do presidente da 
Câmara de então”, dá nota a antiga presidente 
da Assembleia Municipal, Graça Guedes. 
“Temos de orgulhosamente reconhecer 
Manuel Baião Nunes dos Santos. Sem pudor, 
sem partidarismo político, mas com muita 
sinceridade e cidadania”, diz a atual presi-
dente da Associação Mulher Migrante. 

SUCESSO NÃO CONSENSUAL 

Se a relevância da obtenção do estatuto 
de cidade não parece gerar controvérsia em 
quem acompanhou de perto o processo, o 
mesmo não se pode dizer dos resultados prá-
ticos que a medida trouxe ao território. As 
personalidades ouvidas pela Defesa de Es-
pinho fazem uma avaliação muito pouco con-
sensual da evolução que a cidade conheceu ao 
longo destas quase cinco décadas. 

Azevedo Brandão, por exemplo, não es-
conde que o resultado do novo estatuto polí-
tico ficou abaixo das suas expectativas: “creio 
que Espinho não ganhou muito com isso, ou 
por inoperância dos dirigentes, ou por outra 
coisa qualquer e que não é fácil de se explicar. 
A cidade não evoluiu aquilo que se esperava 
por razões diversas”.

O título da Rainha da Costa Verde, que du-
rante décadas figurava no cartaz turístico, 
foi-se desvanecendo e o historiador reco-
nhece que a cidade “é capaz de ter perdido 
alguma coisa com isso”. “Espinho começou a 
perda de praia a partir da década de 70, com 
a projeção do Algarve. Passou quase tudo a 
ir de férias para o Algarve com o clima mais 
quente. Dantes também vinha muita gente 
pela Linha do Vouga. Nas décadas de 30, 40 
e 50, Espinho atraía muita gente e não era só 
pela praia. Vinha muita gente de todo o lado, 
inclusive com carros de bois, para comercia-
lizar”, recorda o antigo diretor deste jornal.

Lembrando conquistas como o novo Tri-
bunal ou a Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva, Francisco Azevedo Brandão contrapõe 
as novas infraestruturas com a nostalgia do 
enterramento da linha do Norte. “Sou da opi-
nião que a linha não devia ter sido enterrada”, 
considera o antigo professor, que compara 
os tempos em que a Avenida [8] estava a “re-
bentar de gente” com o cenário atual em que 
“quem passa em Espinho de comboio, nem 
sabe como é a cidade”.

“Acho que poderíamos ter ido mais longe”, 
subscreve Dulce Campos, relativamente ao 
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Sou da opinião que a linha não devia ter 
sido enterrada (…) quem passa em Espinho 
de comboio, nem sabe como é a cidade”

Francisco Azevedo Brandão

Encontrei alguns preconceitos, injustificados 
e despropositados. Havia alguma 
discriminação entre os de dentro e os de fora”

Dulce Campos
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desenvolvimento consequente do facto his-
tórico de 1973. Natural de Águeda, a ex-vogal 
da AM recorda ter encontrado em Espinho 
“alguns preconceitos injustificados” e até 
“alguma discriminação entre os de dentro 
e os de fora”. Embora reconheça que não se 
tenha preocupado muito com esse aspeto, 
admite ter sentido entraves à sua dedicação 
cívica. “Procurei ser discreta e contei com 
todas as minhas forças, energias e capaci-
dades para me pôr ao serviço de Espinho e da 
sua comunidade, mas, às vezes, não foi fácil, 
nada fácil”, descreve. 

A advogada reconhece a evolução da 
cidade, mas ressalva que já em 1973 Espinho 
representava um produto turístico apetecível 
com o ambiente do picadeiro na Avenida 8, 
do Casino e das praias. “Isso atraía as pessoas 
de todos os lados. Vinham do Porto, de Viseu, 
através do ‘voguinha’. Até os condes da Bor-
ralha, a minha aldeia, e de Águeda vinham 
até aqui”. Dulce Campos não se limita a valo-
rizar a cidade só pelo mar e areal. “As valên-
cias de Espinho são muitas, desde o casino ao 
golfe, à Piscina Solário Atlântico, à nave des-
portiva e polivalente. Espinho é uma cidade 

diversificada”.
Graça Guedes é quem faz a leitura mais 

positiva deste percurso. Assumindo não 
pretender ser historiadora, mas sim “leitora 
atenta de todos quantos têm relatado a his-
tória de Espinho“, a ex-líder da AM aponta 
aos espinhenses e à “garra vareira” o impacto 
e o sucesso da cidade nas suas “marcas di-
versificadas”, enaltecendo a pesca, a cultura, 
o desporto e as empresas. Marcas multi-
facetadas, “muito alicerçadas no estilo de 
vida das nossas gentes, ligadas ao mar e ao 
ar livre, mas também à cultura, forjada nas 
nossas escolas e nos nossos colégios, bem 
como nas nossas famílias”. 

Graça Guedes evoca os festivais interna-
cionais de música e de cinema, os atletas 
olímpicos e campeões nacionais de diversas 
modalidades, como referentes de sucesso 
da vida espinhense. Assim como os “espaços 
magníficos para as suas práticas, muitos dos 
quais intitulados com figuras paradigmá-
ticas nascidas em Espinho ou que para aqui 
vieram viver”. A antiga atleta reconhece, to-
davia, que “precisamos de mais”, exemplifi-
cando com as instalações desportivas neces-

Deem todos 
as mãos para 
benefício de 
Espinho e dos 
espinhenses. 
Não se 
esqueçam: 
Espinho acima 
de tudo!”
Gaioso Vaz

Temos de 
orgulhosamente 
reconhecer 
Manuel Baião 
Nunes dos 
Santos. Sem 
pudor, sem 
partidarismo 
político”
Graça Guedes
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sárias ao Sporting e à Académica de Espinho. 
Também ao nível empresarial, Graça 

Guedes não deixa de lamentar o desapareci-
mento de negócios que “tanto contribuíram 
para o desenvolvimento de Espinho e das 
suas gentes”. São exceção, na constatação 
de Graça Guedes, “as ligadas à hotelaria e à 
restauração, que acompanham o desenvol-
vimento turístico português”. Sobre o enter-
ramento da linha férrea, a antiga professora 
universitária reconhece que a obra avançou 
para “desgosto de muitos”, mas libertou pro-
pício a “uma estimulante sala de estar na 
referência central da cidade”. Ainda assim, 
mostra-se cética relativamente ao projeto 
que foi executado – e que “nada tem que 
ver com o original do saudoso arquiteto Rui 
Lacerda” – devido ao “edifícios que chocam”. 
“Demasiadamente grandes e cuja utilidade é 
discutível. Inclusivamente, prejudicam a vi-
sibilidade do mar de muitos residentes, que 
muito justamente têm reclamado”, descreve. 

Perspetivando o futuro da terra que “foi a 
segunda em Portugal a ter eletrificação pú-
blica”, Azevedo Brandão projeta uma obra 
estruturante para Espinho: a transformação 
da linha do Vouga em metro de superfície. 
“Falta executar essa obra, ligando a cidade 
ao interior do distrito”, sublinha o autor de 
Anais da História de Espinho. 

Já Gaioso Vaz, numa nota de esperança, 
deseja que as novas gerações possam vir 
a conhecer a cidade que o encantou na ju-
ventude: “não poderei ser classificado de 
exigente se pedir que a minha descendência 
venha a encontrar aquilo que me foi propor-
cionado”. Em jeito de advertência, o coronel e 
antigo candidato autárquico alerta para não 
se cair “no precipício das facilidades e dos 
sonhos cor de rosa”, exigindo que se deixem 
de “politiquices bacocas”. “Deem todos as 
mãos para benefício de Espinho e dos espi-
nhenses. Não se esqueçam: Espinho acima 
de tudo!”. ○

Recorte do Jornal Defesa de Espinho, de 16 de junho de 1973, 
anunciando a elevação de Espinho a cidade
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AZEVEDO BRANDÃO anota as marchas luminosas 
e as batalhas das flores como eventos que outrora 
conferiam animação e promoção a Espinho. Hoje, 
os tempos são outros e caracterizados por novos 
desafios e exigências. “Eu vejo pessoas de Espinho 
em São Paio de Oleiros, Paços de Brandão, São 
Félix da Marinha, etc. A rapaziada nova está 
a desaparecer daqui. É pena. A população de 
Espinho está a envelhecer”.
“EU VINHA para a praia de Espinho até aos meus 
15 anos”, recorda Dulce Campos. “Tenho muita 
saudade desse tempo em Espinho. Havia um 
rinque onde eu patinava. Os meus pais, eu e 
os meus irmãos ficávamos sempre na Rua 7 e 
frequentávamos a Praia Azul, com as célebres 
barracas azuis e brancas”.
A ESPOSA do advogado Ferreira de Campos, 
que foi deputado da Assembleia da República e 
presidente da Assembleia Municipal de Espinho, 
orgulha-se das suas raízes na aldeia da Borralha, 
em Águeda. “E também tenho muito orgulho em ser 
de Espinho, a minha terra de adoção e também do 
coração”.
“FOI UMA COMUNIDADE onde me integrei o melhor 
que pude e à qual dei o que foi possível dentro das 
minhas disponibilidades”, acrescenta a advogada 
que já integrou a Assembleia Municipal. “Penso que 
cumpri a minha obrigação para com a comunidade 
que me acolheu por virtude do casamento”.
EM 2022, aquando do registo dos 49 anos da 
cidade, Dulce Campos incentiva a promoção 
de Espinho no quadrante do turismo, que foi 
fundamental no passado e essencial no presente 
e para o futuro espinhense. “Sou uma fã do 
artesanato de Espinho, que pode ser importante 
para o turismo. Tenho trazido muita gente a 
Espinho. Entendo que é uma obrigação cívica das 
gentes de Espinho”.

DE ENTRE as “marcas multifacetadas” 
dos espinhenses e das espinhenses, 
Graça Guedes destaca a cultura – 
música, dança, cinema, desporto 
– “forjada nas nossas escolas e nos 
nossos colégios”. Conjuntamente com 
o Colégio de São Luís, o Colégio Nossa 
Senhora da Conceição “representa 
uma das páginas brilhantes e de maior 
destaque da história espinhense, por 
se tratar de uma unidade de ensino 
para o sexo feminino, desde a 1.ª 
Classe e até ao 5.º Ano do Liceu, com 
um elevado nível científico, cultural e 
pedagógico, que ao longo de meio 
século caracterizou a formação 
de milhares de estudantes e que 
em muitas famílias abrangeu três 
gerações”.
GRAÇA GUEDES acrescenta que 
“como corolário das aprendizagens 
proporcionadas”, o Colégio Nossa 
Senhora da Conceição oferecia 
anualmente à comunidade um 
Sarau, que era realizado numa 
sala de espetáculos (Cine Jardim, 
Teatro Aliança e Teatro S. Pedro), 
“constituindo uma verdadeira mostra 
e testemunho do trabalho artístico e 
cultural desenvolvido ao longo do ano 
letivo, sendo a receita sempre revertida 
a favor da Misericórdia de Espinho”.
HÁ REFERÊNCIAS (factos e pessoas) 
da história da cidade que valorizam 
o passado, refletem-se no presente e 
motivam o futuro. “Não pode deixar de 
haver”, vinca Gaioso Vaz. “O difícil é 
selecionar quem deve e porquê integrar 

a lista. Não serei eu a nomeá-los pois 
muitos outros se dedicaram à história 
da cidade que não é, nem nunca foi, 
o meu forte. Não posso, no entanto, 
deixar de referir algumas pessoas 
que, na minha modesta opinião, se 
destacaram nas suas atividades”.
ASSIM, o coronel e antigo 
vereador enalteceu Manuel Violas 
(empreendedorismo), José Mota 
(política), António Gaio (cultura), 
Fausto Neves (música), Silvério Voz 
(ensino), Joaquim Moreira da Costa 
Jr., Jerónimo Reis, Vladimiro Brandão, 
Miguel Maia e João Brenha (desporto) 
e o Padre Manuel. “Quanto a factos há 
um que se sobrepõe a todos os outros 
pela sua dimensão. Estou-me a referir, 
como é evidente, ao enterramento da 
via férrea. Concorde-se ou não, goste-
se ou não, é um facto e está feito. 
Foi bem feito? Na minha opinião não. 
Muita coisa deveria ter sido diferente, 
mas há é que ‘puxar pela cabecinha’ 
pelo que ainda é corrigível, modificar o 
modificável e seguir para a frente, pois 
inútil é ficar parado”.
ENTRETANTO, Gaioso Vaz não deixa de 
criticar, e “ferozmente”, a implantação 
e orientação da Estação da CP. “Quem 
a projetou alguma vez veio a Espinho 
num dia de nortada?”.
UM APONTAMENTO sem descuido 
da relevância de outros factos, como 
a fusão dos bombeiros, e os “bons 
velhos tempos” no “picadeiro” e na 
Piscina Solário Atlântico.

Vivências de outrora 
e outras realidades

Marcas indeléveis
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F1 IN SCHOOLS REQUALIFICAÇÃO 

LISANDRA VALQUARESMA 

SEIS ALUNOS de uma turma 
de 12º ano da Escola Manuel 
Laranjeira participaram, no 
passado dia 7 de junho, no 
concurso F1 in Schools, no 
âmbito do projeto PENSE 
Indústria i4.0, conseguindo 
arrecadar o segundo lugar da 
competição. A par desta clas-
sificação, trouxeram, ainda 
para a escola e para a cidade 
de Espinho, o prémio "Pa-
trocínio e Marketing", uma 
vertente aliada ao projeto em 
causa. 

Este concurso, realizado no 
Europarque, em Santa Maria 
da Feira, desafia estudantes 
a criarem os seus próprios 
carros em pequena escala e 
a competirem numa pista de 
corrida em miniatura, mas os 
objetivos deste projeto não se 
ficam apenas por aqui. Para 
poderem competir, os jovens 
estudantes são obrigados a 
criar a sua própria empresa e 
reproduzir os habituais desa-
fios profissionais de uma cor-
rida de carros real, bem como 
do ambiente que a envolve. 
Tal como o próprio concurso 
exige, os alunos tiveram que 
criar as ferramentas necessá-

rias desde o início do processo 
até ao final, não esquecendo 
aspetos como a estratégia de 
marketing, a obtenção de pa-
trocínios, a realização de um 
plano de negócios e estraté-
gias, sem esquecer a criação 
das próprias redes sociais. 

Para enfrentar o desafio, os 
alunos da escola espinhense 
contaram com o apoio do 
Centro Tecnológico da Cor-
tiça e do professor Nuno 

Pinho que se “revelaram 
essenciais no processo”, tal 
como afirma Tomás Linhares, 
um dos alunos participantes. 
À Defesa de Espinho, o jovem 
de 17 anos revelou que esta 
foi a primeira vez no con-
curso e, por isso, houve desde 
o início um grande empenho. 
“Fizemos o carro no Centro 
Tecnológico da Cortiça. Ele 
foi desenhado por um dos 
nossos elementos, só que a 

cada dia que passava, fomos 
sempre fazendo algumas 
alterações no próprio carro, 
por isso, desde a fase de ser 
desenhado até à conclusão 
passaram quatro meses”, ex-
plica Tomás.

Para conseguirem cons-
truir o veículo, os alunos 
utilizaram Poliuretano, um 
material específico e que 
foi fornecido pela própria 
Fórmula 1. “Mais tarde, colo-
camos esse bloco de material 
numa máquina CNC, que 
funciona como um género de 
impressora 3D, que desfazia 
a peça para ficar no modelo 
que pretendíamos. Depois de 
termos o carro feito foi só co-
locar uma botija de CO2 com 
o objetivo de dar energia ao 
carro”, conta o estudante da 
Manuel Laranjeira.

