
OPINIÃO

A guerra que 
partilhamos 
Cláudia Brandão p11

VERBA CONSEGUIDA 
PELA PATINHAS SEM LAR 
PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UM NOVO ABRIGO PARA 
OS ANIMAIS. 
Só falta um terreno. 
Autarquia promete ajudar 
nesse processo. p8
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Do pátio dos sonhos  
aos livros premiados
Nelson Marques cresceu, em Espinho, com a paixão pela escrita. Abraçou 
uma carreira no jornalismo que o levou a mudar-se para Oeiras. Com 
um percurso de 21 anos centrado na escrita, dedica-se agora aos livros, 
estando nomeado para os óscares da gastronomia. p4 e 5 

Destaque 4500 ESPINHO 

Mau tempo 
assombrou a 
Passagem de Ano 

Inundações, estradas cortadas 
e acidentes rodoviários 
marcaram o primeiro dia de 
2023. Bombeiros do Concelho 
responderam a 23 ocorrências.
p7

ESPAÇO PÚBLICO

Casas de Banho 
a meio gás 
Maioria dos equipamentos 
estiveram sem funcionar 
durante o mês de dezembro. 
Situação parece já estar 
regularizada. p6

ENTREVISTA

A paixão de Olga 
Fedyuk pelo 
montanhismo 
leva-a a  
escalar cada  
vez mais  
alto  
p16 e 17

É DO NOSSO MAR

Espinhenses olham 
para 2023 com 
alguma esperança 
e pedem o fim da 
guerra na Ucrânia
Saúde e trabalho completam o 
lote de  desejos para este ano 
novo. p1o

INVESTIGAÇÃO

Sandra Tavares 
galardoada 
com o prémio 
Maria de Sousa
Investigadora espinhense 
destacou-se com um trabalho 
na área da saúde centrado no 
combate ao cancro. p12
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feira 
semanal

visto daqui

1 - Bom ou mau presságio? Só o tempo o dirá. 2023 
chegou com muita chuva e vento numa espécie de 
bofetada para os que teimavam em torcer o nariz às 
previsões e aos avisos. Lá diz o povo, sabiamente, que 
o “seguro morreu de velho” e cancelar festividades do 
Ano Novo perante os alertas vermelhos e laranja foi, 
no mínimo, acertado. E que o digam os que estiveram 
de serviço nessa noite e no dia 1 de janeiro com água 
até aos joelhos e no meio da lama a prestar auxílio. 
Felizmente os estragos no concelho foram menores 
em relação a outras localidades mais a norte do país. 
Ainda assim, há casos já considerados crónicos e que 
mereciam ser intervencionados. Falo da rua da Ponte 
de Anta e da rua de acesso ao Parque de Campismo, 
por exemplo. Como estas, há outras vias que mere-
ciam ser melhoradas para em casos de chuva terem 
uma nova capacidade para escoar, evitando cortes de 
estradas e acidentes.

2 – Se há uns anos atrás a palavra “crise” parecia ser 
o bode expiatório para a maioria dos problemas, a 
palavra inflação parece ser o novo substituto. Com 
os juros de habitação a subirem e os preços de bens 
alimentares, combustíveis, eletricidade e gás a dispa-
rarem, parece estar encontrada a receita ideal para um 
ano muito complicado. Infelizmente os ordenados não 
acompanham essas subidas e a balança vai continuar 
a pender para o lado contrário. Ainda estamos num 
período muito inicial mas tudo indica que haverá 
problemas em termos financeiros para pagar rendas e 
empréstimos de habitação. Curiosamente ainda não se 
registam descidas acentuadas na venda de imóveis e 
o mercado de arrendamento continua em alta. Muitos 
esperam que essa bolha rebente e possam comprar ao 
desbarato. Porém, tal não deverá acontecer. Os núme-
ros indicam que a procura ainda é elevada face às habi-
tações novas (e usadas) que o mercado oferece. 

A iliteracia financeira na compra de uma habitação 
deverá ser uma fatura demasiado cara para muitos 
espinhenses e também portugueses. Serão poucos os 
que podem comportar um aumento de 150 euros (por 
exemplo) todos os meses na prestação da casa. E não 
irá ser com “negociações” com o banco que o cenário 
vai melhorar. É preciso reestruturar a política de habi-
tação e criarem novas condições e medidas. Corremos 
o risco de continuar a ser um país pobre e de sermos 
ultrapassados pelos países emergentes da velha e nova 
Europa.

2023 molhado

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4 e 5 | Entrevista Nelson Marques 
“Estou fora das redações há um ano e só houve uma altura em 
que senti saudades que foi nas eleições do Brasil”

4500 ESPINHO
6 | Espaços sanitários estiveram encerrados em Espinho 
7 | Intempérie. Ruas cortadas ao trânsito e caves 
inundadas no primeiro dia do ano.
Prevenção foi a chave para um mal menor. 
8 | Patinhas Sem Lar recebe 194 mil euros para construir 
novo abrigo para os animais. 
Falta o terreno e obra deverá estar concluída até ao final do ano.
9 | Marta Pais Oliveira recebeu prémio literário Nortear  
em Vigo
Escritora espinhense vai ver livro publicado em português e galego 

OPINIÃO
11 | "A guerra que partilhamos", Claúdia Brandão 

4500 FREGUESIAS 
12 | Orçamento de Anta e Guetim para 2023 originou 
discussão em assembleia de freguesia com troca de 
acusações entre executivo e PSD

DEFESA-ATAQUE
14 | Ténis. Rodrigo Duarte trabalha para ser jogador 
profissional.
Conquista de títulos nos sub-14 faz com que o jogador esteja na 
Espinho Tennis Academy com treinos diários.
15 | Voleibol. Tigres estão na máxima força para a luta pela 
manutenção.
Treinador, Tiago Rachão quer ficar nos lugares cimeiros da Série 
A2 da Liga Una Seguros.
15 | Atletismo. Inscrições para a São Silvestre já estão 
encerradas. Corrida será no sábado e terá 1500 
participantes na prova de 10 quilómetros.
16-17 | Entrevista Olga Fedyuk 
Apesar de ter nascido na Ucrânia, foi em Espinho que acabou por 
descobrir a sua paixão desportiva: a escalada 

 

Cancelado
O réveillon não é propria-
mente uma tradição na 
nossa cidade. O cancela-
mento das festividades 
organizadas pela autarquia 

foi necessário devido 
aos avisos e previsão 
de mau tempo. A chu-
va do dia 1 de janeiro 

veio mostrar que a se-
gurança deve estar acima 
de tudo e certamente não 
faltarão mais passagens de 
ano para celebrar. 

Factos e figuras da semana

Ténis
Espinho sempre foi (e será) 
uma terra de campeões. 
Pelos pesos históricos, o 
Sporting Clube de Espinho 
e a Associação Académi-
ca de Espinho foram os 
maiores impulsionadores 

nas mais diversas 
modalidades. Contudo, 
há também outras 

coletividades capazes de 
formar campeões. Depois 
de anos a jogar fora de 
portas, o Clube de Ténis de 
Espinho está novamente 
em ação e com capacidade 
para formar novos atletas 
como o Rodrigo Duarte.

Ponte de Anta
É certo que a chuva que 
caiu no primeiro dia do ano 
foi anormal e os problemas 
que surgiram podem ser 
considerados normais. 
Contudo, na Ponte de Anta, 

não é necessário cair 
muita chuva para a rua 
ficar intransitável. A 

construção da rotunda 
e dos novos passeios pare-
cem não facilitar o escoa-
mento das águas naquele 
local. Não faz sentido uma 
artéria principal de entra-
da e saída da cidade ficar 
fechada devido à chuva.      
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ENTREVISTA

LISANDRA VALQUARESMA  

É natural de Espinho, mas já não 
vive na cidade. Que memórias 
ainda preserva da vida cá?
Tenho muitas memórias. Os meus 
pais vinham de famílias humildes, 
os meus primeiros seis anos de vida 
foram numa casa em Anta, conhe-
cida como a casa do padre Joaquim, 
mas com condições precárias. Mais 
tarde, mudámo-nos para a rua 28, aí 
já num ambiente muito diferente. 
Tínhamos um pátio e até cheguei a 
escrever sobre ele no Expresso, cha-
mando-lhe o pátio dos sonhos, que 
era onde os miúdos da zona se reu-
niam. Foi o local onde aconteceram 
muitas brincadeiras e onde jogá-
vamos juntos. Além disso, guardo 
a memória da escola primária e das 
reguadas que levei por dar erros na 
composição. Na minha juventude 
eu queria jogar basquetebol, mas 
os meus pais não me podiam levar 
até Ovar e, não sei como, fui parar 
ao ténis, primeiro na Académica de 
Espinho e depois no Clube de Ténis 
de Espinho. 
Foi fácil tomar a decisão de sair de 
Espinho?
Eu nunca quis ir embora, nunca tive 
espírito de emigrante. Gosto muito 
de viajar, mas gosto ainda mais de 
voltar. Sempre gostei desta ideia 
de me sentir confortável nos locais 
que piso. Fui para Coimbra estudar 
jornalismo, mas a minha ideia era 
Braga. Não consegui porque a prova 
de ingresso que pediam era Filo-
sofia, mas ainda bem que fui para 
Coimbra. Foi uma boa experiência 
universitária. 
Foi depois da Universidade que se 
deu a ida para Lisboa?
Regresso de Coimbra para trabalhar 
no Público, tive um convite para ir 
para Macau, mas nunca quis. Acaba 
por ser aos 31 anos que vou para 
Oeiras porque um convite do Ex-
presso não podia ser recusado. Era 
um sonho que tinha, mas achei que 
ia por quatro anos e depois pedia 
transferência para o Porto. Não 
esperava era gostar tanto de estar 
em Oeiras, que não é assim tão dife-
rente de Espinho.
Em que momento percebeu que o 
jornalismo era uma paixão e o ca-
minho a seguir?
A culpa é da minha mãe. Na rea-
lidade estava lá, mas não percebi. 
Eu era muito reivindicativo e recor-
do-me que na escola, numa prova 
de português em que eu ia ter nota 
máxima, a professora tirou-me um 
ponto porque faltava um ponto no 
texto. Na verdade, ele estava lá, no-
tava-se a marca da caneta, mas não 
tinha a tinta. Não consegui passar 
à frente daquilo e então escrevi 
uma crónica que se chamava um 
ponto por um ponto. Na realidade 
eu queria ser professor de inglês, 
mas há um dia em que a minha 
mãe me pergunta se eu não queria 

ir para jornalismo, já que gostava 
muito de escrever. Hoje parece-me 
que era bastante óbvio que era esse 
o caminho, mas a minha mãe viu 
primeiro.
Como começou esta carreira? 
Eu começo a trabalhar num jornal 
regional chamado Diário As Beiras 
de uma forma que hoje me parece ab-
surda. Estava numa festa e conheço 
uma pessoa que me disse que era jor-
nalista. Disse-lhe que era isso que eu 
gostava de fazer e ele conta-me que 
o jornal o Diário As Beiras, onde ele 
trabalhava, andava à procura de uma 
pessoa. Fui à entrevista e fiquei num 
part-time, isto em 1999. Foi a minha 
primeira experiência no jornalismo.