Independentemente da 
parte física do trabalho, os 
seis alunos tiveram que aliar 
a criação de uma estrutura 
que potenciasse o produto 
final: o carro de corrida. Para 
isso, cada estudante desem-
penhou uma função. “Nós 
tínhamos que criar uma 
equipa de seis pessoas e criar 
um carro, mas o trabalho 
também englobava a parte do 
marketing, ou seja, tínhamos 
que arranjar patrocinadores 
para nos darem ajuda para a 
construção do carro, tivemos 
que criar redes sociais, um 
stand para o carro e um vídeo 
de apresentação. Basica-
mente tínhamos mesmo que 
criar uma equipa desportiva 
como, por exemplo, a Ferrari, 
só que com um carro peque-
nino para os mais jovens”, re-
fere Tomás Linhares.

Ao conseguirem o segundo 
lugar da competição que foi a 
nível regional, os alunos ca-
rimbaram a presença na fase 
seguinte de nível nacional. 
“As três primeiras equipas 
passaram à competição na-
cional e, depois, as duas pri-
meiras equipas do nacional 
vão passar a uma fase mun-
dial. Essa fase vai ser num 
Grande Prémio da Formula 1 
em que se vai poder competir 
e ficar lá no fim de semana 
para as corridas e conhecer os 
pilotos”, revela o estudante, 
esperando, por isso, que a sua 
equipa consiga passar a fase 
seguinte que se realiza no 
final do próximo mês. 

No concurso participaram 
20 equipas de diferentes 
escolas. O primeiro lugar 
foi entregue ao Colégio de 
Lamas e o terceiro ao Centro 
de Formação Profissional 
Cincork.○

SEGUNDO A Câmara Municipal, um dos 
pontos principais de intervenção está nas 
próprias fachadas do equipamento. Neste 
momento, está a ser feita uma “remoção de 
película deteriorada dos vidros da fachada 
nascente e aplicação de película solar espe-
lhada”. Além disso, está a ser realizado um “re-
vestimento de pilares em chapa de alumínio 
com remoção de materiais danificados” e, na 
parte da cobertura, uma “remoção de godo de 
proteção e posterior aplicação”. Tal como ex-
plica a autarquia, a reabilitação da cobertura 
está a ser produzida com “aplicações de telas 
em PVC e fixação em prego líquido nos perfis 
verticais e perfil de fixação metálico”, acom-
panhado de “aplicação de saídas de água em 
PVC de forma a garantir a drenagem de águas 
dos terraços”.
Ainda na parte exterior do edifício, a Câmara 
Municipal está a assegurar a reabilitação do 
portão de acesso, bem como do barco tradi-
cional que se encontra no jardim. Já no que 
diz respeito ao interior, a autarquia revela 
que a pintura vai abranger também as zonas 
de infiltração, pois vão ser alvo de reparação, 
mas “não houve nem está programada mu-
dança no interior do edifício”. Estão antes pre-
vistos trabalhos como a “demolição de tetos 
danificados e seral danificado”, a “aplicação de 
teto falso em placas de gesso hidrófugo para 
reparação das zonas danificadas” e, por fim, a 
“pintura das zonas reparadas”. 

Parque de estacionamento: “encontradas 
soluções de organização interna e logística 
básica”

O parque de estacionamento do FACE, en-
cerrado desde a sua inauguração em 2009, 
por alegadamente apresentar problemas de 
segurança que impediam a abertura, parece 
agora ver uma luz que permite a mudança. 
Segundo a autarquia, “o grande problema 
prendia-se essencialmente com a falta de ma-
nutenção dos equipamentos instalados para 
garantir o funcionamento da infraestrutura. 
Tirando isso, não existia nenhuma razão de 
fundo para que tenha estado encerrado du-
rante todo este período”. Assim, de acordo 
com a Câmara Municipal, “foram encontradas 
as soluções de organização interna e logística 
básica que possibilitam o normal funciona-
mento do parque que nunca deveria ter es-
tado fechado”. 
Para permitir a abertura, que depende “da che-
gada e posterior instalação de algum material 
técnico dos Equipamentos de Segurança”, 
“estão em curso trabalhos para a reparação 
do Sistema de Gestão e Controle do Parque 
de Estacionamento do FACE e Manutenção 
Preventiva aos Equipamentos de Segurança 
Instalados”. ○
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FACE em obras 
até ao fim do mês 
com destaque 
para reparação 
do parque de 
estacionamento 

85.124,70 € (+ IVA 6%)

9.540,00 € (+ IVA 23%) 19.959,21 € (+ IVA 23%)

Reabilitação do Edifício do Museu

Reparação do Sistema de 
Gestão e Controle do Parque de 
Estacionamento 

Manutenção Preventiva aos 
Equipamentos de Segurança no 
Parque de Estacionamento

4500 Espinho

Depois de conseguirem o segundo lugar na competição regional, 
os estudantes vão voltar a concorrer na fase nacional. O objetivo é 
chegar à etapa mundial. 

Alunos da Manuel Laranjeira 
brilham em concurso da Fórmula 1

Carro produzido no Centro Tecnológico de 
Cortiça pelos alunos de Espinho

Tomás Linhares
Responsável pelo Marketing
João Lunet
Team leader 
Dinis Ramos
Resources manager
Martim Correia
Manufacturing Engineering
Bárbara Beleza e a Beatriz 
Sabença
Graphic Designers
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LISANDRA VALQUARESMA 

HÁ QUEM diga que a si-
tuação é já bem antiga, mas 
segundo a população, tudo 
se intensificou nos últimos 
meses. Maria da Conceição 
Costa, que se desloca com 
frequência ao cemitério de 
Espinho, admite que até já 
perdeu a conta ao número 
de vezes em que viu desa-
parecerem as velas que co-
loca juntos dos familiares 
sepultados no cemitério da 
cidade. À Defesa de Espinho, 
a espinhense mostra-se re-
voltada e até afetada psico-
logicamente. “Coloco as velas 
e, às vezes, dois dias depois 
já desapareceram. Tem sido 
constantemente e isto faz-me 
mal. Confesso que já me senti 
mal com esta situação. Depois 
disse para mim mesma que 
tinha que esquecer, mas tudo 
piorou”, explica. 

Segundo Maria da Con-
ceição o problema principal 
está no furto das velas, mas 
não é o único. “Começou com 
as velas, mas agora também 

desaparecem os candeeiros.  
Sei perfeitamente que isto 
não é causado pelo vento”, ga-
rante. “Já me tentaram partir 
o candeeiro porque estra-
garam a peça da argola. Sei 
que foi alguém que tentou 
forçar, porque aquilo não abre 
facilmente. Já aconteceu duas 
vezes. Tive que pedir ao meu 
irmão para ir lá soldar e agora 
tenho que pedir outra vez”, la-
menta a cidadã. 

Mostrando um sentimento 
de revolta, Jacinta Eira, outra 
espinhense descontente, re-
força que o problema está 
presente, de forma geral, em 
todo o cemitério. “No meu 
caso, que tenho os meus fami-
liares na parte dos gavetões, 
noto que os roubos acon-
tecem com frequência nessa 
zona, mas sei de outros casos 
e de pessoas que têm os fami-
liares sepultados em campas 
que se queixam da mesma 
forma”, explica Jacinta, acres-
centando que “tudo tem pio-
rado nos últimos meses”.

Pelo facto de optar por 
velas de maior dimensão, 
Jacinta Eira revela que ha-
bitualmente compra velas 
com o objetivo de durarem 
sete dias, mas nem sempre 
isso acontece. “Uma vez, a 
minha sobrinha colocou uma 
vela na parte da manhã, mas 
quando cheguei ao cemitério 
da parte da tarde já tinha 
desaparecido. Basta pouco 

tempo para tudo acontecer”, 
comenta a espinhense, con-
fessando que o prejuízo tem 
sido grande. “Eu e a minha 
irmã, num espaço de apenas 
uma semana, perdemos 20 
euros. Todos fazemos sacrifí-
cios para lá deixar velas, pois 
elas estão caras e, por isso, 
não admito que me roubem 
constantemente”. 

Maria Emília Silva é outra 
das lesadas no cemitério 
de Espinho. Para esta espi-
nhense, trata-se de “uma 
situação muito chata”, até 
porque “nunca ninguém viu 
nada”. Apesar de confiden-
ciar que tem conhecimento 
de situações parecidas no 
cemitério de Anta, Maria 
Emília Silva garante que no 
da cidade a dimensão é maior. 
“Já chegamos a perguntar ao 
coveiro, mas nunca se aper-
cebeu de nada. Além disso, 
ele não conhece toda a gente 
e mesmo que veja alguém a 
mexer pode sempre pensar 
que se trata de um familiar”, 
confidencia Maria Emília 
Silva, acreditando que “as pes-
soas perderam a vergonha”.

Indignadas com a situação, 
Maria da Conceição Costa e 
Jacinta Eira tentaram, até, vi-
giar o cemitério, mas nunca 
conseguiram desvendar 
o problema. “Uma vez, fui 
para o cemitério a manhã 
toda para ver se acontecia 
alguma coisa. Se algum dia 

eu apanhar alguém a mexer 
naquilo que me pertence, 
confesso que não respondo 
por mim. Estou cansada desta 
situação”, garante Jacinta. 
Da mesma forma, Maria da 
Conceição lamenta nunca se 
ter descoberto a causa dos 
alegados furtos. “Se eu não ti-
vesse que ir trabalhar, ia para 
lá, nem que fosse todo o dia, 
para tentar perceber o que se 
passa. Sinceramente gostava 
que houvesse mais vigilância 
no cemitério. As pessoas não 
podem entrar naquele local, 
levarem o que quiserem e sair 
como se nada fosse. Isto não 
pode continuar assim. Há que 
haver respeito”.  ○  

DE FORMA a celebrar o Dia Mundial dos 
Oceanos, realizado a 8 de junho, os alunos das 
turmas de 12º ano da Escola Secundária Ma-
nuel Gomes de Almeida participaram numa 
recolha de lixo na praia da Baía. 
Esta ação de limpeza, promovida no âmbito 
do programa "BRIGADASemAÇÃO” e inse-
rida num conjunto de atividades ambientais 
do projeto Bandeira Azul, teve como objetivo 
sensibilizar e ensinar os jovens a lutar contra 
a poluição das praias. 
Apesar de terem participado numa atividade 
diferente, os alunos de uma das turmas da Es-
cola Sá Couto também não ficaram de fora e, 
na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, 
tiveram a oportunidade de conhecer a história 
“Oceano! Sempre na Onda” da autora Stacy Mc-
Nulty, que se seguiu com uma conversa sobre a 
importância de se preservar os oceanos. ○  

O ATOR mexicano Gael Garcia Bernal, de 47 
anos, vai estar em Espinho para participar na 
18ª edição do FEST – Festival Novos Realiza-
dores | Novos Cinema que tem a sua data de 
estreia marcada já para a próxima segunda-
-feira, 20 de junho.
No entanto, as presenças de grandes nomes 
do mundo do cinema não se ficam por aqui. 
Quem está também de viagem marcada para 
Espinho é o realizador argentino Gaspar Noé 
que marcará presença na cidade para desem-
penhar o papel de orador no FEST – PRO. Da 
mesma forma, Will Files, supervisor de som da 
série "Stranger Things”, foi um dos escolhidos 
para realizar workshops e masterclasses du-
rante o festival.
Recorde-se que o FEST decorre de 20 a 27 de 
junho e acontece no centro Multimeios e no 
Casino Espinho, com um programa que pro-
mete ser para todos os gostos e idades. ○  
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SEGURANÇA DIA MUNDIAL DOS OCEANOS 

CINEMA

Furto de velas e candeeiros no 
cemitério revolta população 

Alunos foram 
"BRIGADASemAÇÃO” 
na procura pelo lixo 

Gael Garcia Bernal, 
Gaspar Noé e Will Files 
confirmados no FEST 

Espinhenses 
garantem que 
problema não é 
recente, 
mas que se 
intensificou nos 
últimos meses. 

“Coloco as velas 
e, às vezes, dois 
dias depois já 
desapareceram”
Maria da
Conceição Costa

“Todos fazemos 
sacrifícios para lá 
deixar velas e, por 
isso, não admito 
que me roubem 
constantemente”
Jacinta Eira

“Já chegamos a 
perguntar ao coveiro, 
mas nunca se 
apercebeu de nada”
Maria Emília Silva

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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4500 freguesias

FESTAS POPULARES AMBIENTE

LISANDRA VALQUARESMA  

O VERÃO DE 2022 marca 
o regresso das tradicionais 
festas populares. Depois de 
um interregno de dois anos 
motivado pela Covid-19, vai 
voltar a celebrar-se, em Pa-
ramos, a festa de São João e 
Nossa Senhora da Aparecida, 
já na próxima semana, de 23 a 
26 de junho. 

José Oliveira, presidente da 
comissão de festas desde 2019, 
revela à Defesa de Espinho 
que “este ano a festa volta em 
força” e confidencia que foi 
aproveitado muito do que es-
tava previsto para a festa de 
2020, que acabou por não se 
realizar. “Antes do fim de 2019 
já tínhamos preparada toda 
a festa de 2020. Tínhamos os 
cartazes feitos, os músicos já 
estavam contratados, estava 
tudo organizado e recebemos 
a notícia de que não seria 
possível. Cancelamos tudo e 
passado dois anos, quando 
nos foi legalmente possível, 
regressamos e convidamos 
os mesmos músicos que 
estavam contratados para 
atuar. Queríamos cumprir 
com a nossa palavra”, recorda.

Depois da pausa forçada, 

José Oliveira garante que “a 
população está satisfeita” 
com o regresso das festivi-
dades da freguesia, mas ad-
mite que a organização não 
foi fácil. “Realizamos os tradi-
cionais peditórios, mas andar 
a pedir de porta em porta é 
uma luta um bocadinho de-
sumana. Temos bastantes 
patrocinadores, alguns deles 
importantes e sem os quais 
isto não era possível, mas a 
pandemia não ajudou”, diz 
o presidente da comissão de 
festas. “Acabamos por perder 
alguns patrocínios empre-
sariais e outros desceram 
os valores. Há uma dificul-
dade maior este ano de con-
seguirmos os montantes, 
até porque muitos espaços 
fecharam, nomeadamente 
cafés e restaurantes. A pan-
demia trouxe também este 
lado negativo.  Continua a ser 
uma luta muito grande, mas 
temos uma equipa de tra-
balho excelente”, conclui. 

De 5 a 8 de agosto chega a 
vez de Silvalde. Para trazer de 
volta a celebração em honra 
de Nossa Senhora do Mar, 
Marco Correia, presidente 
da comissão de festas, revela 
que “a população tem rea-

gido bem”, até porque mani-
festavam “muitas saudades 
da festa”. Garantindo que “as 
pessoas têm ajudado”, o re-
presentante da festa admite 
que estão em andamento 
os tradicionais peditórios, 
embora este seja um tempo 
em que “não está fácil para 
ninguém”. 