Já passou por diversos meios de 
comunicação…
Sim, de redações passei pelo Público 
e pelo Expresso, mas depois estive 
vários anos como freelancer e que 
foram, para mim, anos ótimos, onde 
trabalhei em jornais portugueses e 
estrangeiros. Tive uma cadeira de jor-
nalismo escrito em que nos pediam 
que escrevêssemos com a ambição 
de tentar publicar o nosso artigo. 
Eu tinha feito um trabalho em que 
o objetivo era publicar no Público, 
mas o meu professor disse-me que 
o meu artigo era a cara da revista 
do Expresso. Acabei por o publicar 
nesse jornal e o meu professor dis-
se-me para não deixar que a porta 
se fechasse. Acabei por ficar como 
colaborador durante imenso tempo e 
quando me mudei para Oeiras recebi 
um convite para ser coordenador da 
revista do Expresso.
Neste momento dedica-se aos 
livros… 

Com 21 anos de carreira no jornalismo, Nelson Marques continua a seguir o 
seu propósito de levar mundo às pessoas. Apesar de ter deixado as redações 
dos jornais há pouco tempo, dedica-se aos livros, mantendo a paixão pela 
escrita bem presente.  A viver em Oeiras, confessa as saudades de Espinho, 
garantindo que nunca foi objetivo sair da cidade, mas a ambição de uma carreira 
no jornalismo assim o exigiu.

destaque

Nelson Marques: 
o homem que conta 
histórias, levando 
mundo às pessoas 

Eu começo a 
trabalhar num 
jornal regional 
chamado no Diário 
As Beiras de uma 
forma que hoje me 
parece absurda”

Salto muito 
rapidamente de um 
projeto para o outro, 
apaixono-me muito 
depressa por uma 
ideia nova”
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Estou fora das redações há um 
ano e só houve uma altura em que 
senti saudades que foi nas eleições 
do Brasil. Estive lá em 2018 na as-
censão do Bolsonaro. Recordo-me 
que fizemos uma capa e até um 
editorial onde nos posicionávamos 
pela democracia e eu gostava de lá 
ter estado no virar de página. Mas 
estou muito em paz, quero conti-
nuar a contar histórias, mas sinto 
que não houvesse muito mais coisas 
para fazer no jornalismo.
Certamente já perdeu a conta ao 
número de entrevistas realizadas, 
mas deverá saber quem foi o entre-
vistado mais surpreendente…
É difícil, mas posso dizer aquela 
entrevista pela qual mais lutei. O 
Obama vinha a Portugal e eu queria 
muito entrevistá-lo. Fui montando 
bem a teia porque eu não queria 
terminar a minha carreira sem o 
entrevistar. Já tinha feito, no pas-
sado, uma entrevista ao Al Gore, 
mas quando ele veio a Portugal para 
a Web Summit voltei a fazê-lo para 
o Expresso. Por isso, pedi aos asses-
sores dele se podiam dar um toque. 
Além disso, falei com o presidente da 
Fundação Obama que é um descen-
dente de português, pedi ajuda ao 
fotógrafo do Obama que eu também 
já tinha entrevistado. Ou seja, me-
xi-me para uma série de pessoas à 
sua volta, mas a verdade é que ele 
veio a Portugal e não deu entrevistas 
a ninguém e tive muita pena.
Foi a paixão pelas letras que o levou 
aos livros?
Sim. Eu salto muito rapidamente 
de um projeto para o outro, apai-
xono-me muito depressa por uma 
ideia nova, então começo a escrever 
um livro, depois aparece-me uma 
nova ideia já salto para outra his-
tória, até que aprendi a começar e 
a acabar as histórias. Isto pode pa-
recer um pouco filosófico, mas são 
as histórias que nos escolhem. Eu 
nunca na vida poderia imaginar 
que o meu primeiro livro seria sobre 
mulheres que descobriram que 
tinham cancro quando estavam 
grávidas. Além de ser uma his-
tória que me pesou durante muito 

tempo, também pesa aos leitores 
porque é dura e eu tive amigas que 
me disseram que não tinham co-
ragem de o ler.
E como surge a ideia para o livro 
Chefs Sem Reservas? 
Os chefs tornaram-se extrema-
mente mediáticos e há um dia que 
eu percebo que já tinha entrevis-
tado vários. Pensei que estas histó-
rias que eles me contaram, o outro 
lado da superestrela, se calhar 
dava um livro, pois só há livros de 
receitas. Às vezes digo que sou um 
autor um bocado preguiçoso, pois 
as minhas histórias eu já as contei, 
só as fui refinar. 
Como recebeu a notícia de que o 
livro Chefs Sem reserva tinha sido 
nomeado para o prémio Gourmand 
World Cookbook Awards 2023, 
considerado como os Óscares da 

Gastronomia?
Uma das ambições que eu gostava 
era conseguir levar a versão desse 
livro para outros mercados e como 
os livros que estão nomeados para 
esses óscares quer dizer que me-
recem ser traduzidos e chegar a 
todo o mundo, por isso, foi uma 
ótima notícia.
A entrega de prémios vai decorrer 
em maio na Suécia. Vai la estar?
É um plano. Eu sou um introver-
tido, já houve prémios que recebi, 
mas que foi o meu pai, em minha re-
presentação, que os foi receber. Mas 
como eu tenho muita vontade de 
viajar, já há um plano para ir a Cope-
nhaga e depois talvez dar um salto à 
Suécia para a entrega dos prémios.
Os Homens Também Choram dá 
nome a outro dos seus livros… 
Sim, surge durante a pandemia e 

de uma leitura que faço sobre o que 
significa ser homem hoje e como 

podem ser aliados na luta das mu-
lheres. No entanto, também nasce 
de olhar para dentro. Houve uma 
altura em que percebi que os mar-
cadores do meu pai davam a en-
tender que eu poderia ter cancro. 
Lembro-me de ter uma conversa 
com a minha mãe, numa altura em 
que estava a passar por uma fase 
delicada, e ela disse-me que estava 
tudo bem e eu desabo a chorar. Re-
cordo-me que ela me disse que um 
homem de 40 anos não chora. No 
entanto, esse livro acaba por não ser 
pessoal porque ele conta realidades 
que questionam os velhos padrões 
da masculinidade e querem ser 
aliados das mulheres.
Já há um novo livro no horizonte?
Isto nem sempre anda à veloci-
dade que nós queríamos, mas sim, 
o plano é em 2023 haver um novo 
livro.
Que mensagem gostaria de deixar 
aos espinhenses?
Trabalhar é muito importante e 
dá-nos sentido à vida, mas se per-
guntarem às pessoas o que é mais 
importante, provavelmente nin-
guém vai dizer o trabalho. Nós, 
como sociedade, colocamos o tra-
balho como pilar fundamental na 
vida, é o que mais espaço ocupa 
e acho que isso é errado. Apesar 
de termos tido avanços, nomea-
damente com o teletrabalho e a 
semana de quatro dias, mas temos 
que criar balizas melhores entre 
o que é a nossa vida profissional e 
pessoal porque a fatura, mais cedo 
ou mais tarde, vai chegar. Outra 
mensagem que gostaria de deixar 
é para que as pessoas amem mais 
porque nós vivemos numa socie-
dade que cada vez mais se erguem 
mais muros do que pontes. É impor-
tante sermos mais tolerantes. Todos 
nós sofremos na pandemia, mas a 
restauração foi o saco de pancada 
nesse período, por isso talvez pudés-
semos tratar um bocadinho melhor 
o empregado do café ou do restau-
rante. Eu acho que o propósito da 
vida é sermos felizes, por isso essa 
devia ser a concessão que nunca de-
víamos fazer. ○
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Temos que criar 
balizas melhores 
entre o que é 
a nossa vida 
profissional e 
pessoal porque a 
fatura, mais cedo 
ou mais tarde, vai 
chegar”

©
 D

IA
N

A
 T

IN
O

C
O

Livro Chefs Sem Reserva aborda a vida, os segredos e as 
ambições de talentos da área da gastronomia e está nomeado 
para o prémio Gourmand World Cookbook Awards 2023
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LISANDRA VALQUARESMA 

O PROBLEMA prolongou-se du-
rante semanas e apesar da cidade ter 
casas de banho públicas localizadas 
em diferentes pontos, várias esti-
veram encerradas, pelo menos até à 
passada terça-feira, dia 3 de janeiro. 

Habituada a fazer as suas cami-
nhadas junto ao mar, Alzira Santos, 
de 58 anos, cedo reparou no funcio-
namento irregular dos espaços, algo 
que acredita ser “bastante desagra-
dável” em qualquer cidade. “Infeliz-
mente acho que isto não acontece 
apenas em Espinho, mas nós temos 
que falar daquilo que é nosso, por 
isso, tenho visto que há dias em 
que as casas de banho públicas de 
Espinho estão fechadas, principal-
mente as que estão perto da praia, 
junto à gelataria. Venho caminhar 
quase todos os dias à beira-mar e já 
passei pela experiência de precisar 
de ir à casa de banho e encontrar a 
porta fechada. Até perguntei a uns 
senhores que estavam encostados 
perto da porta, mas não me sou-
beram informar”, conta a cidadã que 
acabou por ter que utilizar um esta-
belecimento comercial.

Indignado pelo encerramento dos 

espaços sanitários, um leitor da De-
fesa de Espinho, a residir em Guetim, 
mostrou-se inconformado pela si-
tuação que já vinha a testemunhar 
“há quase dois meses”. Apesar de ter 
constatado que os espaços voltaram 
a abrir, este cidadão habituado a vir 
diariamente à cidade, confessa não 
ter certeza se a situação foi comple-
tamente resolvida.

Contactada pela Defesa de Es-
pinho a 22 de dezembro, a Câmara 
Municipal esclareceu, na passada 
terça-feira (3 de janeiro), a minutos 
do fecho de edição, que “durante o 
mês de dezembro, por uma conju-
gação anormal de incapacidade tem-
porária para o trabalho por motivos 
de doença de vários trabalhadores 
afetos ao serviço de higiene e lim-
peza, a abertura das instalações sa-
nitárias na rua 4 e na rua 27 esteve 
condicionada à escala de trabalho 
dos trabalhadores disponíveis”. 

A Câmara Municipal de Espinho 
explica ainda que “neste momento 
a situação se encontra regularizada” 
e que tem à sua responsabilidade o 
funcionamento das instalações sa-
nitárias da rua 4, rua 27 e do parque 
de estacionamento do ReCaFe, que 
“desde a sua abertura e durante 

esse período”, “estiveram abertas ao 
público num regime de 24 horas, ga-
rantindo a disponibilidade de insta-
lações sanitárias em permanência”. ○

4500 Espinho
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ESPAÇO PÚBLICO

Espaços sanitários 
públicos na cidade 
estiveram encerrados 
durante semanas, 
causando transtorno 
aos cidadãos. 
Câmara Municipal 
explica situação com 
“conjugação anormal de 
incapacidade temporária 
para o trabalho por 
motivos de doença de 
vários trabalhadores”. 
Situação apenas ficou 
(aparentemente) 
regularizada dia 3 de 
janeiro.