Explicando que os silval-
denses “querem fazer um pé 
de dança depois de dois anos 
parados por causa da pan-
demia”, Marco Correia revela 
que “a comissão de festas está 
a trabalhar para fazer uma 
grande festa”, tendo “muita 
vontade de agradar a popu-
lação e quem vem de fora do 
concelho”. ○

O PRESIDENTE da Junta de Fre-
guesia de Silvalde, José Carlos Tei-
xeira mostra-se preocupado por a 
situação subsistir há mais de dois 
anos, não obstante os constantes 
alertas e comunicações feitas pela 
Junta ao Município de Espinho.
"Até ao dia de hoje não tive qualquer 
comunicação por parte da Câmara 
Municipal de que a situação já es-
taria definitivamente resolvida", 
disse à Defesa de Espinho o autarca, 
temendo que o problema se venha 
a agravar e que a situação se repita, 
contaminando aquele curso de água 
e as praias das proximidades. "Não 
tenho quaisquer garantias de que 
a situação não se irá repetir na pre-
sente época balnear", adverte. 
O problema está na estação ele-
vatória da Rua 45 com a Rua 4, na 
Marinha de Silvalde, junto ao café 
Anabela e ao antigo armazém da 
Câmara Municipal. Segundo José 
Teixeira, será necessário proceder-se 
à "substituição do interior da estação 
elevatória porque tem os motores 
avariados. As águas dos esgotos do-
mésticos acabam por não ser bom-
beadas para o coletor geral que faz 
a ligação com a Estação de Trata-
mento de Águas Residuais (ETAR) de 
Paramos e as águas ultrapassam o 
nível máximo, saindo para o coletor 
de águas pluviais que está ligado à 
Ribeira de Silvalde, na zona da foz, 
na praia".
José Carlos Teixeira garante que 

alertou o Município para o problema 
com aquela estação elevatória em 
2020. No ano seguinte, na altura em 
que se registou a descarga que po-
luiu a Ribeira de Silvalde, o autarca 
solicitou a presença da autoridade 
marítima que procedeu à recolha de 
amostras e ao respetivo registo da 
ocorrência.
"Sei que este problema está a ser 
menos frequente, mas temo que 
a sua não resolução em definitivo 
venha a trazer ainda mais problemas 
durante a época balnear que agora 
teve início", diz José Teixeira.
"Se nos estamos a debater com 
problemas que são oriundos do 
Município de Santa Maria da Feira, 
teremos de ter ainda mais cuidado 
com aquilo que se faz no nosso Mu-
nicípio", considera José Carlos Tei-
xeira que pretende, agora, expor a 
situação ao presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, Miguel Reis, o 
mais brevemente possível.
"Não sei o que fazer mais", apela o 
autarca de Silvalde que promete 
levar este assunto até às últimas 
consequências. "É um problema de 
ambiente e, embora reconheça que 
a Câmara está a atravessar graves 
problemas financeiros e muitos in-
vestimentos no concelho, temos de 
encontrar uma solução", até porque 
"poderá estar em causa a saúde pú-
blica", numa zona onde "há praias e 
a saída das redes dos pescadores", 
conclui. ○ MP

Comissões de festas revelam grandes expectativas 
da população, mas admitem dificuldades financeiras.

Uma descarga poluente, oriunda de esgotos 
domésticos, a 22 de julho do ano passado, deu 
origem a um foco de poluição na foz da Ribeira 
de Silvalde, em direção ao mar. Um problema 
na estação elevatória da Rua 45, que persiste 
e o presidente da Junta de Freguesia quer ver 
resolvido com a maior brevidade. 

Regresso das festas 
marcado por diminuição 
de patrocinadores e pelo 
entusiasmo da população 

Problema em estação 
elevatória persiste há 
mais de dois anos

 

Realizamos os 
tradicionais peditórios, 
mas andar a pedir de 
porta em porta é uma 
luta um bocadinho 
desumana."
José Oliveira, presidente 
da comissão da festa 
de Paramos de S. 
João e Nossa Sra. 
da Aparecida 
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Não tenho quaisquer 
garantias de que a 
situação não se irá 
repetir na presente 
época balnear"
José Teixeira, presidente 
da Junta de Freguesia 
de Silvalde
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a praia e felizmente resultou no 
ano passado, então este ano voltei 
a concorrer novamente”, explicou a 
proprietária.

Com um conceito e menu muito 
semelhantes aos do estabeleci-
mento da Rua 33, há apenas um 
“ligeiro acréscimo de preços por 
causa de toda a logística envolvida”. 
“A nível de menu vamos ter muita 
coisa que temos cá no Piki e que os 
clientes já conhecem e procuram 
também na praia, como as nossas 
saladas, as baguetes, os hambúr-
gueres. A única coisa que não sai 
daqui do Piki, por questão de logís-
tica, são as panquecas”, enumera 
Ana.

Além de um bom areal e de uma 
praia com Bandeira Azul, Ana 
Brioso vê em Silvalde o espaço ideal 
para receber o Piki na Praia dado 
o “enorme estacionamento, a exis-
tência de casas de banho, vestiário, 
lava pés e chuveiro, bem como bons 
acessos que permitem que pessoas 
com mobilidade reduzida consigam 
chegar ao areal”.

Já em Paramos, podemos visitar o 
Pára-Vento. Este é o quinto ano em 
que Luís Corrêa de Sá ganha a con-

cessão do espaço e volta a apostar 
“nos produtos de qualidade” para 
atrair clientes. “É uma aposta, algo 
de que eu gosto muito. Isto torna-se 
um ambiente familiar e é engra-
çado”, orgulha-se o proprietário.

Com cinco anos de Pára-Vento na 
praia de Paramos, “as pessoas já co-
nhecem e já procuram o espaço”. “O 
nosso gin é muito vendido porque o 
nosso gelo não é feito de água, mas 
sim de água tónica, para que não se 
contamine o sabor da bebida”, ex-
plica Luís. “Tenho clientes do Porto 
que vêm cá de propósito beber gins 
e há vários bares do Porto até aqui!”. 
“As tostas também são maravi-
lhosas e temos alguns produtos fora 
da caixa, como caracóis, percebes ou 
búzios que não se veem tanto em 
bares de praia”.

“Apostamos na qualidade, porque 
não temos muito espaço para 
apostar na diversidade. Fazemos 
pouco, mas o que fazemos, fazemos 
bem para que o cliente volte”, ga-
rante. Além da qualidade do menu, 
Luís Corrêa de Sá acredita que “esta 
vista fantástica, este pôr do sol fan-
tástico e os passadiços” são também 
fatores chave para o sucesso do bar.

O receio de investir nas 
freguesias

Apesar de a concorrência ser 
menor nas freguesias, tanto Ana 
como Luís confessaram ter tido 
receio no momento de arriscar. O 
facto de “as praias das freguesias 
não atingirem tanto público como a 
Praia da Baía ou qualquer uma das 
praias de Espinho”, assustou Ana, 
mas a proprietária do Piki Na Praia 
percebeu que “na zona de Silvalde 
há muitos operários fabris que con-
centram as suas férias nas últimas 
semanas de agosto e primeiras de 
setembro, tornando essa altura do 
verão mais proveitosa”.

Luís pensa que “o Município ga-
nhava mais se divulgasse toda a 

RESTAURAÇÃO

pessoas & negócios

CAROLINA FIGUEIREDO

A CALMA E O SOSSEGO carac-
terísticos dos areais das praias de 
Silvalde e Paramos, em contraste 
com a enchente dos espaços bal-
neares de Espinho, são convidativos 
a apanhar banhos de sol e mergu-
lhar nas águas das freguesias. Mas 
com a maior afluência a esses lo-
cais, surge a necessidade de servir 
os veraneantes. Foi isso que levou 
Ana Brioso e Luís Corrêa de Sá a 
apostarem na concessão dos bares 
de praia das freguesias de Silvalde e 
Paramos, respetivamente.

Em Silvalde encontramos o Piki 
Na Praia, sob a concessão de Ana 
Brioso pelo segundo ano consecu-
tivo. Já com um estabelecimento 
na Rua 33, o Piki, Ana decidiu ex-
plorar também a praia de uma das 
freguesias do concelho depois de 
alguns clientes confessarem que 
tinham trabalhado no local com o 
anterior proprietário e que tinham 
gostado do ambiente. A sugestão 
dos clientes para que Ana Brioso 
expandisse o Piki para a praia 
tornou-se ainda mais apelativa 
quando a proprietária do estabe-

lecimento em Espinho começou, 
ela própria, a frequentar a praia de 
Silvalde. “Reparei que aquela praia 
não tinha ninguém, porque as pes-
soas passavam no passadiço, mas 
não paravam lá”, atentou. “Isso cha-
mou-me a atenção e tentei levar um 
bocadinho do conceito do Piki para 

Espinho é um concelho privilegiado no que à extensão de praia diz 
respeito. Da freguesia de Espinho, o areal prolonga-se até Silvalde 
e Paramos e a necessidade de explorar as oportunidades que estes 
espaços balneares oferecem foi agarrada por Ana Brioso e Luís Corrêa 
de Sá. Apesar de a publicidade fora da cidade de Espinho ser mais 
complicada e necessária, ambos os proprietários dos bares de praia 
voltam a apostar nas freguesias num negócio que parece ser para manter.

 

Falta uma linha 
de transportes 
públicos entre 
freguesias”

Ana Brioso, 
Piki Na Praia

Bares de Praia: servir 
o areal das freguesias
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O Município 
ganhava mais se 
divulgasse toda 
a sua costa”

Luís Corrêa de 
Sá, Pára-Vento

sua costa, porque Espinho não são 
dois ou três quilómetros de praia, 
são oito. A maior linha de costa está 
nas freguesias”, explica. Sabe que 
a Junta de Freguesia de Paramos 
tenta dinamizar a zona, mas “nem 
sempre chega”. “O passadiço veio 
ajudar a trazer mais pessoas, mas 
era bom haver mais divulgação de 
toda a costa”, pede.

Para Ana, “a publicidade é sempre 
importante, sobretudo o ‘passa a 
palavra’”. No entanto, acredita que 
o que faz falta é “a existência de 
uma linha de transportes públicos 
entre freguesias, que funcionasse 
durante o período de verão, permi-
tindo que quem não tem facilidade 
de deslocação conseguisse chegar 
às praias das freguesias com mais 
facilidade”, conclui. ○
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ORIENTADOS PARA O CLIENTE, 
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4500 Região

LINHA DO VOUGA

ARIADNA PINHEIRO

NO DECORRER do mês de maio, 
a intervenção prevista no Plano 
de Reabilitação da Linha do Vouga 
chegou à estação de São João da 
Madeira e ao apeadeiro de Arrifana, 
ficando desta forma renovados 
cerca de oito quilómetros de via, 
dos 13 que separam as estações de 
Oliveira de Azeméis e Vila da Feira 
– a segunda empreitada já iniciada 
neste plano de obras públicas, de-
pois do troço entre Águeda e Ser-
nada do Vouga, que se encontra 
concluído. 

Já neste mês de junho, e segundo 
documentou o Movimento Cívico 
pela Linha do Vouga nas redes so-
ciais, os trabalhos prosseguiram 
com a colocação em carril de ma-
quinaria para “ataque mecânico pe-
sado”. Este equipamento, fornecido 
pelo grupo AZVI, servirá para regu-
larização e nivelamento do balastro 
e vai permitir concluir os trabalhos 
de renovação integral da via férrea 
entre as duas cidades, cujo inves-
timento ascende a 3,5 milhões de 
euros.

De acordo com a Infraestruturas 
de Portugal (IP), as obras de reno-
vação e modernização da linha do 
Vouga – previstas no Programa Na-
cional de Investimentos 2030 (PNI 
2030) – contemplam “a substituição 
integral de carril, travessas e fixa-
ções, a balastragem de via e ataque 
mecânico pesado, bem como a au-
tomatização de passagens de nível”. 

Após a renovação da ligação entre 
Águeda e Sernada e já num proce-
dimento posterior ao concurso para 
beneficiação do troço entre Oliveira 
de Azeméis e Feira, a IP lançou no 
início deste ano uma terceira em-
preitada para reabrir a via entre 
Sernada e Oliveira de Azeméis, en-
cerrada para transporte de passa-
geiros desde novembro de 2013. Este 
concurso estima um investimento 
de “4,95 milhões de euros, ao qual se 
somarão os encargos relacionados 
com os materiais a aplicar”, permi-
tindo assim reativar o serviço na-
quele troço. 

De recordar, que o investimento 
estimado nos 96 quilómetros de 
ligação entre Espinho e Aveiro as-
cende a 34 milhões até 2025. Este 

valor, no entanto, corresponde 
a apenas um terço do montante 
global inscrito no PNI 2030: cerca 
de 100 milhões de euros previstos 
para a única linha de bitola métrica 
ainda existente na rede ferroviária 
nacional.

A obra de renovação do troço 
entre Espinho e Feira – funda-
mental para a articulação da linha 
do Vouga com a linha do Norte 
– não tem ainda concurso aberto, 
apesar do diretório da rede publi-
cado pela IP em dezembro passado 
ter previsto o seu lançamento para 
o segundo trimestre de 2022.  ○

Encontra-se em bom ritmo a requalificação e renovação da linha do Vouga, no 
troço Oliveira de Azeméis - Santa Maria da Feira. Concurso para Espinho-Feira 
ainda por lançar. 

Renovação do troço Azeméis - 
Feira já chegou à Arrifana

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

No final de Abril de 2022, foi entregue no Parlamento uma pe-
tição, com mais de 100 mil assinaturas, para se tornar a violação 
num crime público - o que permitiria a qualquer pessoa denun-
ciar um caso destes às autoridades sem a permissão da vítima. 
E mais recentemente, no dia 18 de Maio, este pedido foi refor-
çado por uma carta aberta assinada por um grupo de mulheres 
de vários quadrantes políticos e da sociedade.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, em 2021 
houve mais 82 casos de violação em Portugal, em comparação 
com o ano anterior (um aumento de 26%). Apesar de parte deste 
aumento do número de violações poder estar relacionado com 
o facto do país ter enfrentado enormes restrições devido a pan-
demia de Covid-19 em 2020, também é verdade que em 2021 
se mantiveram muitas dessas medidas restritivas e o número 
total de violações (397) ficou acima da média anual nos últimos 
7 anos (383).

Os números divulgados mostram também que 94% das vítimas 
de violação são mulheres e que em 77% dos casos a vítima e o 
agressor já se conheciam previamente. Ao contrário do que se 
poderia pensar, o risco está maioritariamente perto de nós: em 
casa, na vizinhança, no trabalho, noutras atividades que prati-
camos, etc. Em termos etários, 64% das vítimas têm menos de 30 
anos, ao passo que 56% dos agressores têm mais do que 30 anos.

Relativamente à percentagem de casos de violação que são efec-
tivamente denunciados às autoridades, não existem dados para 
Portugal. A nível europeu, a fonte mais recente é um inquérito 
realizado em 2014, que mostra que 86% dos casos de violação 
não são denunciados. Entre os motivos mais frequentes para 
esse “silêncio” estão a vergonha ou desejo de manter a situação 
privada, o facto de as vítimas preferirem não ter apoio ou terem 
apenas ajuda familiar, a ideia de que denunciar não faria dife-
rença, ou o medo do agressor.

Se este crime deve ou não ser tornado num crime público é, no 
entanto, uma discussão que vai para além da carga emocional 
que esta temática acarreta. Existem questões jurídicas e até de 
proteção da vítima que devem ser acauteladas. No entanto, é 
inquestionável a importância de nós, como sociedade, discu-
tirmos que instrumentos disponibilizamos às vítimas para sua 
maior proteção e de que forma conseguiremos mitigar a ocor-
rência deste crime, que deixa marcas para toda a vida de uma 
pessoa. Temos esse dever.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
13 de junho de 2022
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CLÍNICA MÉDICA 
DR. JOAQUIM MENDES & FILHA, LDA
CONTINUA EM ATIVIDADE NA RUA 14, Nº 448 
E EM EXPANSÃO DO SEU CORPO CLÍNICO 

FAZEM-SE DOMICÍLIOS   TLF. 227 341710 - TLM 939 449 380

3,5
MILHÕES DE EUROS
Investimento para a 
revonação integral da 
linha do Vouga entre 
S. J. Madeira e Arrifana
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e bodyboard com a instalação de balneários 
na praia; a promoção e a valorização, através 
de campanhas publicitárias, das infraestrutu-
ras e eventos locais. Mas é preciso mais: a 
elaboração de um plano estratégico de de-
senvolvimento do turismo assente no estudo 
dos recursos existentes, no envolvimento da 
comunidade e dos agentes económicos com 
o fim de definir os objectivos gerais (melhoria 
dos indicadores do turismo) e específicos de 
Espinho (aumento da frequência, eliminação 
da sazonalidade e retorno do investimento).