Casas de banho públicas com 
funcionamento irregular 

Sáude  e bem-estar dos 
adoslecentes pioraram 
desde 2014

Grande parte dos indicadores de saúde e de bem-estar dos 
adolescentes portugueses pioraram drasticamente desde 
2014. Essa é uma das principais conclusões da investigação 
"Health Behaviour in School-aged Children (HBSC/OMS) 
2022", feita em colaboração com Organização Mundial de 
Saúde. "Nunca notámos tanta diferença em vários indica-
dores", disse Tânia Gaspar, que coordena a investigação.

Os adolescentes portugueses estão mais infelizes (28% 
dos jovens referiram que se sentem infelizes em 2022, ao 
passo que em 2014 eram 15%) e são agora mais os que se 
sentem nervosos (de 8% para 21%) ou irritados (de 6% para 
16%) diariamente. 18% dos adolescentes referem que têm 
dificuldades em adormecer quase todos os dias (18% em 
2014), 16% sentem-se cansados e exaustos quase todos 
os dias (6% em 2014) e 25% tiveram comportamentos auto 
lesivos no último ano (20% em 2014).

Para além da saúde mental, também tem havido retrocessos 
na saúde física. 8% dos adolescentes têm dores de cabeça 
quase todos os dias (5% em 2014) e 12% têm dores de 
costas quase todos os dias (6% em 2014). Isto apesar de 
haver mais jovens a referir que realizaram atividade física 
nos últimos 7 dias (de 51% para 56%).

"Nestas idades, o impacto que tem no desenvolvimento 
ainda é maior. É como se eles estivessem sempre a crescer 
e, se se estão a desenvolver com estas dificuldades, isto 
vai ter um efeito 'bola de neve' e vai acabar por afetar as 
suas oportunidades. O quanto antes é importante dar uma 
resposta", explicou Tânia Gaspar.

A crise pandémica causou um impacto grande no desen-
volvimento dos jovens, em particular dos adolescentes. Os 
indicadores agora apresentados pela OMS revelam um ce-
nário preocupante daqueles que entrarão na idade ativa nos 
próximos anos. A pandemia não terá sido a única causa, 
mas foi a principal. Cuidar destes jovens não é apenas 
cuidar deles, é também cuidar do nosso futuro. A pandemia 
passou, mas deixou um rasto que convém não esquecer.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
2 de janeiro de 2022

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DOS ESPAÇOS SANITÁRIOS: 
Rua 4 (junto à gelataria)  
09h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00

Rua 27 (junto à Igreja Matriz) 
09h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00

Parque de Estacionamento do 
ReCaFe | Aberto 24 horas

ABERTURA ÀS SEGUNDAS 
E SEXTAS PARA APOIO À 
REALIZAÇÃO DAS FEIRAS 
SEMANAIS 
ÀS SEGUNDAS-FEIRAS  
das 06h30 às 19h30

- Rua 43 (Feira) 
- Rua 39/Av.ª 24 (Tourada)
- Rua 29 (Lota)

ÀS SEXTAS-FEIRAS  
das 06h30 às 13h00

- Rua 43 (Feira)
1º E 3º DOMINGOS DO MÊS  
entre as 09:00 e as 12:00  
e as 14:00 e as 18:00

- Rua 29 (Lota)
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VÁRIAS RUAS estiveram 
encerradas ao trânsito e 
diversas garagens e caves 
ficaram inundadas no pri-
meiro dia de 2023. O alerta 
vermelho foi lançado pelo 
Serviço Municipal de Pro-
teção Civil, avisando a po-
pulação para a intempérie 
que viria a afetar o concelho. 
Foram tomadas algumas me-
didas preventivas, mas não 
foi o suficiente para se evi-
tarem inundações e alguns 
deslizamentos de terras.

Durante o dia 1 de janeiro, 
os Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Espinho 
(BVCE) foram chamados 
para 23 ocorrências devido 
a inundações de estruturas 
ou superfícies em virtude 
da precipitação intensa. Um 
movimento de terras obrigou 
ao corte da rua N.º 1 Urbani-
zação Engenho Velho, junto 
à ponte da ribeira de Rio 
Maior e, ainda na freguesia 
de Silvalde, na via que liga 
Espinho a Esmoriz. Os bom-
beiros acorreram, ainda, a 
um despiste de uma viatura 
ligeira de passageiros, na A1, 
do qual resultou um ferido li-
geiro que foi transportado ao 
Hospital de S. Sebastião, em 
Santa Maria da Feira.

PREVENÇÃO FOI A CHAVE

Segundo os BVCE, a decla-
ração de situação de emer-
gência “permitiu adotar um 
conjunto de medidas de 
prevenção e de antecipação, 
assim como reforçar a infor-
mação à população, encerrar 
preventivamente locais ha-
bituais de cheia e colocar di-
versos meios de resposta em 
prontidão”. 

A noite e em especial o pri-
meiro dia do ano foram de 
muito trabalho. “A noite de 
passagem de ano assim como 
o primeiro dia do ano foram 
vividos de forma diferente 
para todos os que estiveram 
no terreno, mas o sentido de 
missão, o trabalho em equipa 
e o espírito de ajuda e de 

dever com a comunidade de 
todos os intervenientes, pre-
valeceu sobre qualquer outra 
vontade”, afirma o coorde-
nador municipal de Proteção 
Civil e comandante do corpo 
de Bombeiros do Concelho 
de Espinho, Pedro Louro, 
num balanço à atuação no 
primeiro dia do ano.

Mesmo com tantos pe-
didos de auxílio “os pro-
blemas foram todos rapida-
mente acorridos, sabendo 
que infelizmente há casos em 
que nada ou pouco há a fazer 

contra a força da natureza e 
as condições encontradas no 
terreno, implicando algumas 
delas intervenções estru-
turais profundas”, explica 
Pedro Louro que aproveita 
para alertar a população para 
estar preparada para situa-
ções idênticas ou até mais 
gravosas no futuro, “ado-
tando medidas de prevenção, 
nomeadamente para evitar 
a entrada de água de forma 
fácil nas habituações e nunca 
atravessar zonas inundadas, 
a pé ou de carro”. Se tais me-
didas tivessem sido adotadas, 
segundo Pedro Louro “pode-
riam ter sido facilmente evi-
tadas algumas ocorrências 
que se registaram”.

Os BVCE, para esta si-
tuação em particular, “refor-
çaram a sua resposta até à 
capacidade máxima possível, 
com equipas de reconhe-
cimento, de comando e de 
intervenção”.

Ainda assim, os bombeiros 
consideram que “a situação 
acabou por não ser tão grave 
como o previsto, dado que as 
superfícies frontais que as-
solaram o país se foram des-
locando progressivamente 
mais para norte”. •

Espinho não escapou à intempérie que assolou o país no 
primeiro dia do ano. Os bombeiros registaram mais de quatro 
dezenas de ocorrências, a maioria devido a inundações.

Inundações e deslizamentos de 
terras no primeiro dia do ano

Atravessamos uma época de muitos 
desafios e esperam-nos períodos di-
fíceis e exigentes. Se já era meritório 
ter a consciência da importância da 
poupança, agora torna-se quase uma 
necessidade. A melhor forma de in-
cutir hábitos saudáveis é desde pe-
queno, aprendendo a importância do 
dinheiro e como o gastar de forma 
consciente.

O mais importante é falar com os 
mais pequenos de forma clara, ex-
plicando a importância do dinheiro e 
de poupar, de terem noção que é pre-
ciso pagar mensalidades ou rendas 
de casa ou do automóvel. Fazê-los  
compreender a importância do orça-
mento, de acordo com os ganhos e 
com as despesas. E para isso, nada 
melhor que a prática de pequenas 
responsabilidades, como uma me-
sada, para poderem gerir o próprio 
dinheiro e tomarem decisões. Faça 
compras conscientes, ensine os mais 
pequenos a pensarem e ponderarem 
antes de comprarem: “realmente 
preciso disto… se comprar isto não 
posso comprar aquilo…”. 

Ensiná-los a pensar é o primeiro 
passo para a literacia financeira. Es-
tando já habituados à mesada, esta-
beleça metas mais desafiadoras. Por 
exemplo, pouparem para comprarem 
aquele brinquedo preferido, umas 
férias etc. Acompanhe o processo 
e ajude-os a atingir o fim desejado. 
Ainda muito importante é ser um bom 
exemplo, pois os pequenos aprendem 
por imitação. 

Como ensinar hábitos de 
poupança aos mais pequenos

 cada €URO conta 

Joana Patrícia Machado Unipessoal LDA
Nr.º da autorização em banco de Portugal 0006136. 
Para mais informações consultar: 
https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/joana-patricia-machado-unipessoal-lda

Em parceria com 
DS INTERMEDIÁRIOS 
CRÉDITO ESPINHO

Dicas
• Estabeleça uma mesada

• Leve-os às compras e 
ensine a importância de ter 
um consumo consciente 

• Incentive-os a 
estabelecerem metas e 
pouparem para as atingirem

• Seja um bom exemplo

OCORRÊNCIAS

23 inundações
1 movimento de 
massa
15 emergências 
pré-hospitalar
1 despiste rodoviário
4 patrulhamentos, 
reconhecimentos ou 
vigilâncias
1 busca e resgaste 
terrestre de animais
1 reboque e 
desempanagem
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CERCA DE DUAS centenas de cães 
e gatos, que se encontram nas atuais 
instalações precárias da Patinhas 
Sem Lar, estão abrangidos pelo novo 
projeto da associação. A candidatura 
foi feita em dezembro passado, para 
uma verba aproximada de 150 mil 
euros, mas o ICNF entendeu que a 
Patinhas Sem Lar tinha capacidade 
para desenvolver este novo abrigo e 
contemplou-a com mais 45 mil euros 
(194.175,00 euros). O projeto dos Ar-
quitetos Alexandre Oliveira e Miguel 
Lopes da Costa da empresa AOMC 
arquitetos associados, irá contar com 
o projeto de engenharia de Ricardo 
Dória Duarte (ambos pro bono), 
abrangendo a construção de novos 
abrigos caninos e felinos (110 cães e 
98 gatos), com várias boxes, compar-
timentos de isolamento e/ou quaren-
tena, sala de tratamento/esterilização, 
parques de exercício, parques de ma-

tilha ou equiparado, sistemas de pro-
teção contra incêndios e um abrigo 
para gatos envolvidos em programas 
CED (Capturar-Esterilizar-Devolver).

Ana Paula Castro, uma das res-
ponsáveis pela Patinhas Sem Lar, 
mostrou-se entusiasmada com o 
projeto e rapidamente tratou de fazer 
diligências: Mal soube da atribuição 
desta verba, liguei de imediato ao 
presidente da Câmara, Miguel Reis e 
à vereadora Maria Manuel Cruz e ma-
nifestei a intenção da associação con-
tinuar a colaborar com o Município 
na recolha, tratamento e adoção dos 
animais e da necessidade de termos 

um terreno para implementarmos 
este nosso projeto”.