Em termos ambientais há aspectos que se 
destacam pela negativa, o primeiro dos quais 
será a notória carência de espaços verdes. A 
requalificação do canal ferroviário veio miti-
gar o problema mas não é ainda a solução. 
A recente intervenção em grande parte da 
área da cidade, tornou-a mais moderna, mais 
aprazível, mais bonita, mais funcional. Há, po-
rém, aspectos que não são compreensíveis. 
A construção de vias cicláveis é de aplaudir 
mas, por que razão, nalgumas delas e em duas 
das principais artérias, a via é interrompida/
inutilizada por blocos de cimento e vasos? E 
porque razão existem lombas absolutamente 
desproporcionadas que diminuem a velocida-
de e… os “carters” dos automóveis…?

Os espaços de estacionamento, mercê do 
contrato leonino celebrado pela autarquia, 
são de duração limitada e extremamente ca-
ros. A alternativa amenizadora foi a constru-
ção do parque subterrâneo, na Rua 8. Porque 
continua encerrado?

A construção de espaços verdes e de espa-
ços ao ar livre é uma medida essencial para 
o ambiente e para a saúde mental. E não só 
para o sector público, mas também para o 
privado, sugerindo-se: a adopção do princí-
pio da subordinação da atribuição das licen-
ças de construção à criação de espaços ver-
des; o fomento da instalação de esplanadas 
que obedeçam a princípios de uniformização 
numa base standard e em plano, evitando-se 
a visão terceiro-mundista existente numa das 
principais artérias da cidade. Duas notas fi-
nais: a urgente necessidade de agir, através 
de uma campanha de sensibilização, primei-
ro, e coercivamente, depois, para eliminação 
dos deploráveis e nojentos dejectos de caní-
deos que conspurcam as artérias da cidade, 
os parques e os canteiros, lembrando que o 
art. 18º do Regulamento de Resíduos Sólidos 
obriga os proprietários ou acompanhantes 
de animais a proceder à limpeza e remoção 
imediata dos dejectos depositados nas vias e 
outros espaços públicos; lembrar ainda que 
a lavagem das ruas da cidade não pode ficar 
sujeita apenas à rotura de condutas e aos ca-
prichos da natureza… 

O autor escreve de acordo com a antiga 
ortografia. 

marítima são factores limitativos do desenvol-
vimento de áreas do sector primário e secun-
dário, pelo que o sector terciário (comércio e 
serviços) é largamente prevalente. Por outro 
lado, a taxa de desemprego deverá situar-se 
em cerca de 12% da população activa, o que 
é um mau indicador da empregabilidade. A 
valorização das infraestruturas locais (praia, 
museu, casino, centro multimeios, nave po-
livalente, complexo de ténis, hotéis, ecovias, 
restaurantes, etc.), o apoio à organização 
de eventos culturais e de lazer, o fomento e 
apoio instalação de empresas tecnológicas, a 
criação de “hubs”, físicos ou virtuais, de em-
presas mas, sobretudo, um investimento na 
formação e qualificação em todas as áreas 
de actividade, são medidas que contribuirão 
decisivamente para alcançar o objectivo de 
fortalecimento do sector.

Ainda nos serviços, merecem particular realce 
as áreas do comércio, turismo e ambiente.  O 
comércio tradicional apresenta-se como alter-
nativa válida à massificação, despersonaliza-
ção e impessoalidade das grandes superfícies 
comerciais e, no concelho, assume particular 
relevância, devendo ser fortemente apoiado 
por medidas sócio-económicas, de natureza 
fiscal, de redução dos preços da água, lixo e 
gás, das taxas de esplanadas (restauração), 
de espaços de estacionamento reservados, 
de apoios à compra e arrendamento de es-
paços e, acima de tudo, a elaboração de um 
plano estratégico que contemple, designada-
mente, a instalação de lojas âncora.

A área do turismo é, sem dúvida, a de maior 
potencial de desenvolvimento de Espinho. 
A cidade dispõe de localização geográfica, 
condições urbanísticas e infraestruturas que 
incrementam a possibilidade de ser um im-
portante polo de atracção turística. No en-
tanto, não são exploradas todas as suas po-
tencialidades, nomeadamente, a sua imensa 
orla costeira; o apoio às actividades do surf 

Definir qualidade de vida não é tarefa fácil. As 
razões da complexidade residem no facto de o 
conceito ser imbuído de grande subjectivida-
de e relatividade, dependendo de pessoa para 
pessoa e, portanto, das áreas de interesse 
consideradas relevantes; mas, de uma forma 
geral, parece existir algum consenso em torno 
de algumas áreas objectivamente considera-
das: saúde, trabalho, habitação e educação. 
Numa visão mais holística, a qualidade de vida 
envolve ainda outros parâmetros como o bem-
-estar, o prazer, as relações interpessoais e a 
realização pessoal, etc.

Numa tentativa de padronizar o conceito, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) defi-
niu a qualidade de vida como “a percepção 
que um indivíduo tem sobre a sua posição 
na vida, dentro do contexto dos sistemas de 
cultura e valores nos quais está inserido e em 
relação aos seus objectivos, expectativas, 
padrões e preocupações”. Naturalmente que 
num conceito tão vago e generalista se torna 
praticamente impossível definir critérios que 
sustentem um ranking “medidor” da qualida-
de de vida. Por essa razão e no que concerne 
às cidades são, normalmente, utilizados valo-
res relativos a questões sociais e económicas, 
acessibilidades e mais recentemente ambien-
tais, na consideração de que a qualidade de 
vida é um importante instrumento de planea-
mento e gestão do território.

Dentro da subjectividade que o conceito en-
cerra, procurarei dar a minha visão sobre os 
aspectos, positivos e negativos, que influen-
ciam a qualidade de vida em Espinho.

Parece-me inegável existir qualidade de vida 
em Espinho. Circunscrevendo a análise à ci-
dade e não ao concelho, um aspecto resulta à 
evidência: o de que estamos em presença de 
uma cidade plana, sem relevo, onde, portan-
to, é fácil circular, mesmo a pé. A disposição 
em quadrícula e a nomenclatura das artérias 
em números facilita a mobilidade urbana e a 
orientação. Não obstante ser uma cidade rela-
tivamente pequena, dispõe de infraestruturas 
e eventos, sobretudo nos domínios do lazer 
e da cultura, dos quais se destacam: o Mu-
seu Municipal, o Centro Multimeios, o FACE, a 
Nave, o CINANIMA e o FIME, para citar só os 
mais importantes.

Mas a qualidade de vida está indissociavel-
mente ligada a um pressuposto básico: a habi-
tação. Vejamos alguns números: a população 
residente em Espinho sofreu um decréscimo 

de 7,9% entre 2001 e 2021 sendo, assim, evi-
dente o declínio populacional do município; a 
faixa etária que apresenta maior redução é a 
dos 15 aos 24 anos, isto é, a população mais 
jovem que aqui não encontra atractividade e 
continua a instalar-se em municípios vizinhos.

A que se deve tal tendência, aliás em contra-
ciclo com a da média nacional? Haverá certa-
mente muitos factores, o principal dos quais 
será o custo da habitação, que deverá mere-
cer maior atenção, empenho e cuidado por 
parte da autarquia se, como é natural, preten-
der que a cidade se constitua como um local 
de bem-estar e qualidade de vida. 

A empregabilidade é outro dos vectores a 
pesar na balança. O volume e qualidade do 
emprego são dependentes da estrutura do 
mercado do trabalho e do modelo de desen-
volvimento económico. A escassez do terri-
tório de Espinho, com apenas 21,06 km2 de 
área, e a sua localização ao longo da costa 

Espinho e 
qualidade 
de vida

opinião 
Rui Abrantes

“O comércio tradicional apresenta-
se como alternativa válida à 
massificação, despersonalização 
e impessoalidade das grandes 
superfícies comerciais e, no concelho, 
assume particular relevância, 
devendo ser fortemente apoiado 
por medidas sócio-económicas, de 
natureza fiscal, de redução dos preços 
da água, lixo e gás, das taxas de 
esplanadas (restauração), de espaços 
de estacionamento reservados, de 
apoios à compra e arrendamento 
de espaços e, acima de tudo, a 
elaboração de um plano estratégico 
que contemple, designadamente, a 
instalação de lojas âncora.”
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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
16 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

sexta
17 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

sábado
18 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

domingo
19 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

segunda
20 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

terça
21 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

quarta
22 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

✝ Rosa Pinto Pereira
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Rua do Sisto – Silvalde

Suas filhas, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por esse meio agradecer a todas 
as pessoas que participaram no 
funeral do seu ente querido, ou 
que de qualquer outra forma lhes 
manifestaram o seu pesar.
Comunicam que a missa do 7.º 
dia será celebrada sábado, dia 
18, pelas 16.30 horas na Igreja 
Paroquial de Silvalde. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem nesta Eucaristia.
 
Silvalde, 16 de junho de 2022

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

✝ Victor Manuel Correia Santos
MISSA DO 33.º ANIVERSÁRIO

Seus pais e irmãos, com 
muito amor e saudade vêm, 
por este meio, lembrar mais 
um aniversário da sua partida, 
e que será celebrada missa 
em sua honra, quarta-feira, 
dia 22, às 19 horas, na Igreja 
Paroquial de Anta.
 
Anta, 16 de junho de 2022

✝ CELESTE DA CONCEIÇÃO HENRIQUES 
DA SILVA 01/03/1914 - 21/06/2003

A família, evoca a sua memória com imensa 
saudade e comunica que será celebrada 
missa, por alma do seu ente querido, no 
dia 21, terça-feira, pelas 19h no Auditório 
do Centro Paroquial de Espinho. A família 
agradece desde já a todos os presentes.

✝ Bernardina Pereira dos Santos Magalhães
AGRADECIMENTO

A família vem agradecer às pessoas que se 
dignaram a tomar parte no funeral do seu ente 
querido e na missa de 7.º dia ou que de outro 
modo se associaram à sua dor.

Espinho, 16 de junho de 2022

Maria de Fátima Salgueiro – filha 
Manuel Silva Salgueiro – genro 
Pedro Manuel da Silva Castro Salgueiro – neto 
Inês Maria da Silva Salgueiro – neta

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

ESPINHO
- 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

ALUGAM-SE
QUARTOS MOBILADOS.
CENTRO DE ESPINHO.
TELEM:  914 975 463
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B
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U

B
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Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

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

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

Rua 8, n.º 381 Espinho  227 342 718 / 929 074 937
clinicajorgepacheco@net.novis.pt

P
U
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Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira

P
U

B

✝ CARLOS ALBERTO FERREIRA LOPES
MISSA DO 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

A família vem comunicar que será celebrada 
missa, por alma do seu ente querido dia 25, 
sábado pelas 19 horas na Capela de S. Pedro. 
Desde já agradecem a quem comparecer.
Espinho, 16 de junho de 2022

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

✝ DR. RICARDO DE SOUZA PINTO ROMEIRA
[CARDIOLOGISTA] MISSA DE 6.º MÊS
Sua irmã Guilhermina e sobrinhos vêm 
comunicar às pessoas de suas relações e 
amizade que será celebrada missa por alma 
do seu ente querido no dia 20, segunda-
feira, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial 
de Paramos. Desde já se agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia. 
Paramos, 16 de junho de 2022

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

✝ Maria Adelaide Dias de Oliveira (Soeiro)
MISSA DO 12º. ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Seus filhos, noras, netos e 
restante família vêm, por este 
meio, comunicar que será 
celebrada missa, por alma do 
seu ente querido, dia 21, terça 
feira pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta. Desde já 
agradecem a quem participar.

Anta, 16 de Junho de 2022 

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

DEFESA DE ESPINHO - 4702- 16 JUNHO 2022

ASSOCIAÇÃO DE EX-COMBATENTES DO 
ULTRAMAR DA VILA DE SILVALDE

CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade com os Estatutos e nos termos do seu n.º 2.1 do art.º 
13 são convocados todos os associados no gozo dos seus direitos a 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede da Junta de Freguesia 
de Silvalde, no dia 25 de junho de 2022, pelas 14,30 horas, conforme a 
seguinte ordem de trabalhos:
1 – Apresentação, discussão e aprovação das contas relativas ao exercício 
do ano de 2021 e respetivo parecer do Concelho Fiscal;
2 – Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022;
3 – Meia hora para tratar de outros assuntos de interesse para a 
Associação.

Se à hora marcada não se verificar a presença da  maioria dos associados, 
a  Assembleia reunirá 30 minutos mais tarde com qualquer número dos 
presentes, em conformidade com o estipulado no n.º 1 do art.º 16 dos 
estatutos.
 
Silvalde, 23 de maio de 2022
O Presidente da Assembleia Geral
Manuel de Oliveira Pereira

CONSULTE AS 
CONDIÇÕES 
+351 227 341 525
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CAROLINA FIGUEIREDO

“SE NÃO SUBIRMOS, então não 
atingimos os nossos objetivos”, foi o 
que Fernando Castro prometeu em 
declarações à Defesa de Espinho, 
na edição de 19 de agosto de 2021. 
Levou o Grupo Desportivo A Ronda 
aos Campeonatos Distritais, por 
achar que “o clube não tinha mais 
nada para dar ao Futebol Popular”. 

A aposta parece ter sido certeira, 
porque o GD Ronda chegou, viu e 
venceu. “Eu presenti pelos jogos 
que fizemos na Taça de Aveiro na 
época passada que íamos ter conhe-
cimentos suficientes para disputar 
o Campeonato Distrital”, explica, 
agora, Fernando Castro.

Apesar de precalços que obri-
garam o clube a ir ao playoff e a 
não subir diretamente, o balanço é 
“muito positivo”.

A temporada que agora terminou 
já lá vai e o presidente antevê uma 
época na qual “a manutenção é es-
sencial”. “Depois vai-se vendo o que 
é possível. Se pudessemos fazer 

uma graça, era o ideal”.
Na nova campanha do GD Ronda 

a equipa técnica mantém-se e 
Carlos Camarinha comanda um 
plantel com “algumas mexidas, já 
quase todas elas fechadas”.

Com a subida à I Divisão do Cam-
peonato Distrital há também um 
acréscimo de responsabilidades e 
“a carolice torna-se cada vez mais 
necessária”. “Só na noite da subida é 
que me apercebi o que tinha aconte-
cido e pensei: ‘onde é que me estou 
a meter’”, brinca o presidente, ciente 
da dificuldade que acompanha 
uma subida de divisão, quer a nível 
pessoal, quer a nível financeiro. No 
entanto, “há uma vontade de tornar 
o clube mais profissional, por isso 
vamos tentar criar camadas jovens 
e desenvolver a formação do clube”, 
idealiza o presidente. “É um projeto 
que não é para o imediato, mas está 
já a ser pensado, porque o GDR 
também tem de preparar os jovens. 
Não podemos continuar o nosso 
percurso sem ter futuros talentos 
que nos possam ajudar”, acrescenta.