ATUAL ABRIGO NÃO 
TEM CONDIÇÕES

O atual abrigo canino está localizado 
em Silvalde, num terreno que foi 
cedido há cerca de quatro anos, a 
título precário, pelo empresário Ma-
nuel Salgueiro. Contudo, segundo 
Ana Paula Castro, “o atual abrigo 
não tem condições” e, por isso, mais 
cedo ou mais tarde a associação terá 
de sair dali.

A dirigente mostra-se ainda mais 
preocupada com as condições do 
atual gatil, que está a funcionar no 
antigo Matadouro Municipal. “Chove 
dentro daqueles armazéns e não acre-
dito que a Câmara Municipal venha a 
investir ali”, revela Ana Paula Castro, 
que deposita enormes esperanças no 
arranque de um novo espaço que terá 
a capacidade para acolher, com boas 

condições, todos os animais que estão 
ao cuidado da associação.

Ana Paula Castro estava atenta às 
candidaturas no ICNF, até porque a 
congénere associação Maranimais já 
tinha conseguido um financiamento. 
“Abriram as candidaturas não só para 
a construção de novos abrigos, mas 
para outro tipo de apoios. Candidatá-
mo-nos a tudo”, dá nota, sublinhando 
que a última candidatura a efetuar 
foi para a construção do abrigo, cujo 
prazo terminava a 2 de dezembro. 
“Achámos que não deveríamos fazer 
uma coisa demasiadamente ambi-
ciosa para aumentarmos a probabi-
lidade de conseguirmos o financia-
mento. Por isso, fizemos um projeto 
para 158 mil euros e ficámos sur-
preendidos com a atribuição de 194 
mil euros, mais do que aquilo que pe-
dimos”, disse a dirigente da Patinhas 
Sem Lar, não poupando elogios aos 
funcionários do ICNF que “foram im-
pecáveis” e que “sempre prestaram os 
necessários esclarecimentos”, contri-
buindo, deste modo, para a atribuição 
daquela verba.

Com financiamento aprovado há 
um pequeno mas grande problema 
para avançar com o projeto: falta um 
terreno. Ana Paula Castro revela ter 
falado já com o presidente da autar-
quia e que o edil "estaria disponível 
para ajudar" prometendo reunir com 
os serviços técnicos para procurar 
uma solução. Ana Paula Castro não 
esconde a urgência na tomada de 
uma decisão por parte da autarquia 
uma vez que a Patinhas Sem Lar 
tem um ano para construir o equi-
pamento com a verba que lhe foi 
atribuída. “Não sei se esta verba será 
a necessária para completarmos o 
projeto, mas sei que no próximo ano 
poderemos candidatar-nos a um re-
forço, se tal for necessário”, dá nota. 

A SOLUÇÃO SERÁ  
SEMPRE A ADOÇÃO

Ana Paula Castro diz que a asso-
ciação não pode “ter um espaço ili-
mitado” e que o equipamento para 
as cerca de duas centenas de animais 
será o suficiente. “Temos de investir 
nas adoções dos animais e este será 
sempre o segredo do nosso sucesso. 
Não podemos pensar em estruturas 
megalómanas porque depois não 
teremos capacidade para as gerir”, 
adianta a dirigente que preconiza a 
“rentabilização” do espaço que consta 
no novo projeto que terá de ter “uma 
grande capacidade de saída” para po-
derem acolher outros animais. 

Segundo Ana Paula Castro, “o novo 
equipamento trará melhores condi-
ções para os animais e outras condi-
ções de trabalho para os voluntários. 
Por exemplo, as boxes estarão equi-
padas com um sistema de lavagem 
que estará ligado, diretamente ao 
saneamento. Atualmente fazemos a 
limpeza com vassouras e com sacos 
do lixo. Teremos, também, eletrici-

dade, uma sala de esterilizações e en-
fermaria, boxes de quarentena para 
animais com doenças infeciosas”, 
explica.

Nas novas instalações haverá um 
espaço para o armazenamento das 
rações que estarão, assim, prote-
gidas dos ratos. Deste projeto consta, 
também, um parque canino, que será 
totalmente vedado e onde as pessoas 
poderão soltar os cães.

Ana Paula Castro diz que a grande 
prioridade “será a construção do 
gatil”, com a devida separação dos 
gatos doentes, saudáveis e com infan-
tário. Depois disso serão construídas 
as várias boxes para os cães. “Natu-
ralmente que este projeto que dis-
pomos será devidamente ajustado às 
circunstâncias atuais”, uma vez que 
foi elaborado há já alguns anos pelos 
arquitetos projetistas.

A dirigente da Patinhas Sem Lar 
não esconde a sua satisfação com o 
impacto que a atribuição desta verba 
e o anúncio da construção do novo 
abrigo teve junto da população. “O 
engenheiro Ricardo Dória Duarte 
ofereceu-se para elaborar todo o pro-
jeto de engenharia pro bono. Este é 
um bom exemplo da bondade e da 
simpatia que algumas das pessoas 
têm demonstrado com a nossa asso-
ciação”, disse Ana Paula Castro. “Sei 
que as pessoas estão felizes com isto 
porque ninguém quer ver os animais 
abandonados à porta de casa. Este é o 
nosso trabalho diário no concelho de 
Espinho”, sublinha. 

Por fim, Ana Paula Castro faz 
questão de dizer que a verba agora 
atribuída pelo ICNF destina-se, ex-
clusivamente, à construção do novo 
abrigo e, por isso, não poderá ter ou-
tros fins. “É importante que as pes-
soas entendam que esta verba já está 
numa conta distinta. Isto não nos 
ajuda com as dívidas que temos, de 
cerca de 25 mil euros, com as clínicas 
veterinárias, nomeadamente com a 
Vetespinho, Hospital Veterinário de 
Santa Marinha, a Clínica Veterinária 
de Esmoriz e a Clínica Veterinária de 
Mira”, destaca, acrescentando que, 
por exemplo, “a parcela que a Câmara 
nos atribui nesta área é manifesta-
mente insuficiente”. ○ 

PATINHAS SEM LAR

A Associação Patinhas Sem Lar foi contemplada com uma verba de 194 mil euros 
para a construção de um novo abrigo para animais. O valor foi atribuído no 
âmbito de uma candidatura aos fundos do Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF). A associação já tem o dinheiro e o projeto, mas falta o terreno. 
A obra terá de ser feita até ao final do corrente ano. 

Mais de 190 mil 
euros para construir 
novo abrigo até ao 
final do ano

Falta-nos, agora, o 
terreno. Já falei com o 
presidente da Câmara, 
arquiteto Miguel Reis e 
ele disse-me que estaria 
disponível para nos 
ajudar e que iria reunir 
com os serviços técnicos 
para ver se encontrava 
uma solução”
Ana Paula Castro, 
Patinhas Sem Lar
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€ 194.175,00
Boxes para 110 cães
1 gatil para 98 gatos
1 parque de exercício
1 sala de tratamento/esterilização

Maquete 3D do  novo abrigo
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GONÇALO RIBEIRO

Com o objetivo de homenagear 
a médica e investigadora Maria 
de Sousa, a Ordem dos Médicos 
e a Fundação BIAL promovem o 
Prémio Maria de Sousa, que visa 
galardoar e apoiar até cinco jovens 
investigadores científicos portu-
gueses em projetos de investigação 
na área das Ciências da Saúde.

Na edição de 2022, uma das ven-
cedoras do prémio foi a espinhense 
Sandra Tavares com um projeto 
focado nas células cancerígenas. 
Segundo a investigadora o projeto 
pretende “identificar moléculas que 
estão envolvidas no processo de 
desenvolvimento de metástases no 
cancro da mama triplo-negativo” e 
a investigação vai possibilitar a “res-

posta a perguntas que permanecem 
em aberto”.

LUTA CONTRA A DOENÇA

A investigadora diz que o projeto 
contribuirá para alcançar um melhor 
tratamento pois o atual é muito debi-
litante. No entanto, Sandra Tavares 
reconhece que este é um processo 
lento, e os resultados da investigação 
só irão surgir daqui a vários anos.

A investigadora assume que o es-
tudo do cancro sempre foi um “fas-
cínio” porque considera que o corpo 
humano é uma “máquina quase 
perfeita”. A motivação da espinhense 
é a compreensão da forma como 
“surgem células tão agressivas” e pre-
tende usar esse conhecimento para 
tratar a doença.

“O objetivo é dar às mulheres que 
ganham a luta contra a doença, um 
futuro com menos consequências dos 
efeitos secundários das terapias con-
vencionais”, destaca.  ○

A escritora espinhense 
Marta Pais Oliveira recebeu, 
no passado dia 21 de dezembro, 
em Vigo, o 8º Prémio Literário 
Nortear, galardão atribuído 
a jovens escritores da eu-
rorregião Galiza – Norte de 
Portugal.

O prémio, conseguido em 
setembro através do livro 
Medula, tem uma atribuição 
de três mil euros, o que vai 
permitir a publicação da obra 
em português e em galego. 
Segundo Marta Pais Oliveira, 
“contar histórias precede a 
linguagem, e é pela linguagem 
que nos unimos e desco-
brimos. É pela linguagem que 
tentamos aproximações ao 
que não tem nome, nessa ten-
tativa de o tocar. Alguém já o 
disse antes, onde a linguagem 
tem limites, tem o mundo li-
mites. Como diminuir o fosso? 
Talvez os livros sirvam para 
resgatar a identidade, para 
combater a solidão, para nos 
ligarmos mais, para cuidarmos 
mais uns dos outros”.

De acordo com a organi-
zação responsável pela atri-
buição do prémio, “a obra ven-
cedora Medula é um conto em 
prosa que se destaca pela sua 
inovação na introdução de 
entidades e instituições irreais 
que sem ter correspondência 
com o mundo real, configuram 

a materialização de um estado 
vigente e controlador do indi-
víduo, em prol de um suposto 
bem-estar”.

Na cerimónia da entrega do 
prémio foi novamente lançado 
o concurso que a espinhense 
venceu. Trata-se da 9ª edição 
do prémio Nortear e tem as 
candidaturas abertas até ao 
dia 30 de junho de 2023, na 
Plataforma Nortear. Podem 
participar todas as pessoas 
nascidas ou residentes da Re-
gião Norte de Portugal ou na 
Galiza, entre os 16 e os 36 anos, 
com obras originais e inéditas, 
escritas em língua portuguesa, 
segundo o novo acordo orto-
gráfico, e em língua galega, 
segundo a normativa ortográ-
fica vigente publicada pela 
Real Academia Galega.  

Marta Pais de Oliveira é li-
cenciada em Ciências da Co-
municação pela Universidade 
do Porto e Universidad Com-
plutense de Madrid e pós-gra-
duada em Comunicação Em-
presarial pela Porto Business 
School.

A organização referiu que 
o prémio Nortear “é um polo 
cultural de referência” na 
Europa, no âmbito da coo-
peração transfronteiriça e é 
cofinanciado pelo programa 
Interreg Espanha – Portugal 
(POCTEP). ○ LV

INVESTIGAÇÃO LITERATURA

O projeto “Identificação 
dos componentes de 
reciclagem proteica 
que controlam a 
formação de metástases 
cancerígenas” da 
espinhense Sandra 
Tavares, venceu o 
prémio Maria de Sousa 
que premeia jovens 
investigadores na área 
da Saúde.

Livro Medula, um conto em prosa, conseguiu 
a atribuição de três mil euros para 
publicação em português e galego.

Sandra Tavares 
integra projeto 
vencedor do 
prémio Maria 
de Sousa

Marta Pais Oliveira 
recebe Prémio 
Nortear em Vigo 

O prémio tem uma 
enorme importância, 
pois vem consolidar 
a investigação e os 
primeiros passos 
como investigadora 
independente”
Sandra Tavares
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O TOTAL DE 1729 partos rea-
lizados foi o número que levou o 
Centro Hospitalar de Gaia/Espinho 
(CHVNGE) a bater um novo recorde 
no mundo dos nascimentos. Trata-se 
da melhor marca dos últimos dez 
anos nesta unidade e foi atingida a 

29 de dezembro, deixando para trás o 
recorde anterior que correspondia a 
um total de 1726 partos. 

Para o CHVNGE, a abertura da 
Unidade da Mulher e da Criança, 
a 8 de março de 2022, “com novas 
condições hoteleiras e assistenciais, 
ímpares no país e no setor público” 
ajudou a atingir esta marca, resul-
tando num “um aumento de partos, 
com um máximo de 171 realizados no 
mês de novembro”.

De acordo com a direção da Uni-
dade da Mulher e da Criança, atingir 
este valor é “abrir um novo ciclo que 
repõe a maternidade” do CHVNGE 
“como uma unidade de referência na 
região norte e a sul do Douro”, repre-
sentando também “um momento de 

orgulho e de garantia da qualidade 
do trabalho que é desenvolvido dia-
riamente pelos colaboradores, em 
prol das utentes”.

Para Joana Duarte, administra-
dora hospitalar desta maternidade, 
“as novas instalações estão ao me-
lhor nível do que se faz na Europa, 
permitindo conciliar o conforto do 
domicílio com o apoio de profissio-
nais altamente qualificados e a dis-
ponibilidade de meios tecnológicos, 
sempre que necessário, para que o 
parto decorra com sucesso”, fazendo 
com que sejam “decisivas para ajudar 
a bater recordes, sendo cada vez mais 
atrativas também para utentes de 
fora da área geográfica de Vila Nova 
de Gaia e de Espinho”. ○  LV

CENTRO HOSPITALAR GAIA/ESPINHO

Maternidade 
bateu recorde 
de partos dos 
últimos dez 
anos 
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1. Os planos de 2022 
concretizaram-se?

2. Quais são os 
desejos para o ano de 
2023?   

2020 e 2021 foram 
marcados pela 
pandemia. O ano que 
agora terminou tinha 
tudo para correr de 
feição com o Covid-19 
aparentemente 
controlado e com o 
aliviar das restrições. 
Contudo, a guerra na 
Ucrânia veio assombrar 
o panorama mundial e as 
preocupações mudaram 
substancialmente. Ainda 
assim, os espinhenses 
consideram o ano de 2022 
relativamente normal 
mas já sabem o que 
querem para 2023: o fim 
da guerra.  GONÇALO RIBEIRO 

 VOX POP 

Carlos Pinho, 
60 anos

1 –  Sim. De maneira geral. A nível 
pessoal foi bom, a nível familiar 
também foi bom e a nível de traba-
lho idem. A nível nacional as coisas 
não correram bem. Como eu costu-
mo dizer somos um país pequeno e 
bom, mas muito ladrão e corrupto 
também. É uma vergonha o que 
se passa no país. Mas tanto pode ir 
um Governo como outro que é tudo 
igual. Eles são todos iguais. De cem 
aproveitam-se talvez dez. 
2 – Espero que seja um bom ano 
para todos. Um ano de felicidade e, 
acima de tudo, que não haja tanta 
miséria, é isso que eu desejo. Oxalá 
as coisas mudem para o ano. 

Acúrcio Costa, 
89 anos 

1 – Foi um bom ano. Por um lado 
sim, mas por outro nem por isso. 
Pessoalmente as coisas não mu-
daram muito. Aqueles que não es-
tão no Governo querem ir para lá, 
roubar o lugar aos outros, mas a 
diferença depois é pouca. É tudo a 
mesma seita. Tem de mudar alguma 
coisa, não podemos estar sempre 
numa situação instável.
2 – Espero que haja saúde e que tudo 
corra bem para todos. Desejo suces-
so aos portugueses em geral e aos 
espinhenses em particular. 

É do nosso mar

João Neves, 
52 anos

1 – Para mim, pessoalmente, sim. As 
coisas correram bem tirando um 
percalço ou outro. Mas para o país 
nem por isso. Foi um bocadinho 
mau. Vamos lá ver se para o ano as 
coisas melhoram. 
2 – A nível pessoal espero que o pró-
ximo ano venha com muita saúde 
para mim e para os meus, paz e tra-
balho para respirar. E que, finalmen-
te, acabe esta guerra, ou pelo menos 
que as coisas melhorem.  

Márcia Sousa,
 39 anos

1 – Foi um ano turbulento. Temos 
uma empresa e por causa da escas-
sez das matérias-primas e do au-
mento de custos foi muito complica-
do. Mas estamos na luta. 
A nível internacional também foi 
complicado. Estávamos a tentar re-
cuperar de uma pandemia e depois 
temos a guerra na Ucrânia e que afe-
tou tudo e todos internacionalmente 
e também a nível nacional. 
2 – Para 2023 desejo muita saúde para 
todos e muita paz. A nível nacional 
espero que consigamos ultrapassar a 
inflação e que rapidamente as coisas 
retomem como eram inicialmente. 

José Francisco, 
59 anos

1 – De maneira geral, eu diria que 
que sim. Os desejos concretizaram-
-se, pelo menos foi como eu costu-
mo dizer: nós queremos sempre o 
bem-estar geral para a nossa família 
e conseguimos concretizar de facto.
2 - Eu desejo aquilo que toda a gente 
deseja aqui na Europa e em todo o 
mundo. Neste caso seria que a guer-
ra da Ucrânia acabasse. É algo está 
a preocupar toda a população, e por 
isso penso que o primeiro desejo 
que eu tenho que é que acabe esta 
guerra. A nível pessoal, aquilo que 
cada um de nós quer, mesmo para a 
família, é saúde, porque é o que nos 
dá uma força continuarmos a nossa 
vida normal no dia-a-dia. POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...Presidente
Marcelo dirigiu  uma

mensagem de Ano Novo 
aos Portugueses

PCP,BE e Chega
consideram que o presidente 

podia ter ido mais longe.
é verdade, podia ir ao 

Catar por exemplo.onde referiu
a partir de Brasília,
que 2024 irá ser um
ano complicado.

Desejos dos espinhenses para 2023: 
Muita saúde e o fim da guerra

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

QUARTOS, c/ casa de banho 
privativa, c/ cozinha, pequeno-
almoço, tratamento de roupa, 
garagem e TV Cabo mais 
Sport TV. Tlf. 227340002 ou 
227348972
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A guerra sempre foi longe para nós, aque-
les que nunca lá estivemos. Estudámos 
nos livros de História, ouvimos relatos, 
vimos fotos e assistimos a muitos filmes. 
Lembro-me de assistir em direto na tele-
visão aos ataques norte-americanos ao 
Iraque em jeito de resposta ao 11 de se-
tembro. Sem redes sociais, a televisão era 
o mais imediato e o mais perto que tínha-
mos de tudo, dos conflitos também. E era, 
na altura, muito perto, ainda que o Iraque 
fosse - como continua a ser - muito longe, 
ninguém sabe muito bem onde, lá para o 
Médio Oriente, perdido nos seus conflitos 
constantes.

Acho que a proximidade relativa veio com 
a guerra na Síria - outro sítio muito longe, 
sabe-se lá onde. Com mais tecnologia e, 
se o direto não era ainda no exato local 
dos acontecimentos, era possível estar 
muito perto e a quantidade de imagens 
que nos chegavam faziam o seu papel de 
nos pôr bem perto dos acontecimentos, 
a par de mais acontecimentos, tínhamos 
mais informação do que se passava no 
terreno (não sendo isso, claro, condição 
para melhor informação, para um conhe-
cimento mais preciso das coisas). Lem-
bro-me de ver repórteres a recolher ima-
gens lado a lado com quem combatia, 
lembro-me das várias perspectivas nada 
profissionais ou editadas daqueles corpos 
no chão depois de descoberto o ataque 
com armas químicas. Já não eram coisas 

que ficávamos a saber através dos livros 
na escola. Era ali, praticamente, e tanto 
quanto possível, no momento.

Ainda assim, eram imagens que nos che-
gavam, se não com origem na comunica-
ção social que acompanhava o conflito, 
pelo menos após o filtro jornalístico. De-
pois vieram as redes sociais. O Facebook 
primeiro para dar palco a quem quisesse 
partilhar acontecimentos da sua vida - e 
se a vida está em guerra, pois é isso que 
se partilha. Depois o Instagram, mais ime-
diato, que recordou a possibilidade de 
entrarmos em direto…da guerra. E, por 
último (deve haver muitas mais, claro, os 
meus conhecimentos é que não vão mais 
além disto) o Tik Tok, que trouxe aos uti-
lizadores, imagine-se, a possibilidade de 
criar “tendências” e vídeos que have-
riam de viralizar a partir…de cenários de 
guerra.

Não estamos a falar de filmar acidentes 
de carro, de tirar fotografias a incêndios 
florestais, aquele tipo de tragédias com 
que nos podemos deparar facilmente. 
Não são exercícios, treinos, simulações. 

Estamos a falar de partilhar fotos de nós 
próprios metidos em trincheiras na frente 
de batalha na Ucrânia, de editar vídeos 
de mísseis a ser lançados com músicas a 
ridicularizar o inimigo, de filmar o momen-
to em que alvejamos um drone que vinha 
na nossa direção com a mensagem “Feliz 
Ano Novo” ou “para as crianças”, de nos 
pormos a fazer as danças da moda quan-
do temos por trás um verdadeiro cenário 
de guerra. Nos tempos sem grande ação, 
criamos conteúdos para as redes sociais 
como refeições partilhadas com gorros 
de Natal na cabeça, brincadeiras no gelo, 
um cigarro ao lado dos colegas (um deles 
que, curiosamente, tem sangue a escor-
rer-lhe da cabeça) e seflies, muitas selfies, 
quase ao estilo “olhem para mim, estou 
a combater os russos”, claro, pois é de 
redes sociais que estamos a falar.

A maior parte das situações de que aqui 
falo, venho assistindo a partir dos vídeos 
partilhados pelos soldados que comba-
tem na Ucrânia num canal na plataforma 
Telegram. São centenas de vídeos ali 
para toda a gente ver, onde, além destes 
momentos “descontraídos”, alguns com 
autênticas produções audiovisuais, tam-
bém partilham o carregar das armas, os 
HIMARs a lançar míssil atrás de míssil, 
imagens dentro dos tanques a disparar 
e, enquanto uns respondem aos ataques 
do inimigo que tão bem se ouvem há 
sempre alguém que está a filmar.. Afinal, 
é o dia-a-a-dia que alimenta as redes so-
ciais, não é?