Nesta I Divisão os requisitos au-
mentam e a existência de balneá-
rios no Campo de Guetim torna-se 
imprescindível para que o clube 
possa jogar em casa. “Quando trei-
namos num sítio e jogamos noutro 
torna-se difícil. Além disso, o fator 
casa é sempre motivador e impor-
tante”, explica Fernando Castro. “A 
Câmara Municipal prometeu cons-
truir os balneários se nós subís-
semos de divisão e nós subimos, por 
isso estamos a aguardar o início dos 
trabalhos”, anuncia o presidente.

Além das conquistas ao nível do 
futebol, o clube também conquistou 
adeptos. “Esta época trouxe muitos 
adeptos ao GD Ronda, que todas as 
semanas iam ver os nossos jogos e 
viajavam connosco”, orgulha-se o di-
rigente que gosta “de ver os estádios 
cheios” e acredita que “neste pa-
tamar as pessoas vão aderir ainda 
mais”. “Agora temos cerca de 350 
sócios, o que para um clube como 
o nosso é muito bom e espero que 
continue a crescer”, conclui, agrade-
cido também por esta conquista. 

JOÃO PINTO foi apresen-
tado na passada segunda-
-feira como o diretor des-
portivo do novo modelo de 
organização do futebol do 
Sporting Clube de Espinho.

O novo dirigente repre-
sentou as cores dos tigres du-
rante cinco épocas, de 2016/17 
a 2020/21, tendo jogado no 
Distrital de Aveiro e no Cam-
peonato de Portugal.

O futebolista ainda se en-
contra ao serviço do SC Bei-
ra-Mar, clube pelo qual ainda 
irá disputar a final da Super-
taça da Associação de Fu-
tebol de Aveiro, hoje, dia 16 de 
junho, pelas 17h30, frente ao 
AD Águeda. Por este motivo, 
iniciará as funções de diretor 
desportivo dos alvinegros, 

apenas quando terminar a 
competição pelo clube de 
Aveiro. Segundo o comu-
nicado dos espinhenses, “o 
clube está a par deste pro-
cesso e mantém com o SC Es-
pinho as melhores relações 
de amizade e colaboração”. 

OS LEÕES Bairristas ven-
ceram a Supertaça AFPCE 
Construções Peixão, no pas-
sado fim de semana, ao ba-
terem a Novasemente GD 
por 1-0.

O único golo do encontro 
marcado por Eduardo foi o 
suficiente para vencer os se-
mentinhas e erguer o último 

troféu da temporada. As duas 
equipas já se tinham encon-
trado na semana anterior, 
tendo os Leões saído também 
vitoriosos e erguido a Taça 
da Cidade Beatriz dos Panos. 
Assim, nesta época, os silval-
denses juntam a Taça da Ci-
dade de Espinho e a Supertaça 
à conquista do campeonato. 

defesa-ataque

Natação de Águas Abertas. 
Yolanda Rienderhoff 
e Domingos Ferreira 
sagraram-se vice campeões 
nacionais no passado mês 
de maio e explicam a paixão 
pela modalidade. p19

Andebol de Praia. 
Os Tigres na 
Seleção Nacional 
Caras conhecidas do andebol 
espinhense integram os preparativos 
finais das seleções para a 
participação no Mundial. p18

No início da época, Fernando Castro, presidente do Grupo Desportivo A Ronda, falou à Defesa de Espinho 
e prometeu “uma experiência bonita” com direito a subida de escalão logo no ano de estreia. Foi o que 
ambicionou e o que acabou por se concretizar. Agora, faz o rescaldo de uma temporada quase perfeita e 
deixa o aviso para a época que se avizinha:  “queremos a manutenção, mas a subida é o sonho”.

Entrevista. 
“Um juíz de ginástica 
rítmica tem de estar em 
atualização constante”
Ana Cardoso, juíza da Federação 
Ginástica Portugal.  p16 e  17

Voleibol de Praia. 
Maia/Leite em 
destaque no Europeu  
A dupla espinhense conquistou 
espaço entre os melhores da 
Europa em Sub-22. p18
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FUTEBOL GD RONDA FUTEBOL SCE 

FUTEBOL POPULAR 

“A manutenção é o objetivo, 
a subida é o sonho”

João Pinto é o novo 
diretor desportivo

Supertaça é dos Leões
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ARIADNA PINHEIRO

Como se iniciou na prática 
desportiva?
Eu iniciei com 3 ou 4 anos na As-
sociação Académica de Espinho e 
depois fui alternando entre a gi-
nástica e o ballet, nesta cidade onde 
também vivi até há pouco tempo. 
A ginástica foi a única modalidade 
que a cativou ou houve uma outra? 
Não. Tive umas passagens, dentro 
do desporto escolar da Escola Ma-
nuel Laranjeira, no basquetebol 
com o professor Artur Quaresma.
Houve alguém que a impulsionou 
para esta modalidade? Ou escolheu 
por vontade própria?
A ligação dos meus pais à AA Es-
pinho é muito forte. O meu pai 
está ligado à Académica há 68 anos. 
Ele fez sempre parte dela, praticou 
vólei, iniciou, na altura, o grupo de 
natação da AA Espinho como pro-
fessor. Hoje em dia, está ligado à 
Académica no conselho geral, na 
qual também foi diretor muitos 
anos. É provável que ele seja dos só-
cios mais antigos do clube, portanto, 
para concluir, eu praticamente nasci 
na AA Espinho, e andava sempre 
por lá, tanto como praticante como 
posteriormente como treinadora.
Frequentou algum clube para além 
da AA Espinho?
Sim. Como treinadora, iniciei no 
Boavista Futebol Clube (Boavista 
FC), na altura estava a estudar no 
Porto, a tirar o curso e fui convi-
dada pelo Boavista FC para ser 

treinadora. Fiquei no clube durante 
alguns anos. Como praticante, fre-
quentei sempre a Académica de 
Espinho.
Como foi a experiência como trei-
nadora no Boavista?
Quando eu fui treinadora do Boa-
vista FC estava a iniciar. Na altura, 
estava a trabalhar com uma trei-
nadora que era a Paula Romão e 
foi com ela que eu aprendi a gostar 
de dar treino à ginástica rítmica e 
às ginastas. Fiz parte da equipa de 
treinadores de ginástica rítmica do 
Boavista FC na altura.
Quais eram as principais dife-
renças entre os dois clubes: Acadé-
mica e Boavista?
Há uma diferença, como é lógico, 
de dimensão do clube. O Boavista é 
um daqueles clubes, que na altura, 
apoiava, para além do futebol, as 
modalidades ditas amadoras. Havia 
algumas condições e o tempo era 
diferente. Os treinos eram dados 
numa escola durante três horas e 
meia por dia e tínhamos também, 
na altura, o apoio do presidente do 
clube, Valentino Loureiro, que nos 
apoiava enquanto modalidade. Em 
relação à AA Espinho igualmente, 
embora seja um clube com uma 

dimensão mais pequena, mas que 
sempre apoiou a ginástica naquilo 
que podia. Em termos de condi-
ções os treinos eram no pavilhão 
antigo e posteriormente passou 
para a Nave Desportiva. A Acadé-
mica de Espinho sempre apoiou de 
igual forma, mas numa dimensão 
diferente.
Houve alguma pessoa que a tenha 
marcado especialmente durante o 
seu percurso na modalidade?
Sim, a professora Alice Rocha, que 
na altura era quem estava à frente 
da ginástica rítmica da Académica e 
que era considerada uma pessoa de 
referência. Também foi ela que me 
influenciou a gostar da ginástica, 
como também me convenceu a co-
meçar o curso de juízes, na altura, 
com 17 anos e até hoje sou juíza de 
ginástica rítmica internacional.
Como é que foi candidatar-se a pre-
sidência da Federação Ginástica 
Portugal? De onde veio o desejo de 
pertencer à direção da federação?
Eu estou ligada, desde que acabei 
o curso, à FGP e a trabalhar para a 
FGP. Entretanto, deixei de o ser, pois 
comecei a trabalhar para a AA Es-
pinho como treinadora de ginástica 
rítmica, na qual estive muitos anos. 

Depois decidi interromper essa car-
reira como treinadora e fiquei ligada 
à FGP para fazer parte do concelho 
de ajuizamento, primeiro como 
elemento observatório e depois fiz 
parte do conselho de ajuizamento. 
Depois disso, houve um grupo de 
pessoas que resolveram criar uma 
lista de candidatura à FGP e convi-
daram-me, apresentaram o projeto 
que eu achei muito interessante e 
acabei por aceitar o convite e, com 
isso, fizemos uma campanha. Infe-
lizmente, não conseguimos cumprir 
o objetivo.
A Ana não foi atleta profissional, 
mas, na altura, isso esteve nos seus 
planos?
Não, nunca esteve nos meus pen-
samentos. A rítmica, só passou a 
ter alguma força mais tarde. Nesse 
aspeto nunca participei em forma 
de competição. Na altura, na AA de 
Espinho, havia a ginástica artística 
na qual tinha ginastas que já parti-
cipavam em campeonatos e no de 
ginástica rítmica não. Por isso, eu 
como atleta nunca participei em 
competições de ginástica. Nesse as-
peto estive mais ligada como treina-
dora e juiz.
A Ana é professora de educação fí-

sica. A escolha foi consequência da 
sua prática desportiva?
Sim. Quando eu estava a frequentar 
a escola secundária, eu não sabia o 
que queria seguir no futuro e na al-
tura pelas vivências que ia tendo ao 
longo da vida, no fim do 12º ano, não 
havia dúvidas que o que eu mais 
queria fazer era lecionar educação 
física como também o treino. Por 
isso, escolhi voluntariamente essa 
carreira.
Como professora de educação fí-
sica, quando chega a hora da gi-
nástica em aula, tem um sabor di-
ferente do que as outras áreas do 
desporto?
De uma forma geral, eu gosto de 
todas as modalidades de desporto. 
Por exemplo, gosto muito de vo-
leibol e gosto muito de lecionar 
desportos coletivos. Mas gosto prin-
cipalmente de verificar a evolução 
dos alunos desde o início do ano, 
infelizmente nem sempre consigo, 
porque não temos muito tempo de 
aula durante a semana, mas consi-
dero isso o mais gratificante, ou seja, 
perceber que eles ficaram a gostar 
das atividades, de considerarem que 
o exercício físico é saudável e assim 
como conseguir corrigir os alunos 

defesa-ataque

ENTREVISTA ANA CARDOSO

ANA CARDOSO É 
UMA DAS FIGURAS 
EMBLEMÁTICAS DE 
GINÁSTICA RÍTMICA 
DA ASSOCIAÇÃO 
ACADÉMICA DE 
ESPINHO.
Aos 56 anos é professora 
de educação física, mas 
a ligação ao desporto 
vem já desde os três. Foi 
treinadora no Boavista 
Futebol Clube e nos 
“mochos”, ajudando 
ao desenvolvimento da 
modalidade.

“A Associação Académica de Espinho tem 
muita importância na minha família”
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que, dessa forma, conseguem evo-
luir. Essa parte também aprecio 
muito.
Qual é a importância do desporto 
na sua vida?
Eu não sei lhe dizer qual é a impor-
tância, porque sempre esteve em 
mim, como personalidade, como 
sempre em vida de faculdade. Ou 
seja, quando terminei a licenciatura 
fui convidada para dar aulas na fa-
culdade no Porto. Com o passar da 
vida, sei que fiz sempre algumas 
escolhas ligadas ao desporto, neste 
caso ginástica, na área ligada à rít-
mica, porque tive sempre formação 
e dança e sempre fez parte do meu 
crescimento. Quando deixei de ser 
treinadora, saía da Nave todos os 
dias às 21 horas e chegava a casa 
após meia hora ou uma hora. Re-
cordo-me que, no primeiro mês 
da minha vida adulta, não tinha 
nada para fazer ao fim da tarde. Ao 
mesmo tempo, era um sentimento 
muito estranho, porque desde os 18 
anos estive sempre ligada ao treino 
e o facto de não ter o fim de tarde 
ocupado era estranho.
O que acha que ainda há para fazer 
pela modalidade no nosso país? 
Pela ginástica? Muito. No modo 
geral, quando eu falo da ginástica 
falo como um todo, tem que ver com 
condições de treino, com apoio es-
colar. Normalmente é muito difícil 
de conciliar treino de ginástica, que 
por norma é muito exigente, com a 
vida escolar. Isso leva tanto ginastas 
do feminino como do masculino a 
desistirem antes do secundário ou 
a meio do secundário, por não con-
seguir conciliar os treinos com o 
estudo. Por norma, só não desistem 
aqueles que realmente gostam e 
que veem que têm um futuro pela 
frente, ou seja, só aqueles ginastas 
que conseguem representar Por-
tugal ou que pertencem à seleção 
nacional e conseguem permanecer 
mais tempo na modalidade.
Na ginástica, quem são as suas 
referências?
A nível de ginástica nacional e em 
relação à rítmica, nunca se pode 
deixar de falar da treinadora Ida 
Pereira, treinadora no Sport Algés e 
Dafundo, que já o era na altura em 
que comecei e ainda se mantém. 
Depois, eu trabalhei com a profes-
sora Gabriela Salvador durante 
alguns anos, iniciei na Académica 
com a professora Catarina Leandro 
e também uma ginasta que treinei 
e que é atualmente treinadora, a 
Sílvia Canelas, em cuja carreira que 
está a construir tenho muito or-
gulho. A nível nacional podia falar 
de mais pessoas que, entretanto, 
surgiram e que nos influenciaram 
em termos de Associação de Ginás-
tica do Norte, com estratégias, como, 
por exemplo, a vinda de treinadores 
ucranianos para nos iniciar. Há uma 
série de referências durante esse 
percurso. Agora, claro que continua 

a haver referências internacionais, 
mas como não estou dentro do as-
sunto, acabo por não estar dentro 
dessa área.
Como vê o panorama da ginástica 
rítmica em Espinho?
Em Espinho? A ginástica tem evo-
luído muito. Nós, treinadoras, con-
seguimos sempre com o que temos, 
ou seja, em termos de tempo e es-
paço de treino, conseguir manter 
um alto nível. Houve sempre boas 
representações da AA Espinho e 
houve também momentos menos 
bons, como é lógico, mas houve 
momentos também de referência, 
desde o tempo que levamos, pela 
primeira vez, uma ginasta ao 
Campeonato da Europa, ao Cam-

peonato do Mundo. Como, neste 
momento, houve várias ginastas 
que integraram a seleção e atual-
mente também estão. Portanto, a 
Rítmica está com “boa saúde” na 
Académica e também os trampolins 
tem ginastas de referência, como, 
por exemplo, o Diogo Cabral que 
foi vice-campeão do mundo em 
minitrampolins, no ano passado. 
Portanto a AA Espinho é um clube 
que, com poucas condições físicas - 
porque tem - acaba por fazer muito.
A AA Espinho sempre teve boa re-
putação na ginástica. Continua a 
acreditar nisso?
Sim, sem sombra de dúvida ne-
nhuma, porque principalmente a 
escola de treinadores é boa e ainda 
conseguem ter títulos nacionais. 
Continuam a ter boa reputação, 
tantos nos trampolins como na rít-
mica, e também estão a conseguir 
manter o nome da ginástica da AA 
Espinho. 
Como treinadora, como vê as con-
quistas dos seus atletas?
Normalmente, sempre com alguma 
ansiedade, porque, como treina-
dora gostamos é que eles consigam 
fazer em competição aquilo que 
é realizado em treino. O que dis-
tingue algumas ginastas é que, em 
competição, conseguem superar-se 
e essas são aquelas que nós, como 
treinadores esperamos ver essa su-
peração e que com isso consigam 
obter o melhor resultado possível 
de acordo com a preparação que 
tiveram.
Conquistaram prémios?
Enquanto estive na Académica 
como treinadora, conquistamos 

prémios a nível nacional, tanto indi-
vidual como de conjunto.
Qual é a importância da ginástica 
na sua família?
A Associação Académica de Espinho 
tem muita importância na minha 
família. No meu tempo, todas as 
pessoas passavam pela formação 
de ginástica em Espinho. A partir 
daí, começavam a dividir nas várias 
modalidades e havia uma formação 
de base muito importante. Os meus 
pais consideravam isso importante, 
e eu e os meus irmãos começamos 
exatamente por aí, pela formação 
base. Depois, cada um acabou por 
escolher a modalidade que queria. 
Os meus irmãos para o hóquei em 
patins e eu para a ginástica.
Costuma acompanhar os campeo-
natos de ginástica?
Sim, [campeonatos] nacionais. No 
momento de ajuizamento, sou 
convocada e vou pontuar. Como 
também continuo a ser juíza inter-
nacional e quando sou convocada, 
lá vou eu cumprir a minha função.
Qual é o papel de um juiz?
Um juiz de ginástica rítmica tem 
que estar em atualização constante, 
porque a rítmica é uma ginástica 
quem tem cariz artístico muito 
grande, ou seja, é quase transformar 
a ginástica em arte. A Federação 
Internacional tenta sempre quan-
tificar ao máximo a subjetividade 
da avaliação da parte artística. Os 
códigos de juiz são muito exigentes, 
neste caso o código internacional 
que é aquele que aplicamos e aca-
bamos por ter que estar sempre em 
atualização para conseguir ajuizar 
da forma mais justa possível.