E tudo isto nos está a parecer muito nor-
mal. Nós que não sabemos o que é a 
guerra, achamos que a guerra é esta leve-
za, estas imagens divertidas. Numa mão, 

os soldados têm uma arma, na outra um 
telemóvel “inteligente” (e ainda há os que 
têm uma câmara amarrada ao capacete, 
para nos colocar ainda mais “dentro” da 
ação e nos ajudar a não perder nada).

Este tipo de conteúdo, esta informação é 
muito mais fácil de receber (não posso di-
zer absorver, porque o scroll não é o maior 
amigo da absorção do que quer que seja) 
do que as reportagens feitas pelos repór-
teres. Até porque não tem imagens de 
corpos mutilados, de mortos espalhados 
pelo chão, de edifícios desfeitos. Esse é 
o conteúdo que, quase 11 meses depois, 
passou de assustador - porque, afinal, a 
Ucrânia é já ali - para banal e já nos faz 
mudar de canal. Já tudo se mistura e, 
na verdade, as guerras são todas iguais. 
Quase 11 meses depois, se calhar, afinal 
a Ucrânia é lá longe.

Entre imagens que já não diferenciamos 
e soldados a fazer danças no Tik Tok e 
a ridicularizar o exército russo, a nossa 
opção é fácil: escolhemos a guerra da 
segunda.

Porque é assim que as coisas, as de maior 
grandeza e as situações do dia-a-dia, se 
tornam suportáveis: suavizando-as. Ba-
nalizando-as. Ridicularizando-as. Ficam 
mais pequenas, incorporadas na rotina de 
fazer scroll ao longo do dia e siga que a 
vida continua.

Com os telemóveis ditos inteligentes, com 
as redes sociais, a guerra está mais perto 
e, ao mesmo tempo, por superficial e su-
jeita ao scroll, mais suave. Mais longe de 
nos tocar. Ganhou um novo papel: o de 
nos entreter os momentos de ócio. 

A guerra que 
partilhamos

opinião 
Claúdia Brandão

Porque é assim que as coisas, 
as de maior grandeza e 
as situações do dia-a-dia, 
se tornam suportáveis: 
suavizando-as. Bana lizando-as. 
Ridicularizando-as. 

P
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4500 freguesias

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA SOLIDARIEDADE 

Aquilo que se pede 
de um orçamento é 
que ele seja o mais 
claro, o mais atual e 
o mais transparente 
possível, mas isso não 
acontece”
Nuno Pimenta, PSD

“As intervenções 
são indignas porque 
foram analisar o 
orçamento do ano 
passado e não a 
prestação de contas”
Nuno Almeida, 
presidente da Junta 
de Freguesia

“O valor das receitas 
correntes é superior 
ao das despesas, o 
que significa que a 
junta prevê arrecadar 
a receita necessária 
para cobrir as 
despesas previstas, 
garantindo um 
equilíbrio das contas”
Bárbara Barbosa, 
tesoureira da Junta  
de Freguesia

LISANDRA VALQUARESMA 

A ASSEMBLEIA de Fre-
guesia de Anta e Guetim 
aprovou, por maioria e com 
o voto contra do PSD, os do-
cumentos previsionais para 
2023, tendo sido o orçamento 
para este ano a receber o 
maior destaque da sessão rea-
lizada a 29 de dezembro.

Com um total de 691.471.56 
euros, a Junta de Freguesia 
de Anta e Guetim afirma 
tratar-se de um orçamento 
“equilibrado” e que regista, 
relativamente ao de 2022, 
“um aumento de 4,6%”, da 
mesma forma que “as receitas 
correntes apresentam um 
aumento de 5,2%”, represen-
tando cerca de 28 mil euros 
a mais do que foi orçamen-
tado em 2022, “por força do 
aumento das transferências 
correntes e da venda de bens 
e serviços correntes”.

Segundo Bárbara Barbosa, 
tesoureira da Junta de Fre-
guesia, neste orçamento “o 
valor das receitas correntes 
é superior ao das despesas, 
o que significa que a junta 
prevê arrecadar a receita ne-
cessária para cobrir as des-
pesas previstas, garantindo 
um equilíbrio das contas”, 
referenciando ainda que “no 

âmbito do contrato interad-
minstativo a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Junta de Freguesia, 
está previsto receber o valor 
de 117 mil euros”. 

Dos vários objetivos pre-
vistos a realizar em 2023, a 
Junta de Freguesia destacou 
a necessidade de intervenção 
nos dois cemitérios. Com um 
valor destinado de 25 mil 
euros, prevê-se, segundo o 
executivo, proceder à aber-
tura de novas sepulturas 
no cemitério de Anta e, em 
Guetim, iniciar a construção 
de alargamento do cemitério. 

Também em Guetim, no 
âmbito dos encargos de con-
servação de bens, com um 
valor previsto de 205 mil euros 
para as despesas protocoladas 
com a Câmara Municipal, está 
inscrito o melhoramento 
do Complexo Desportivo de 
Guetim, cuja intervenção de-
verá obrigar à contratação de 
mão de obra especializada. 

Segundo o executivo, o or-
çamento para 2023 assenta 
numa “perspetiva de gestão 
rigorosa”, mas o documento 
acabou por não garantir con-
senso por parte do PSD, che-
gando a originar o momento 
mais quente da sessão com 
troca de acusações entre os 

vogais do partido social de-
mocrata e Nuno Almeida, pre-
sidente da Junta de Freguesia. 

Para Nuno Pimenta, vogal 
do PSD, o documento apre-
sentado pelo executivo so-
cialista era semelhante ao 
do ano anterior, defendendo, 
assim, que se mantinha igual. 
“Aquilo que se pede de um or-
çamento é que ele seja o mais 
claro, o mais atual e o mais 
transparente possível, mas 
isso não acontece. Este não 
é um orçamento fiável e não 
considero que seja um orça-
mento digno desta freguesia”, 
afirmou.

Em resposta, Nuno Al-
meida demonstrou o desa-
grado pelas intervenções e 
acusou o PSD de estar “impre-
parado” na hora de discutir 
questões orçamentais. “Não 
considero digno é a oposição 
que esta freguesia tem. Dis-
seram barbaridades que só 
demonstram a impreparação 
que têm. As intervenções 
são indignas porque foram 
analisar o orçamento do ano 
passado e não a prestação de 
contas. Era aí que realmente 
viam quanto é que se gastou, 
o que não fizeram, limitan-
do-se a comparar com o or-
çamento anterior”, acusou o 
autarca. ○ 

PARA AJUDAR a tornar a época festiva ainda 
mais especial para as famílias carenciadas da 
freguesia, a Junta de Silvalde ofereceu um 
total de 30 cabazes à Conferência Vicentina S. 
Vicente de Paulo, correspondendo a um apoio 
de 1 500 euros. Além desta ajuda prestada pela 
autarquia silvaldense, a Remax de Espinho 
também cooperou, oferecendo dez cabazes so-
lidários compostos por alimentos de primeira 
necessidade. 

Quem também alegrou de maneira especial 
o Natal de muitas crianças e famílias foi a As-
sociação de Futebol Popular do Concelho de 
Espinho (AFPCE) que distribuiu brinquedos, 
sorrisos e muitas gargalhadas pelas várias ins-
tituições do concelho. 

Com o lema ‘Acredita o teu pequeno gesto 
pode fazer a diferença’, a AFPCE conseguiu 
animar as crianças do Centro Comunitário 
do Bairro da Ponte de Anta, da Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e 
do Centro Social de Paramos a quem foram en-
tregues os presentes, originando momentos de 
convívio e muita brincadeira. ○ LV
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Cabazes e 
brinquedos 
animam Natal de 
várias crianças 

Cemitério de Guetim 
deverá sofrer obras de 
alargamento

Crianças do Centro Comunitário do Bairro da 
Ponte de Anta receberam brinquedos e Junta 
de Freguesia de Silvalde e Remax de Espinho 
doaram bens alimentares.

Executivo apresentou contas previstas para 2023, garantindo ter 
um orçamento equilibrado que permite ter um valor das receitas 
correntes superior ao das despesas.

Aprovado orçamento para 
2023 em Anta e Guetim 
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✝ CELESTINA RODRIGUES
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. Comunica 
que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 6, sexta-feira, 
pelas 19:00 horas, no Auditório 
do Salão Paroquial de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 5 de janeiro de 2023
António Rodrigues Gonçalves – filho 
Manuel Rodrigues Gonçalves – filho 
Fernando Manuel Rodrigues Gonçalves – filho 
Maria de Lurdes Rodrigues Gonçalves – filha 
Maria Rodrigues Gonçalves – filha

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

✝ MARIA ALVES MOREIRA DE SOUSA
6.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Será celebrada missa, por alma 
da saudosa extinta quinta-feira, 
dia 12, pelas 19 horas no 
Auditório do Salão Paroquial de 
Espinho.

Irmão, cunhada e sobrinhos.

Espinho, 5 de janeiro de 2023

✝ MARIA ALICE MONTEIRO
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar.
Comunica que a Eucaristia de 
7.º dia será celebrada dia 7, 
sábado, pelas 16:30 horas, 
na Igreja Paroquial de Silvalde, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.  

Espinho, 5 de janeiro de 2023

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda – Sancebas – Rua 20 nº 887 Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129 - 917738092]

✝ MARIA OTILIA DIAS ALVES PEREIRA
 MISSA DE 30.º DIA

Rua Luis de Camões
Guetim - Espinho

Seu marido, filhas, genro, netos 
e demais família vêm, por este 
meio, comunicar que será 
celebrada missa por sua alma, 
quarta-feira, dia 4 de janeiro, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Guetim.
A família desde já agradece.     

A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas 
que amo, sem tirá-las do meu coração. 

Guetim, 5 de janeiro de 2023

Agência Fun.ª  Maria de Lourdes, Lda. Anta – Espinho Tel. 227340609 – 966225173

necrologia

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
5 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

sexta
6 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

sábado
7 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

domingo
8 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

segunda
9 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

terça
10 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

quarta
11 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

TEMPO ESPINHO fonte: www.ipma.pt

QUI • 5  SEX • 6 SÁB • 7 DOM • 8 SEG • 9 TER • 10 QUA • 11 QUI • 12

15 15° 16° 16° 16° 16° 16° 15°
7° 7° 11° 12° 13° 12° 11° 11°

✝ ROSALINA VIEIRA MACHADO PERALTA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

(Viúva de Luiz Marques Peralta) 

Silvalde

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a 
tomar parte no funeral do seu 
ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor.
Comunica que a missa de 7.º 
dia será celebrada no dia 7, 
sábado, pelas 16:30 horas, 
na Igreja Paroquial de Silvalde, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Silvalde, 5 de janeiro de 2023

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

CONSULTE AS CONDIÇÕES 
+351 227 341 525

✝ Eng.ºCARLOS MANUEL MAIA MAGALHÃES
MISSA DO 9.ºANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Partiste, num até já, 
Mas estás nos nossos corações 
E sempre presente nas nossas vidas

Informamos que será celebrada 
missa por tua alma, dia 12, 
quinta-feira, pelas 19 horas, no 
Auditório do Salão Paroquial de 
Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Tua mulher e filhos
Teresa Laranjeira
Tiago Magalhães
Gonçalo Magalhães

Espinho, 5 de janeiro de 2023

✝ ANTÓNIO DUQUE NUNO
MISSA DO 7.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

(Ex-chefe da Estação de Espinho)

Sua esposa, filhos, noras, netos e sogra vêm 
por este meio comunicar que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 9, 
segunda-feira, pelas 12 horas, no Auditório 
do Salão Paroquial de Espinho. Desde já 
agradecem a quem comparecer.