Tendo sido atleta, isso dá-lhe uma 
maior noção do seu trabalho como 
juíza?
Sim, principalmente como treina-
dora. A forma como se consegue 
ver o elemento que está a aparecer 
à nossa frente enquanto estamos a 
ajuizar, a sensibilidade como treina-
dora dá-nos uma visão do elemento 
de uma forma mais concreta e, com 
isso, sabemos o que está bem ou 
mal no momento. Essa formação é 
importante, mas não quer dizer que 
não se possa ser juiz sem ter for-
mação de atleta ou treinadora.
Há alguma diferença entre juíza 
nacional e juíza internacional?
Quando se começa a carreira de 
um juiz, neste caso, eu comecei 
muito nova, começa por ser juiz 
distrital, despois consegue-se ao 
fim de algum tempo passar a juiz 
nacional. Quando a federação na-
cional nos convida, nós fazemos o 
curso internacional. A partir daí, 
temos que nos manter informados. 
A cada quatro anos há um exame 
da Federação Internacional, no qual 
temos que passar e conseguir uma 
boa nota para nos mantermos na 
carreira de juiz internacional, ou 
seja, ajuizar uma ginasta que está a 
aparecer como um exemplo de can-
didata a campeã do mundo. Claro 
que se trata de uma responsabili-
dade acrescida, embora a nível na-
cional também tentamos competir 
da melhor forma, mas neste caso, 
o ajuizamento internacional exige 
um maior esforço.
Quais são as suas ambições para o 
futuro?
Neste momento estou a trabalhar 
juntamente com o professor Ema-
nuel na coordenação nacional do 
desporto escolar dentro da área 
da ginástica e, no fundo, é sempre 
com a vontade que a ginástica seja 
difundida por todo o país, ou seja, 
o grande problema da ginástica é 
porque é trabalhada em zonas mais 
periféricas, o que é normal acon-
tecer e em poucos locais no país. E o 
maior objetivo, era ter aquele sonho 
de ser como Itália ou como Espanha 
em que há muitos clubes a praticar 
e a proporcionar às crianças a vi-
vência da ginástica. Acho que isso 
seria um sonho que eu gostaria 
de ver realizado. Tento contribuir 
da melhor maneira para que esse 
sonho aconteça. 
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Enquanto estive 
no Académica 
de Espinho como 
treinadora, 
conquistamos 
prémios a nível 
nacional, tanto 
individual como de 
conjunto”

  
            
Em Espinho? A 
ginástica tem 
evoluído muito”
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A EQUIPA de seniores B do 
Grupo Desportivo Novase-
mente venceu, no passado dia 8 
de junho, a Supertaça Distrital 
de Futsal Feminino da Asso-
ciação de Futebol de Aveiro, ao 
derrotarem o SCS João de Ver, 
em Maceda, por 3-2.
Já na equipa principal, desta-

ca-se a saída de Miguel Oliveira 
do comando das sementinhas. 
O clube anunciou em comu-
nicado o fim da relação entre 
ambas as partes e “deseja as 
maiores felicidades, com votos 
de muito sucesso no futuro do 
treinador, agradecendo todo o 
seu empenho e dedicação”. 

OS ESPINHENSES Guilherme 
Maia e Filipe Leite entraram a 
vencer na competição europeia por 
2-0 frente aos turcos Gulluk/Kuru, 
com os parciais de 21-18 e 21-10. No 
segundo jogo do dia, os lusos já não 
conseguiram levar a melhor e per-
deram por 0-2 frente à dupla finlan-
desa Hernández/Pennanen, desta 
feita por 12-21 e 13-21. Apurados para 
os dezasseis avos da prova, ven-
ceram por 2-0 aos moldavos Kor-
sakov/Voleanin e apenas caíram 
nos oitavos de final após perderem 
por 2-0 com a dupla checa Sepka/
Semerad. No entanto, este resul-
tado foi suficiente para terminarem 
o percurso entre os melhores da 
Europa.
Em declarações à Defesa de Espinho, 
Filipe Leite faz um balanço de “que 
correu bastante bem dado ter sido 
muito próximo do fim da época de 
pavilhão, o que não permitiu focar 
apenas no voleibol de praia durante 
mais tempo como seria ideal”. No 
entanto, para o atleta “o resultado 
foi muito positivo e um excelente 
início da época de praia”.
Já Guilherme Maia destaca “mais 
uma experiência e mais uma opor-

tunidade para representar a seleção 
nacional”, num escalão pelo qual 
ainda não tinham tido oportuni-
dade de o fazer.
A dupla foi orientada por Miguel 
Maia, ex-atleta olímpico de voleibol 
de praia, o que tornou a experiência 
“muito gratificante”, nas palavras 
de Guilherme. “É muito importante 
ter alguém que sabe o que é estar 
do nosso lado, tem muitos conhe-
cimento técnicos e táticos que nos 
ajudam bastante e fazem a dife-

rença nos momentos decisivos e 
tem muita experiência em torneios 
internacionais deste género”, acres-
centa Filipe.
“Estar entre os melhores da Europa 
é como se fosse um prémio pelo 
nosso esforço e dedicação até por 
conciliarmos o desporto indoor e 
de praia com os estudos, e também 
porque acaba por valorizar o tra-
balho dos nossos treinadores e de 
Portugal”, conclui Guilherme Maia.
  CF CRISTIANA FERREIRA, 

atleta do Running Espinho, 
venceu o Oh Meu Deus - Ultra 
Trail da Serra da Estrela, a 
prova precursora em longas 
distâncias de trail running em 
Portugal Continental.
O desafio de 160 quilómetros 
conta com 8500 metros de 
desnível positivo, mas pareceu 
fácil para Cristiana que ter-

minou a competição em pri-
meiro lugar com o tempo de 
31h08min.
Já na Meia Maratona "Brisas 
do Atlântico", um dos grandes 
eventos do Alentejo, foi Hugo 
Daniel do GD Ronda que se 
destacou ao terminar em 
segundo na categoria de 
M/40, com o tempo final de 
1h15m17s. 

LARA MARTINS e Lara Pe-
reira, atletas do Sporting 
Clube de Espinho, sagra-
ram-se campeãs regionais 
de juvenis ao vencerem o Re-
gional de Duplas ao Ar Livre, 
realizado no passado fim 
de semana, no Marco de Ca-
naveses. Já Maria Iglésias e 
Matilde Silva, da Associação 

Académica de Espinho, tor-
naram-se campeãs regio-
nais de Infantis. Destaque 
ainda para o segundo lugar 
dos Iniciados masculinos e 
o terceiro dos Cadetes e dos 
Juvenis.
Na mesma competição, os 
Minis B da AAE conquis-
taram o torneio do Dia do 
Mini Voleibol.
No escalão de Infantis in-
door, os academistas termi-
naram o Campeonato Na-
cional no terceiro posto, na 
Fase Final que se realizou no 
pavilhão do Esmoriz Ginásio 
Clube. 

VOLEIBOL DE PRAIA

ATLETISMO

FUTSAL

VOLEIBOL

ANDEBOL DE PRAIA

A dupla espinhense Guilherme Maia e Filipe Leite conseguiu um lugar entre os 
melhores da Europa de Sub-22 no CEV U22 Beach Volleyball European Championships 
2022, que decorreu em Vlissingen, nos Países Baixos.

A ESCOLA de Formação de Es-
pinho Os Tigres participou no Eu-
ropeu de Clubes de Andebol de 
Praia, que se realizou nas areias 
italianas de Isola delle Femmine, 
entre os dias 9 e 12 de junho. Para 
o European Beach Handball Finals, 
as equipas espinhenses viajaram 
desfalcadas, devido às dificuldades 
finaceiras associadas à participação 
num torneio internacional. No 
final da competição, a equipa mas-
culina terminou na 13.ª posição de 
16 equipas, enquanto que a turma 
feminina conquistou o 10.º posto 

entre os 13 conjuntos.
Na antevisão da prova, Vítor Pi-
nhal, um dos fundadores do clube 
espinhense, realçava mais do que 
os resultados o facto de “este ser 
mais um passo importante na ca-
minhada internacional da E.F.E. Os 
Tigres”.  

OS TIGRES NA SELEÇÃO

Foram divulgadas as convocató-

rias para a concentração de quatro 
dias, com vista ao Campeonato do 
Mundo que se vai realizar este ano. 
A estreia de Portugal no IHF Beach 
Handball World Championship 
2022, que acontece na Grécia, de 21 
a 26 de junho pode contar com a 
presença de espinhenses, já que do 
lado feminino está presente Leonor 
Gonçalves e do lado masculino 
estão os nomes de Rui Rodrigues, 
João Furtado e Diogo Ribeiro. 

Seniores B vencem 
Supertaça

Cristiana Ferreira 
vence Ultra Trail da 
Serra da Estrela

Tigres e 
mochos 
campeãs 
regionais

Maia/Leite entre os 
melhores da Europa

Os Tigres 
em Itália e 
na Seleção 
Nacional
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CAROLINA FIGUEIREDO 
 
O SPORTING Clube de Espinho 
tem uma secção de natação bem 
diversificada e uma das vertentes é 
a prática da modalidade em águas 
abertas. Este desporto consiste na 
“natação fora da piscina, seja no 
mar, no rio ou numa albufeira”, ex-
plica Domingos Ferreira, um dos 
atletas desta secção do clube. “Den-
tro da competição há várias distân-
cias, com provas dos 1500 aos 10 000 
metros. Há um percurso sinalizado 
com bóias e nós temos de o fazer no 
menor tempo possível”. 

A natação de águas abertas reune 
muitos participantes, pela dimen-
são das provas e dos locais onde es-
tas são realizadas. Mas não se enga-
ne. “Apesar de estar reunida muita 
gente e de existirem momentos de 
convívio, é uma modalidade muito 
competitiva”.

A praticar este tipo de natação 
há vários anos, Domingos Ferreira 
considera que “isto já é muito velho” 
para ele. “Já faço natação de águas 
abertas há muitos anos, inclusivé 
quando estive a morar no estran-

geiro durante um largo período de 
tempo”, revela, acrescentando que, 
quando chegou a Espinho, “foi qua-
se automático fazer parte da equipa 
do clube tigre e praticar esta moda-
lidade aqui”.

Natural da Holanda, mas a vi-
ver em Espinho, foi na natação de 
águas abertas que encontrou se-
melhanças e sentimentos que le-
vam Yolanda Rienderhoff de volta 
à infância. A atleta confidencia que 
passava muito do seu tempo como 
criança “a nadar nos rios e mares 
da Holanda”. Mas a competição só 
chegou quando Espinho se tornou 
a sua casa. “O António Canelas viu-
-me a nadar e achou que eu tinha 
jeito”, graceja. “Então convidou-me 
a juntar-me à equipa de natação de 
águas abertas do Sporting Clube de 
Espinho e foi isso que acabei por fa-
zer”, conta. “Penso que foi uma deci-
são acertada”.

Adepta de desportos de mar, Yo-
landa mostra-se sem qualquer re-
ceio da imprevisibilidade das águas 
onde se nada esta modalidade. “Não 
tenho medo, porque desde pequena 
que adoro o mar e estou habituada 

a nadar neste tipo de águas”, garan-
te. “Além disso, também pratico surf 
e tenho um curso de nadadora sal-
vadora, por isso, sinto que conheço 
bem o mar e consigo praticar este 
desporto sem grandes receios”, 
acrescenta a atleta.

Yolanda Rienderhoff e Domingos 
Ferreira sagraram-se vice campeões 
nacionais no passado mês de maio. 
No Campeonato Nacional de Mas-
ters de Águas Abertas, realizado em 
Avis, na Barragem do Maranhão, 
Yolanda tornou-se vice campeã na-
cional no Escalão D, com um tempo 
de 28'18’’, enquanto que Domingos 
alcançou o vice campeonato no Es-
calão I ao fazer 30'11’’.

Para ambos os nadadores, “o vice 
campeonato não foi uma surpresa”. 
“Já tinha vencido algumas provas 
antes desta e sabia que tinha gran-
des hipóteses de fazer um bom re-
sultado, apesar da concorrência ser 
muito forte”, assegura Yolanda Rien-
derhoff. Para Domingos Ferreira, o 
vicecampeonato nos 1500 metros 
veio juntar-se ao que também con-
seguiu na distância de 3000 metros, 
“mas o título de campeão ainda não 
chegou”. “Ser campeão é um objeti-
vo, mediante o que conseguir fazer, 
mas não o sinto como uma obriga-
ção”.

Já Yolanda “também gostava de 
ser campeã”, mas não vê “a conquis-
ta dos títulos como objetivo prin-
cipal”. “Acima de tudo quero diver-
tir-me, porque este tipo de natação 
dá-me uma grande sensação de li-
berdade que não encontro em mais 
nenhum desporto”. 

A Defesa errou 
Na edição de 9 de junho passado, na reportagem 
sobre os 50 anos dos Magos de Anta, por lapso, 
foi referido que apenas dois dos fundadores se 
encontravam vivos, quando devia ler-se que 
apenas um dos fundadores faleceu, sendo ele 
Alcino Rodrigues. Fica a devida retificação.

AS SURFISTAS espinhenses 
Núria Maganinho e Beatriz 
Costa participaram no Allianz 
Ericeira Pro, que se realiza 
este fim de semana.
Núria Maganinho, em re-
presentação da Associação 
Onda do Norte (AON), 
disputou o Heat 1 do pri-
meiro Round com a cami-
sola branca, conseguindo 
o primeiro lugar ao obter 
6.10 pontos. A espinhense 
avançou na competição para 
a disputa do Round 2 com a 
camisola vermelha, fazendo 

frente à número um do ran-
king, Teresa Bonvalot (SCP), 
a Maria Chaves (LOMBOS) e 
Teresa Pereira (SCV). No Heat 
9, Núria alcançou 6.65 pontos 
e ficou pelo terceiro lugar, ter-
minando a sua participação 
na prova.
Já Beatriz Costa, atleta da 
Associação Mar de Espinho 
(AME), caiu no Round 1, 
ao ficar no terceiro posto 
do Heat 3, disputado com 
Carolina Santos (SCV), Maria 
Chaves (LOMBOS) e Benedita 
Teixeira (SCP). 

CELSO PINHO, Francisco 
Santos, Guilherme Martins, 
Guilherme Pinto, João Castro, 
Rodrigo Rocha e
Rodrigo Rodrigues estiveram 
em destaque no III Torneio 
de Avaliação, que se realizou 
em Estarreja no passado fim 
de semana. Os nadadores do 
Sporting Clube de Espinho 
venceram pelo menos uma 
prova em que participaram.
Já Adriana Trindade, Afonso 
Rafael, Francisca Branco, 
Francisca Silva, João Neves, 

Manuel Oliveira e Mafalda 
Cardoso alcançaram o pódio 
nas provas disputadas.
No final da competição foram 
alcançados 32 pódios, sendo 13 
ouros, 11 pratas e
8 bronzes, e foram batidos 58 
recordes pessoais.
Os graúdos também compe-
tiram, na passada sexta-feira, 
no V Torneio Internacional de 
Natação Master do FC Porto, 
e conseguiram nove pódios, 
sendo cinco de ouro, três de 
prata e um de bronze. 

SURF

NATAÇÃO

Núria Maganinho 
e Beatriz Costa no 
Allianz Ericeira Pro

Pódios tigres em 
miúdos e graúdos
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NATAÇÃO DE ÁGUAS ABERTAS

na onda

YOLANDA RIENDERHOFF E DOMINGOS FERREIRA 
SÃO DOIS DOS PRATICANTES DE NATAÇÃO DE 
ÁGUAS ABERTAS DO SPORTING CLUBE DE ESPINHO. 
Recentemente, ambos se sagraram vice campeões nacionais 
e a Defesa de Espinho foi procurar saber mais sobre 
esta modalidade que já colocou a cidade no mapa pelos 
resultados obtidos pelos atletas. 

"Ser campeão é 
um objetivo, mas 
não o sinto como 
uma obrigação”, 
Domingos Ferreira

“Já tinha vencido 
algumas provas 
antes desta e 
sabia que tinha 
grandes hipóteses 
de fazer um bom 
resultado, apesar 
da concorrência 
ser muito forte”, 
Yolanda Rienderhoff

“Este estilo 
de natação dá 
liberdade”
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

CAROLINA FIGUEIREDO

 
O FERIADO da cidade de Espinho já passou e 
sexta-feira foi dia de regresso ao trabalho. Apro-
veite a chegada do fim de semana para usufruir 
de um final de tarde relaxante. As temperatu-
ras prometem estar agradáveis e o calor do ve-
rão parece estar também de regresso, por isso, 
opte por um passeio à beira mar ou aproveite 
os imensos espaços de restauração onde pode 
petiscar ou fazer uma refeição mais completa, 
enquanto aprecia o magnífico pôr do sol que as 
praias de Espinho oferecem.
Termine o serão no conforto do seu sofá, acom-
panhado de um bom filme ou de uma série, mas 
não fique colado ao ecrã até muito tarde, pois 
vai precisar de energia para aproveitar o seu fim 
de semana na Nazaré da melhor maneira.
 

 
A VIAGEM ATÉ À NAZARÉ demora cerca de 
duas horas, por isso, se quiser aproveitar bem 

o dia, aconselhamos a que se faça à estrada 
bem cedo.
Comece a sua experiência na freguesia da 
Pederneira - nome que era dado a todo o mu-
nicípio até 1912 - com a visita à Antiga Casa da 
Câmara. Os antigos Paços do Concelho da Pe-
derneira funcionaram até 1855. Depois disso, 
este edifício de arquitetura civil, de grande fa-
chada retilínea, decorada com elementos seis-
centistas. foi utilizado como açougue, cadeia, 
tribunal e até mesmo escola. Bem junto deste 
lugar pode encontra a Igreja Matriz. A Igreja da 
Fábrica Paroquial de Nossa Senhora das Areias 
e de S. Pedro da Pederneira é um edifício cuja 
construção terá ocorrido entre os séculos XVI e 
XIX e no seu interior é possível observar os de-
talhes a talha dourada e os padrões de azulejos, 
bem como a grande a bancada da Irmandade.
O passeio com certeza lhe trará apetite e a boa 
notícia é que muito perto da zona que visita en-
contra o PetisCáki, onde pode saborear comida 
caseira que lhe dará forças para as experiências 
da tarde.
Depois do almoço, retome a sua descoberta com 
a visita à Galeria Municipal Paul Girol. O espaço 

de exposições encontra-se no edifício da Biblio-
teca Municipal e o pintor que se apaixonou pela 
Nazaré e que se tornou num dos seus grandes 
embaixadores internacionais através da arte.
De seguida, dirija-se ao Centro Cultural, que 
funciona no edifício da antiga lota. No espaço 
onde pela primeira vez em Portugal o peixe foi 
vendido ao quilo e não à unidade, pode apreciar 
quer no interior quer no exterior painéis temáti-
cos de alusão à pesca. E se gosta de relembrar os 
tempos de um passado mais recente, está com 
sorte, porque o Centro Cultural alberga o “Lem-
bras-te Disto?” uma exposição temporária que 
promete fazê-lo reviver os anos 70 e 80.
Como todos os cantos e recantos da Nazaré são 
dignos de visita, sugerimos que se perca pelas 
ruas e descubra mais um pouco do que este 
local tem para oferecer. Mas não se esqueça de 
apanhar o Ascensor para chegar à parte mais 
alta do Sítio, onde pode, para além de desfrutar 
de uma magnífica paisagem, visitar o tão famo-
so Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, bem 
como o Museu de Arte Sacra Reitor Luís Nési 
que funciona na ala direita do Santuário.
Sugerimos que termine o dia na Ladeira do Sí-
tio, que lhe oferece uma vista privilegiada para 
o pôr do sol.

APROVEITE O DOMINGO para dedicar o seu 
tempo à Praia da Nazaré. Comece por aprender 
um pouco mais sobre a Seca do Peixe, que pode 
ser visitada no areal da Praia da Nazaré. Esta 
forma de conserva do pescado ainda perdura e, 
neste local, pode perceber como é feita e acom-
panhar de perto todos os passos.
Não muito longe dali, também no areal, pode 
inspecionar de perto as embarcações tradicio-
nais que muitos peixes trouxeram para terra 
ao longo dos anos. Nossa Senhora dos Aflitos”, 
“Mimosa”, “Perdido”, “Vagos”, “Ilda”, “Três Irmãos 
Leais” e “Sol da Vida” são alguns dos barcos mais 
representativos da história da importância do 
mar para a região.
Caso a fome esteja a apertar, delicie-se num dos 

muitos restaurantes que se encontram na ave-
nida principal mesmo junto à praia. Depois da 
refeição mais ligeira ou mais pesada, conforme 
o seu gosto, aproveite o resto do dia na praia. Se 
for mais aventureiro, por que não experimentar 
uma aula de surf, o desporto pelo qual a terra 
das sete saias é conhecida? Seja qual for o pla-
no, mais calmo ou mais radical, sugerimos que 
termine o dia a observar as ondas numa visita 
ao Canhão da Nazaré. Depois disso, faça-se à 
estrada com as energias renovadas para mais 
uma semana de trabalho. 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

Canhão da Nazaré
Este acidente 
geomorfológico de origem 
tectónica, relacionado com 
a falha da Nazaré-Pombal, é 
o responsável pelas ondas 
gigantes da Nazaré

Painel da Nazaré de Mário 
Reis na Gare do Ascensor
O trabalho é composto por 
2000 peças e o processo 
de conceção da obra foi 
totalmente artesanal.

Mural da Onda Gigante na 
Ladeira do Sítio
O cenário de homenagem 
à natureza e ao poder das 
ondas grandes da Praia 
do Norte foi feito por Erick 
Wilson, artista plástico 
brasileiro.

Mural da Meia Laranja
Feito a partir de fotografias 
que retratam a Nazaré 
antiga, o trabalho de pintura 
e desenho é da autoria de 
Filipe Ferreira.

    

Pederneira era a denominação, 
mas em 1912 todos a passaram 
a conhecer por Nazaré. 
Destino dos aventureiros que 
enfrentam as ondas gigantes 
proporcionadas pelo Canhão 
da Nazaré, é também o local 
apropriado para passear em 
família e apreciar a arte da 
pesca, bem como a arte de bem 
comer.
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Nazaré: o 
canhão das 
sete saias 
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CAROLINA FIGUEIREDO 

A 48.ª EDIÇÃO do Festival 
de Música de Espinho (FIME) 
vai ter início ao som e ao rit-
mo do jazz. É o Belmondo 
Quintet, na companhia da 
Orquestra Clássica de Espi-
nho e sob direção musical 
de Diogo Costa, que vai ter a 
honra de inaugurar a Praça 
Progresso. Para Alexandre 
Santos, Presidente do Con-
selho Diretivo da Academia 
de Música de Espinho (AME), 
este concerto “foi pensado 
para abrir o festival, mas ain-
da não havia a possibilidade 
de ser realizado na Praça 
Progresso. Era pensado para 
o auditório, porque as condi-

ções técnicas exigidas eram 
aquelas que a sala oferece”. 
“Há aqui uma transposição 
de espaço que eu acho que 
vai funcionar bem. É um con-
certo muito delicado, porque 
tem preciosismos em termos 
de arranjos que, se calhar, po-
deriam adquirir uma expres-
são maior dentro de uma sala 
fechada, mas não estou nada 
receoso em ser feito num 
espaço ao ar livre”, assegura 
Alexandre Santos.

Este concerto foi tocado 
apenas duas vezes em Fran-
ça e aqui contará com um 
alinhamento diferente, o que 
o torna “uma estreia em Por-
tugal do ponto de vista musi-
cal, com arranjos muito bem 

feitos e com um quinteto de 
músicos de excelência que 
vai interagir com a Orquestra 
Clássica de Espinho”.

Para o presidente da AME, 
“juntar este concerto à festa 
de abertura da Praça Progres-
so, ainda por cima enquadra-
do nas comemorações do dia 
da cidade, vai ser um motivo 
de grande curiosidade para 
os espinhenses”.

A oportunidade de inaugu-
rar a Praça Progresso é para 
Alexandre Santos “a melhor 
homenagem que se pode 
prestar ao arquiteto que este-
ve envolvido no projeto, Rui 
Lacerda, já que ele muitas ve-
zes dizia que projetar um edi-
fício era como fazer uma sin-
fonia”. O responsável deseja 
fazer “um excelente concerto, 
para que o público saia iden-
tificado com aquele espaço e 
com aquilo que ele pode ser”. 

Alexandre Santos confes-
sa que “poderia ser-se mais 
inventivo em termos de pro-
gramação se a cidade ofere-
cesse mais a esse nível. E esta 
Praça Progresso pode ser um 
local bastante interessante 
para fazer concertos”. “Em 
vez de problematizarmos so-
bre a beleza ou a utilidade do 
local, devemos é dar-lhe vida. 
E a melhor forma de dar vida 
à Praça Progresso é criar-lhe 
uma identidade para que nós 
olhemos para ela como um 
espaço com potencial para 
muita coisa”, sugere.

Para o dirigente, as expec-

tativas para a 48.ª edição do 
FIME são “as melhores” e o 
programa reúne condições 
para fazer com que “o acolhi-
mento e a admiração do pú-
blico sejam grandes”. “A nossa 
motivação é fazer o melhor 
para que haja o melhor aco-
lhimento”, assegura.

Com o festival a caminhar 
a passos largos para a 50.ª 
edição, o propósito é que seja 
“um quadro daquilo que tem 
sido a vida do festival desde 
o seu nascimento”. “O FIME 
não é apenas um festival de 
música clássica, mas sim um 
espaço que cruza vários gé-
neros, desde a música erudi-
ta, ao jazz e agora numa ver-
tente que é chamada a world 
music (música do mundo)”.

Apesar de o objetivo ser 
um bom acolhimento por 
parte do público, “no FIME 
não se trabalha com o ter-
mo agradar”. “Há palavras-
-chave mais importantes 
para nós como a qualidade, 
a novidade, a excelência”, ga-
rante Alexandre Santos, que 
acredita que “o festival tem 
um programa que não fica 
a dever ao que se passa nos 
grandes centros da Europa”. 
Apesar do “grande carinho 
pelo público espinhense”, “há 
quem venha de muito longe 
para o festival”. Isto porque 
“a programação não é feita 
para agradar, mas sim com o 
intuito de ela mesma cativar 
pela sua qualidade e pela sua 
excelência”, conclui. 

São os Belmondo Quintet, acompanhados pela Orquestra Clássica de Espinho e sob a direção 
de Diogo Costa, que vão tocar os primeiros acordes da 48.ª edição do Festival Internacional 
de Música de Espinho, o FIME. O concerto que vai inaugurar a Praça Progresso foi pensado 
propositadamente para abrir o festival e Alexandre Santos, presidente do Conselho Diretivo da 
Academia de Música de Espinho, acredita que “vai ser um sucesso”.

As “melhores” expectativas e um 
Progresso que se abre à cidade

Belmondo Quintet & Orquestra 
Clássica de Espinho
Direção Musical: Diogo Costa

17 junho, sexta-feira, 22h
Praça Progresso

Para o concerto de abertura do FIME, 
na Praça Progresso, estão previstos 
800 lugares sentados. A entrada 
será livre, sujeita ao levantamento de 
convites na Academia de Música de 
Espinho, ou através de reserva por 
chamada telefónica. Como é uma sala 
ao ar livre, os bilhetes apenas dizem 
respeito aos lugares sentados.

“A nossa programação 
não é feita para agradar, 
mas sim com o intuito 
de ser ela mesma 
a cativar pela sua 
qualidade e pela sua 
excelência”

“Juntar este concerto 
à festa de abertura da 
Praça Progresso, ainda 
por cima enquadrado 
nas comemorações do 
dia da cidade, vai ser 
um motivo de grande 
curiosidade para os 
espinhenses”.

Alexandre Santos, 
Presidente da Academia 
de Música de Espinho

16 de junho de 2022 • Defesa de Espinho • 21



 agenda 

16 JUN
VIAGEM PELOS PLANETAS
Planetário do Multimeios
Horário: 15h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+); 
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
Sessão ao vivo. Duração: 40 
minutos. Classificação: maiores 
de 4 anos.

16 JUN
LÁ EM CIMA
Planetário do Multimeios
Horário: 16h30
Bilhetes: 4,5€ adulto; 3,50€ 
criança até aos 10 anos, 
estudante e sénior (65 anos+);
10€, 13€ e 15€ “pack família” (3, 4 e 
5 elementos); criança até 2 anos: 
entrada gratuita
“A busca de mundos extra-
solares. Duração: 40 minutos. 
Classificação: maiores de 6 anos.

16 JUN
BOHÉME
Casino Espinho
Horário: 22h30 (admissão 
jantar das 20 às 21 horas
Jantar-espetáculo: 40€ 
O espetáculo residente 
surpreende com noites 
iluminadas de cor, luxúria e 
sensualidade. Combinando 
diferentes disciplinas de dança e 
performance, o público é levado 
numa viagem inusitada, que o 
transportará de uma rua de Paris 
de 1920 aos anos 50 de Nova 
Iorque, passando por esquinas 
de Buenos Aires e pinceladas das 
cores de África, sem esquecer a 
“Saudade” do nosso fado.