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

Espinho

CUIDADOS DE SAÚDE AO DOMICÍLIO

+351 22 766 39 67
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Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

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

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

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

VIVE EM GRIJÓ mas escolheu 
Espinho para dar seguimento à am-
bição de chegar a uma carreira pro-
fissional no ténis. Rodrigo Duarte é 
um dos jogadores do Clube de Ténis 
de Espinho (CTE) e faz parte de um 
novo projeto (Espinho Tennis Aca-
demy), sob a orientação técnica do 
espanhol, Miguel Lapido do CTE.

A curta carreira do atleta con-
trasta com o número de títulos que 
já conquistou e, por isso, o balanço 
da época é naturalmente positivo. 
“No início do ano de 2022 comecei 
como número três nacional do meu 
escalão (sub-14), sendo esse o meu 
último ano nesse escalão. Tive vá-
rios torneios e sagrei-me campeão 

regional AT Porto sub-14 em sin-
gulares, pares masculinos e pares 
mistos”, recorda Rodrigo Duarte.

O jovem tenista dedica grande 
parte do tempo a aperfeiçoar a sua 
técnica e reconhece que desde maio 
passado, altura em que decidiu 
vestir a camisola do CTE, notou 
“uma evolução fantástica”. Foi 
desde essa altura que no Campeo-
nato Nacional sub-14 chegou aos 
quartos de final em singulares, foi 
vice-campeão de pares masculinos 
e vice-campeão em pares mistos.

A estes feitos, Rodrigo Duarte 
juntou, também, o título de cam-
peão em pares masculinos no 
Torneio Internacional sub-14, em 
Portimão. Foi vice-campeão no In-
ternacional de Coimbra e venceu 
várias provas nacionais, garan-
tindo o primeiro lugar no ranking 
na corrida para o Masters juvenil 
sub-14 onde se encontraram os oito 
melhores jogadores do seu escalão. 
Rodrigo Duarte apresentou-se “des-
contraído” e garante que não sentiu 
qualquer pressão. “Fui para jogar 
e para me divertir, mas sabia que 
tinha a possibilidade de me sagrar 
vencedor”, confessa o jovem atleta. 

Chegar ainda mais longe

Conquistar títulos é sempre um dos 
pináculos na carreira de um atleta 
mas Rodrigo Duarte não quer ficar 
apenas por aí. “Este título é impor-
tante e fica no meu curriculum, mas 
leva-me a pensar que tenho possibi-
lidades de chegar ainda mais longe 
e de mostrar o meu ténis”, afirma o 
jovem tenista.

O jogador do CTE reconhece o 
trabalho e a atenção que o trei-
nador, Miguel Lapido, e o clube lhe 
têm dedicado. “Fui acolhido por 
uma equipa fantástica desde o meu 
treinador até ao staff. Evoluí bas-
tante pelas mãos do Miguel Lapido, 
mas acredito que ainda posso evo-
luir mais. Foi uma mudança brutal 
na minha vida”, confidencia.

O treinador Miguel Lapido é um 

dos faróis para o tenista que afirma 
sentir-se realizado e apoiado pelo 
técnico pois é alguém “que fala con-
nosco, que expressa o que sente e 
isso faz toda a diferença pois o ténis 
é um desporto duro e emocional-
mente muitas vezes duríssimo”.

A presença do técnico nas provas 
é muito importante para Rodrigo 
Duarte. “O facto de se ter o trei-
nador nos torneios faz toda a dife-
rença. Vejo o Miguel Lapido como 
treinador, mas acima de tudo como 
um amigo”, acrescenta.

Rodrigo Duarte tem o estatuto 
de alta competição e treina diaria-
mente, desde as 7h30 às 12 horas, 
no Complexo de Ténis de Espinho. 
A sua grande ambição é a de se 
tornar “profissional e chegar o mais 
longe possível”. “Quero aprender o 
mais possível, aproveitar as opor-
tunidades ao máximo”, afirma o 
atleta que não está a pensar, para 
já, em sair de Portugal, pelo menos 
num futuro próximo. “Se tal vier a 
acontecer terá de ser bem pensado, 
porque o ténis é difícil, exige muito 
tempo e um esforço financeiro 
muito grande”, sublinha. 

“O sonho [de se tornar profis-
sional] continua”, conclui.

Rodrigo levou à antecipação 
da criação da Espinho Tennis 
Academy

Rodrigo Duarte é treinado há cerca 
de um ano e meio pelo técnico es-
panhol, Miguel Lapido. "Quando o 
vi pela primeira vez constatei que 
tinha alguns problemas técnicos 
importantes”, deu nota o treinador. 
“Marcámos treinos às 6h30 da manhã 
e logo pensei que, ao fim de dois ou 
três treinos, o Rodrigo não voltaria. 
Isso não aconteceu e, por isso, vi que 
havia nele o necessário espírito de 
sacrifício. Vi que, no mínimo, tinha 
energia e força”, realça o treinador.

Para Miguel Lapido, o jovem 
atleta tem três coisas importantes: 
facilidade de aprendizagem, ta-
lento e espírito de trabalho. “São 
aspetos que têm de estar sempre 
interligados se um jogador pretende 
alcançar níveis mais elevados”, sub-
linha Miguel Lapido.

“É isto que está a fazer com que o 
Rodrigo alcance finais e que vença 
alguns torneios importante como foi 
exemplo o Masters Nacional sub-14 
onde estiveram os oito melhores”, 
explica o treinador.

Uma das grandes apostas do 
Complexo de Ténis de Espinho e do 
CTE passa pela academia. “Já estava 
no projeto e a chegada do Rodrigo 
Duarte antecipou todo o processo 
em cerca de um ano”, revela Miguel 
Lapido. “Já temos cinco jogadores, 
uns que vêm do Porto, nomeada-
mente o Gil Aroso e de Lisboa, como 
a Madalena Matias. A Espinho 
Tennis Academy está, por isso, a 
crescer”, termina. ○
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Rodrigo Duarte 
é um exemplo de 
persistência e de 
resiliência. Aos 
14 anos, o jovem 
atleta do Clube de 
Ténis de Espinho 
alcançou o título 
de Masters juvenil 
sub-14 fechando 
uma época de êxitos 
com a conquista de 
quatro competições 
do seu escalão 
e participações 
no Campeonato 
Nacional sub-16.

TÉNIS 

defesa-ataque

Rodrigo Duarte vai 
somando títulos 
e ambiciona ser 
jogador profissional

O Rodrigo tem três coisas importantes: facilidade 
de aprendizagem, talento e espírito de trabalho. 
São dois aspetos que têm de estar sempre 
interligados se um jogador pretende alcançar 
níveis mais elevados” Miguel Lapido, treinador

Este título é importante 
e fica no meu curriculum, 
mas leva-me a pensar que 
tenho possibilidades de 
chegar ainda mais longe e 
de mostrar o meu ténis”
Rodrigo Duarte
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GINÁSTICA RÍTMICA

MANUEL PROENÇA

O ANO não terminou da pior maneira 
e os tigres iniciaram a segunda fase, 
na luta pela permanência no principal 
escalão do voleibol nacional, com uma 
vitória, pela margem máxima, em Santo 
Tirso, ante o Ginásio local. A equipa al-
vinegra está, agora, melhor preparada e 
sem os contratempos da primeira fase, 
nomeadamente a lesão de alguns dos 
principais jogadores do plantel.

“Apesar de termos tentado entrar nos 
oito primeiros classificados durante 
a primeira fase, o nosso objetivo man-
tém-se. Pretendemos alcançar a manu-
tenção”, diz o treinador do SC Espinho, 
Tiago Rachão.

“Estamos na fase dos últimos, algo 
que o SC Espinho não passou nos úl-
timos anos, mas encaramos isso com 
toda a naturalidade. Acima de tudo, 
vemos isto com grande responsabili-
dade, com o dever de conseguirmos 
atingir o nosso objetivo o mais rapida-
mente possível”, frisa o treinador, sa-
lientando que pretende que a equipa 
fuja aos dois últimos lugares, de forma 
a evitar a despromoção direta e o play-
-off. “Queremos mostrar o que valemos, 
tendo a equipa toda disponível, que foi 
algo que não aconteceu na primeira 
fase em virtude das lesões”, acrescenta.

Tiago Rachão pensa que “com quatro 
ou cinco vitórias” deverá garantir a ma-
nutenção, mas será uma responsabili-
dade do SC Espinho ficar na parte su-
perior da tabela. “Estamos conscientes 

de que todas as equipas que estão en-
volvidas querem ganhar e, por isso, sa-
bemos que não iremos ter uma tarefa 
fácil”, avisa o técnico espinhense.

DURO TESTE FRENTE AO 
ALA GONDOMAR

A vitória em Santo Tirso foi um passo 
importante foi um passo importante 
e que deixou a equipa motivada, mas 
o treinador considera que no sábado, 
ante o Ala Gondomar, a sua equipa terá 
outro duro teste: “Vamos manter esta 
mentalidade semana após semana até 
alcançarmos o nosso principal objetivo”.

Segundo Tiago Rachão, o próximo 
adversário “acaba por ser a equipa que 
vinha melhor cotada para esta segunda 
fase porque ficou perto dos oito pri-
meiros lugares na fase anterior. Rachão 
acredita, no entanto, que a melhor co-
tação do Ala “possa diluir-se” com o de-
correr dos jogos, prometendo dar luta 
aos gondomarenses. 

A confiança do treinador justifica-se 
pelo facto de ter disponível todo o 
plantel. “Pela primeira vez, nas últimas 
cinco semanas tivemos todos os atletas 
disponíveis, o que está a ser uma mais-
-valia para o nosso grupo de trabalho. 
Alguns desses atletas sacrificaram-se 
em prol da equipa no último jogo e isto 
fez com que conseguíssemos sair da me-
lhor maneira do ano de 2022”, explica, 
acrescentando que estão a caminhar 
para ter todos os jogadores nas suas 
capacidades máximas. “Desde o jogo 

que fizemos com o Castêlo da Maia que 
temos sido afetados por lesões. Mesmo 
com a falta de dois jogadores impor-
tantes e com jovens jogadores dos sub-
21, conseguimos dar conta do recado daí 
para a frente. Do seis base só tivemos, 
em determinada altura, o Victor Costa 
e o Simão Teixeira. Fizemos os últimos 
cinco jogos da primeira fase com uma 
equipa baseada nos nossos sub-21, lan-
çando alguns desses atletas. Para o jogo 
de sábado acredito que estaremos na 
melhor forma possível”, promete Tiago 
Rachão acreditando que chegará ao 
final da semana com o plantel com-
pleto, “a não ser que aconteça, entre-
tanto, alguma coisa”. 