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

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

17 JUN

ABERTURA DO FIME

Praça Progresso
Horário: 10 horas 
Entrada livre sujeita ao levantamento de convites na Academia de Música de Espinho 
(disponíveis até ao limite da lotação permitida)
Concerto (com duração de 90 minutos e para maiores de 6 anos) de Belmondo Quintet 
e Orquestra Clássica de Espinho, sob a direção musical de Diogo Costa. O lançamento 
do 48.º Festival Internacional de Música de Espinho será ao ritmo frenético do jazz. 
Após a Primeira Guerra Mundial, os sons das Américas espalharam-se pela Europa, 
marcando o compasso da vida quotidiana. Este concerto mostra a influência mútua do 
jazz e da música erudita, apresentando Maurice Ravel e os modernistas franceses como 
exemplo. Ritmos e timbres norte-americanos foram misturados com o Modernismo 
francês de forma muito especial. Apresentando o Belmondo Quintet em paralelo a uma 
orquestra, é uma exploração empolgante dos cruzamentos entre universos musicais.

18 JUN
INGLÊS PARA CRIANÇAS
Biblioteca Municipal
Horário: 11 horas
“1, 2, 3… Read & Play with Me!”, 
atividade didática em inglês, 
dinamizada pela voluntária 
Ana Paula Marques, com 
história, música e movimento 
para crianças. O objetivo é a 
aprendizagem da língua inglesa 
de uma forma natural, utilizando 
o corpo (TPR Total Physical 
Response), através da exploração 
de histórias em inglês, das 
artes, da música, da dança e dos 
jogos didáticos. Público alvo: 
crianças dos 3 aos 5 anos (e até 
dois acompanhantes). Inscrição 
prévia e gratuita. 

21 JUN
NÓS E OS LIVROS
Escola EB1 de Silvalde 
Horário: 11h30
Moderador: Luís Diego 
(integrado no projeto de 
voluntariado do Município de 

Espinho). “Ler não precisa de 
ser um ato solitário”, dá nota o 
ODS, clube de leitura para todos, 
denominador da iniciativa. 
“Vamos partilhar leituras em 
voz alta. Juntos, vamos ouvir, 
descobrir, partilhar reflexões e 
inquietações a partir de uma 
experiência de leitura. Junta-te a 
nós e traz um livro!” 

21 JUN
TRICOTAR HISTÓRIAS
Biblioteca Municipal
Horário: 15 horas
Espaço de encontro de pessoas 
que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho 
com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras 
e memórias. Público-alvo: 
população adulta/sénior. 
Inscrições gratuitas, através 
do telefone 227335869 ou 
presencialmente.

ARTE

EXPOSIÇÃO

Ana Pais Oliveira 
destaca-se em Berlim

Arte solidária (para ver e 
apoiar) na Junta Freguesia 
de Espinho

ANA PAIS Oliveira está entre os 25 finalistas 
do BBA Artist Prize em Berlim, entre artistas 
de 12 nacionalidades (Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemanha, Holanda, Índia, Austrália, 
Noruega, Estónia, Polónia, França, República 
Checa e Portugal).
A exposição, com curadoria de Renata Kudla-
cek, Vishal Shah e Nele Ouwens, foi inaugu-
rada a 2 de junho, no Kühlhaus Berlim, um 
espaço carismático no centro da cidade, com a 
presença de centenas de pessoas durante três 
dias de evento. A exposição estará patente até 19 
de junho e todas as obras e informação adicio-
nal podem ser consultadas na página da BBA 
Gallery na plataforma Artsy.
A pintora participou igualmente na Artist Talk, 
onde cada artista falou sobre o seu trabalho 
para uma plateia curiosa e interessada.
A artista espinhense vai agora participar na ex-
posição "Resiliencia" que inaugura a 17 de junho 
na Galeria Cuatro, em Valência (Espanha). ○

A ASSOCIAÇÃO MR Watercolours – Arte 
Solidária vai inaugurar no dia 18 de junho, pe-
las 14 horas, a sua primeira exposição de arte 
solidária, que estará aberta ao público até 30 
de junho, na galeria da Junta de Freguesia de 
Espinho.
Constituída no dia 23 de dezembro de 2021, 
como homenagem a Maria Rui Loução e com 
um propósito solidário, a associação pretende 
apoiar (e já apoia) jovens e crianças em con-
texto social desfavorecido, através de prémio 
financeiro para apoio aos estudos, campo de 
férias, visitas culturais, compra material esco-
lar (desenho e outro), aulas, workshops, for-
mação pintura, foto, etc.
Maria Rui Loução, médica de profissão, as-
sinava as suas aguarelas que pintava como 
passatempo com as suas iniciais MR, ao qual 
acrescentou posteriormente Watercolours, o 
que explica o nome da associação.
O resultado das vendas desta exposição re-
verterá para apoio, dentro do âmbito da asso-
ciação e em parceria com a Junta de Freguesia 
de Espinho a jovens e crianças em contexto 
social desfavorecido concelho. ○
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25 JUN
REAL FILARMÓNICA 
DA GALIZA
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Bilhete: 10€ (cartão amigo 8€)
Concerto de música clássica 
(duração de 70 minutos e para 
maiores de 6 anos) integrado 
na 48.ª edição do FIME – 
Festival Internacional de 
Música de Espinho, com a Real 
Filarmónica da Galiza, Alena 
Baeva (violino) e Joana Carneiro 
(direção musical), interpretando 
obras de Sergei Prokofiev 
e Ludwig van Beethoven. 
Concerto realizado com o apoio 
do Xacobeo 2021/ 2022.
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25
DE MAIO 
é o Dia Internacional da 
Tiroide

35
IDADE
a partir da qual há maior 
incidência de problemas 
relacionados com a tiroide

jovem enfermeira alerta para a possibilidade 
de alguns dos nódulos poderem ser malignos e 
levarem a problemas de maior dimensão, como 
o cancro da tiroide. Além disso, disfunções na 
tiroide quando não detetadas atempadamen-
te, podem levar a doenças cardiovasculares, 
osteoporose ou mesmo infertilidade.

Apesar da taxa de incidência de problemas 
na tiroide ser mais frequente em mulheres a 
partir dos 35 anos e do sexo feminino ter cin-
co a oito vezes mais de probabilidades de ter 
algum problema na tiroide, ambos os sexos de-
vem estar atentos a alterações no apetite, osci-
lações de peso sem causa aparente, sensações 
térmicas de frio ou quente, palpitações cardía-
cas e olhos salientes. Caso estes sintomas se-
jam verificados, o conselho da profissional de 
saúde é tão simples quanto “marcar consulta 
com o médico de família para este poder fazer 
um diagnóstico o mais precocemente possível, 
através de exames complementares de diag-
nóstico”.

Apesar de todos quererem evitar problemas 
com a sua borboleta, “não existem medidas e 
comportamentos que previnam as doenças da 
tiroide, dado serem na sua maioria provenien-
tes de fatores genéticos”, lamenta Zélia Pereira.

No entanto, eliminar fatores de risco como o 
tabaco, as bebidas alcoólicas e a exposição à ra-
diação podem ser pontos-chave para impedir o 
desenvolvimento de disfunções da tiroide.

A enfermeira acrescenta ainda que “é sem-
pre recomendada a prática de exercício físico e 
uma dieta equilibrada”. No que à alimentação 
diz respeito, é importante ter especial atenção 
“ao consumo insuficiente ou excessivo de iodo, 
presente no sal, marisco, atum, cavala, baca-
lhau, couve-flor cozida, entre outros”, dado que 
o iodo é um elemento necessário à síntese das 
hormonas tiroideias, que deve ingerido através 
dos alimentos em quantidades moderadas. ○

O Dia Internacional da 
Tiroide aconteceu a 25 de 
maio e todo o mês foi dedicado 
à consciencialização dos 
problemas associados a esta 
glândula em forma de borboleta. 
Mas a prevenção deve ser tida em 
conta durante todo o ano, porque 
esta pequena borboleta é o painel 
de controlo que permite o bom 
funcionamento do organismo.

CAROLINA FIGUEIREDO

O PAINEL de controlo do nosso organis-
mo situa-se na parte anterior do pescoço, 

tem a forma de uma borboleta e designa-se por 
tiroide. Esta glândula endócrina é responsável 
pela produção, pelo armazenamento e pela 
libertação das hormonas T3 (triiodotironi-
na) e T4 (tiroxina), responsáveis pelo controlo 
do organismo, “regulando várias funções no 
nosso corpo como, por exemplo, a frequência 
cardíaca, peso, temperatura corporal e até o hu-
mor”. Quem o explica é a enfermeira Zélia Pe-
reira, que reside em Espinho e exerce funções 
atualmente no Centro de Vacinação Covid-19 
de Ovar.

Uma glândula tão importante quanto esta 
é também muito sensível a oscilações na pro-
dução hormonal, podendo causar problemas 
como o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo. A 
presença de nódulos também é uma das prin-
cipais situações adversas relacionadas com 
esta glândula.

Mas, para além de saber quais são os proble-
mas associados, é importante perceber o que 
são e quais os sintomas a eles associados, para 
que haja um diagnóstico atempado.

Segunda Zélia Pereira, o hipotiroidismo 
surge quando “há uma insuficiência na produ-
ção de hormonas tiroideias” e tem associados 
sintomas como por exemplo “o aumento de 
peso, a diminuição do apetite, a sonolência, a 
pele seca e unhas quebradiças”. “Quando, pelo 
contrário, há uma excessiva produção de hor-
monas, estamos perante uma situação de hi-
pertiroidismo que se caracteriza pelo aumento 
do apetite, pelas insónias, pela pele quente e 
húmida”, afirma a enfermeira.

Já os nódulos, “manifestam-se por uma sa-
liência indolor no pescoço e os sintomas mais 
característicos são a rouquidão e presença de 
gânglios aumentados na zona do pescoço”. A 

Tiroide: 
cuidar das 
nossas 
borboletas

“Não existem medidas 
e comportamentos que 
previnam as doenças da 
tiroide, dado serem na 
sua maioria provenientes 
de fatores genéticos”
Zélia Pereira

OBSERVE A SUA BORBOLETA

Os sintomas relativos a problemas na tiroide 
podem ser facilmente confundidos com o 
reflexo do stress do quotidiano, por isso, é 
importante atentar a fatores como:

Cansaço
Perturbações no sono
Dificuldades de concentração e de memória
Ansiedade
Alterações do apetite
Alterações de peso
Coloração da pele da face
Aumento do volume da tiroide (no pescoço)
Alterações do batimento cardíaco
Intolerância a oscilações de temperatura
Irregularidades menstruais
Aumento do peito nos homens
Unhas e cabelo quebradiços
Alterações a nível muscular (fadiga, rigidez)
Tremores
Alterações de humor
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 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 16 26°
18°

SEX • 17 25°
17°

SÁB • 18 24°
16°

DOM • 19 25°
16°

SEG • 20 26°
16°

TER • 21
25°
16°

QUA • 22 25°
16°

QUI • 23 25°
15°

Fonte: www.ipma.pt

MOSTRA CULTURAL CHINESA ESTÁTUAS VIVAS

Rua 18 em 
filme de John 
Malkovich

Em junho de 2000, a Rua 18 foi 
um dos locais escolhidos para 
servir de cenário para a gravação 
do filme “Pasos de Baile” do 
realizador John Malkovich. Ao 
longo do mês, a movimentação 
na cidade foi grande, levando 
muitos curiosos a sucessivas 
idas até ao local de gravação, 
obrigando a que as Ruas 18 e 15 
fossem encerradas ao trânsito. Na 
época, John Malkovich admitiu 
escolher Espinho por ser “uma 
cidade pequena e sedutora”.

O Encontro Internacional de Estátuas Vivas voltou a animar Es-
pinho. Das 33 estátuas a concurso, quatro arrecadaram prémios 
e houve ainda a atribuição de três menções honrosas. O Prémio 
Especial do Júri foi entregue a “Master G – O Street Dancer” de 
Guilherme Ferreira; o Prémio do Júri foi atribuído a Luís Fonseca 
com “O Marinheiro – Terr’a Viiiista!” e o Prémio Revelação foi para 
Teresa Barbosa com a sua estátua “Azul”.
Já o público escolheu "O Romance de Cleópatra e António” de 
Andreia Silva e de Carlos Ferreira como o vencedor do encontro. 
O casal recebeu ainda uma menção honrosa por parte do júri, tal 
como Karina Ferreira com o trabalho “Minotauro” e Nuno Faria e 
Dirce Ferreira com “Família Mineira”.

foto com memória 15 de junho de 2000

última

LISANDRA VALQUARESMA

COM O NOME “Festival do Barco-
-Dragão”, o Largo Dr. José Salvador 
(Largo da Câmara Municipal) e par-
te do Parque João de Deus recebe-
ram, no passado sábado, 11 de junho, 
muitas famílias que se deixaram en-
cantar pelos vários pontos de atra-
ção ao longo do espaço, mas foram 
as crianças que mais se divertiram.

Logo pelas 10 horas, altura em 
que o evento começou, várias crian-
ças já aprendiam algumas técnicas 
ou conheciam novas experiências. 
Ainda de forma tímida, foram ou-
vindo com atenção as explicações 

dos monitores, até que puderam 
colocar as mãos na massa e realizar 
diversas atividades. 

Ao longo do Largo Dr. José Sal-
vador as atividades foram muitas. 
Enquanto uns aprenderam sobre 
peças de vestuário ou objetos tradi-
cionais, outros realizaram pinturas, 
jogos, desenhos ou até a descoberta 
da gastronomia típica. Maria Rita, 
natural de Espinho, foi uma das 
crianças a participar nas ativida-
des. Depois de ter experimentado 
algumas, confessou à Defesa de 
Espinho que a que mais gostou 
foi a de pintar máscaras chinesas. 
“Quando cheguei fui aprender a se-

gurar os pauzinhos que os senho-
res chineses utilizam para comer, 
mas como achei difícil preferi ir 
pintar as máscaras e fazer dese-
nhos”, contou entusiasmada.

Paula Sousa, mãe de outra crian-
ça participante no “Festival do 
Barco-Dragão”, revelou que “não 
sabia da existência do evento”, 
mas quando o descobriu depois 
de uma caminhada matinal pela 
cidade, percebeu que era ali que o 
filho queria estar. “Confesso que 
não sabia que isto se ia realizar, 
até porque não vivo em Espinho, 
mas como tenho o hábito de vir à 
cidade aos fins de semana, passei e 
vi tudo tão bonito e diferente que 
decidimos perceber do que se tra-
tava”, começou por explicar a visi-
tante de Espinho. “Achei um even-
to muito interessante e diferente 
daquilo que se costuma ver. Claro 
que a cultura chinesa não é só isto, 
mas já é muito bom aproximarem 
as nossas crianças de outros cos-
tumes. Para mim, brincar também 
é uma forma de aprender e, apesar 
de nem todas as crianças estuda-
rem mandarim na escola, ensiná-
-las desta forma é muito bom”, de-
fendeu Paula Sousa.

O evento, que decorreu até às 13 
horas, contou com vários momen-
tos e explicações, mas a música e as 
coreografias tradicionais também 
não faltaram. Além de uma pausa 
para conhecer a cerimónia do chá, 
a população teve a oportunidade 
de conhecer a música Guzheng, 
a gastronomia Zongzi e as bolsas 
perfumadas Xiang bao. No entanto, 
houve ainda tempo para uma de-
monstração de artes marciais, pelo 
Yin Long IC-UA demo team e uma 
coreografia para mostrar a dança 
do leão e a dança do dragão.○

Festival do Barco-Dragão 
alegra e ensina miúdos e 
graúdos 

Para valorizar o ensino de mandarim nas escolas 
de ensino básico do concelho, a Câmara Municipal 
de Espinho aliou-se ao Instituto Confúcio da 
Universidade de Aveiro para dinamizar uma manhã 
diferente na cidade, dando a conhecer várias 
características tradicionais da cultura chinesa. 

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 

fotolegenda
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