AMBIENTE É SEMPRE FAVORÁVEL

Para o treinador espinhense, “jogar pelo 
SC Espinho é algo fantástico” porque 
considera que a equipa “parte sempre 
com um ambiente que lhe é favorável, 
com muito apoio por parte do público”. 
“Há uma relação muito boa entre a 
equipa e os adeptos do clube”, sublinha 
o técnico dos tigres recordando que na 
primeira fase, mesmo quando as coisas 
não estavam a correr bem à equipa, 
“houve uma empatia enorme entre o 
público e os jogadores”. 

Tiago Rachão espera este apoio se 
mantenha. “Precisamos dos nossos 
adeptos agora, mais do que nunca”, 
apela o técnico que está consciente do 
quão exigente é o público adepto do 
SC Espinho. “Queremos que percebam 
que o clube está numa fase de transição 
e num ano de grandes dificuldades. 
É nestas alturas que precisamos dos 
adeptos. Precisamos deles no próximo 
sábado, mas também iremos necessitar 
deles na semana seguinte e na outra…", 
conclui o jovem treinador.   

VOLEIBOL – LIGA UNA SEGUROS – SÉRIE A2 ATLETISMO

Entramos na fase a doer e agora, cada jogo, será decisivo 
para o objetivo proposto: a manutenção na Liga Una 
Seguros, a principal divisão do voleibol português. 
O SC Espinho está na série dos últimos (A2) e quer ficar 
distante dos dois últimos lugares.
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SC Espinho quer “ficar na 
parte superior da tabela”

Pela primeira vez, nas 
últimas cinco semanas 
tivemos todos os atletas 
disponíveis, o que está a 
ser uma mais-valia para o 
nosso grupo de trabalho"
Tiago Rachão, treinador 
do SC Espinho

AS INSCRIÇÕES para a 8.ª edição da Corrida 
de São Silvestre de Espinho, dia 7 de janeiro, 
estão esgotadas. Serão 1500 os participantes 
na prova de 10 quilómetros que terá o sinal de 
partida às 17h30 junto à Câmara Municipal e 
aproximadamente quatro centenas na cami-
nhada de cinco quilómetros. A São Silvestre 
Kids, para crianças entre os 4 e os 12 anos, terá 
a distância aproximada de 300 metros, sem 
fins competitivos e contará com cerca de uma 
centena de participantes.
Segundo a organização, ainda há a possibili-
dade de se inscreverem alguns participantes 
em inscrições de última hora, no secretariado 
da prova, na Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva, na próxima sexta-feira entre as 15 
e as 22 horas e, eventualmente, no sábado, dia 
da prova, entre as 10 e as 17 horas.
"Existem muito poucos dorsais, que não são 
personalizados e que estarão disponíveis, em 
última hora, mediante um custo de 20 euros 
cada", explica à Defesa de Espinho, Vítor Rito, 
um dos membros do Espinho Running, o orga-
nizador da prova. .
“Houve um incremento de cerca de 30% em re-
lação às inscrições no ano passado, o que nos 
deixa muito satisfeitos”, diz o presidente da 
direção do Running Espinho, Mário Rui Dias.
Recorde-se que a edição de 2023 da São Sil-
vestre de Espinho irá condicionar o trânsito na 
cidade de Espinho entre as 7 e as 21 horas de 
sábado e que haverá um corte de trânsito entre 
as 15h30 e as 19h30 nas ruas 2, 8, 20, 23, 33 e 45, 
nas avenidas 8 e 24 e na rua Nova da Praia e 
avenida São João de Deus. ○ MP

AS GINASTAS da Associação Académica de 
Espinho, Maria Osório e Inês Fernandes, vão 
integrar a Seleção Nacional júnior durante a 
próxima época competitiva.
As atletas academistas, de 12 anos, foram in-
tegradas na equipa nacional com base nos 
resultados desportivos nacionais na época de 
2021/2022.
Tratam-se de duas ginastas muito jovens e 
que cumprem o primeiro ano no escalão de 
juniores.
“As ambições destas duas nossas atletas vão 
para além das competições nacionais e, por 
isso, vão continuar a trabalhar para represen-
tarem a seleção nacional em competições in-
ternacionais”, diz uma das treinadoras da Aca-
démica de Espinho, Gabriela Salvador. ○ MP

Inscrições 
esgotadas para a 
8.ª São Silvestre 
de Espinho

Maria Osório e 
Inês Fernandes 
na seleção 
nacional júnior
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LISANDRA VALQUARESMA 

Deixou a Ucrânia para uma nova 
vida em Espinho. Como foi encarar 
a mudança para um novo país?
Tinha 15 anos e, por isso, na altura 
foi fácil. Sinto que para mim não 
houve grandes dificuldades pois 
estava com a minha mãe e, por isso, 
estava bem. 
E a adaptação foi fácil?
O que tem que ser tem muita força. 
Não havia outra hipótese. A minha 
mãe já estava em Espinho quando 
optei por vir para cá, para entrar na 
escola. Eu já tinha vindo de férias 
nesse ano, por altura do verão. Foi a 
primeira vez que conheci a cidade e 
gostei, pois havia praia e bom tempo.
Quando veio pensou que seria 
definitivo ou havia a vontade de 
regressar?
Era muito nova e honestamente 
não pensava muito nisso, embora 
achasse que não ia voltar porque 
já tinha entrado na escola em Es-
pinho. A vida já estava a mudar e 
é assim mesmo. Depois, acabei por 
regressar à Ucrânia, mas só em fé-
rias. Agora, nesta fase, duvido que 
alguém sonhe ou pense sequer 
em regressar ao país. Para já, gosto 
muito de viver em Espinho.
Como começou o interesse pela 
escalada?
Eu sempre fiz desporto desde a in-
fância, mas a escalada começou na 
época da escola, já em Espinho. Na 
minha escola, na Manuel Gomes 
de Almeida, havia um programa 
chamado Mexe-te, dedicado à ativi-
dade física, onde podíamos escolher 
um desporto para experimentar. As 
minha amigas não gostavam muito 
de desporto e não tinham muito in-
teresse nesse programa. Mas eu de-
cidi, uma vez que ainda havia uma 
vaga, experimentar a escalada. Não 
conhecia o desporto e tive curiosi-
dade em experimentar. Gostei e foi 
a partir daí que comecei a treinar.
O que a apaixonou na escalada?
Sempre adorei desporto e queria 
manter uma atividade física cá. Na 
minha infância fiz ginástica, judo, 
cheguei a jogar futebol e futsal. Não 
sei bem explicar, mas gostei da esca-
lada e acho que a minha mente me 
levou para esse caminho. Alguma 
coisa me cativou. 
Nunca pensou seguir uma vida 
profissional ligada ao desporto?
Eu tinha talento para a ginástica, 
pratiquei a modalidade quando era 
pequena, mas tive uns problemas 
graves que me impediram, até aos 
12 anos, de fazer desporto de uma 
forma profissional. A partir daí, as 
coisas mudaram e as oportunidades 
não surgiram. Acabei por seguir a 
engenharia informática.
Um rumo bastante diferente…
Sim, a ideia acabou por surgir na es-
cola. A minha professora Alda moti-
vou-me a seguir essa área. Sempre 
gostei de computadores e da ideia 

do computador. Lembro-me de ter 
um quando era mais nova, mas nem 
tinha internet, só que eu gostava 
de o desmontar. Não sei porquê, 
mas gostava dessa parte. Abria-o e 
ficava a olhar para ele. Gostava de 
ver o que tinha dentro dele, apesar 
de não perceber nada daquilo. 
Mais tarde, já na escola, comecei 
a aprender programação e gostei 
muito. Começou tudo aí. 
Voltando para as montanhas, fazer 
escalada requer o quê?
São precisas várias coisas, nomea-
damente a parte mental. Além disso, 
é necessário ter controlo emocional, 
coordenação, elasticidade, força e 
resistência. Como qualquer des-
porto, o treino é essencial. Se consi-
derarmos que correr é um treino, eu, 
por exemplo, treino oito vezes por 
semana. Se deixarmos a parte de 
corrida de fora, então treino apenas 
seis vezes na semana. Pode parecer 
muito, mas é o que é necessário para 
mim e para ganhar, mas cada atleta 
é que sabe o que é melhor para si. 
Sempre foi objetivo entrar numa 
vertente mais competitiva?
Não sei, eu sou um pouco incons-
ciente. Como gostava de desporto, 
decidi praticar a modalidade, mas 
depois levaram-me pela primeira 
vez para uma competição e gostei.

Quem é que estipula os seus 
treinos?
Antigamente tinha ajuda de ou-
tras pessoas, mas nos últimos anos 
tenho sido apenas eu. Treino no 
ginásio de escalada do Porto e em 
Espinho dedico-me aos treinos de 
ginásio. É uma parte muito impor-
tante para não ter lesões e manter 
uma boa condição física. Podia 
fazê-lo no Porto, até porque eles 
disponibilizam ferramentas para 
treinar, mas, no meu caso, é mais 
fácil treinar em Espinho.
Há muitas diferenças entre fazer 
escalada no interior e no exterior?
Há vários tipos de escalada. Existe a 
opção em bloco, até quatro metros, 
com colchão e que exige bastante 
força e condições meteorológicas 
muito boas. Não pode estar muito 
calor, nem muita humidade, o que é 
muito difícil encontrar aqui e talvez 
por isso eu não esteja motivada 
para esse tipo. Ainda existe a esca-
lada desportiva que já é resistente 
e obriga ao uso de cordas, sendo 

OLGA FEDYUK – PRATICANTE DE ESCALADA 

Gosto muito do que 
faço e não trocaria 
isso, apenas gostaria 
de equilibrar de uma 
forma mais fácil”

defesa-ataque

“Gostei da escalada 
e acho que a minha 
mente me levou para 
esse caminho”
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ENTREVISTA.  Olga Fedyuk tem 30 anos e uma paixão pela 
escalada. Ligada ao desporto desde criança, praticou 
várias modalidades na infância, quando ainda vivia 
na Ucrânia, mas foi já em Espinho que descobriu a sua 
grande paixão desportiva. 
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sempre necessário um segurador. 
Este é o que eu pratico mais e que 
também gosto mais. Além disso, 
também existe a escalada clássica 
que pode levar muito tempo, porque 
são muitos metros. Esta eu também 
aprecio, mas, no fundo, existem di-
versos tipos de escalada e cada uma 
tem as suas diferenças. 
No exterior a experiência é 
diferente? 
Na natureza é muito melhor porque 
podemos estar livres, mas acho que 
é mais psicológico porque é preciso 
procurar os sítios onde se deve co-
locar os pés e as mãos. No ginásio, 
como as paredes estão coloridas e 
são salientes, consegue-se ver logo 
por onde ir, mas exige mais força.
Ao longo destes anos já apanhou 
algum susto a fazer escalada? 
Já, uma vez no início, mas foi por 
minha inconsciência porque não 
sabia algumas técnicas. Cometi um 
erro, mas tive muita sorte porque 
tinha comigo um segurador muito 
experiente. Esse foi o único susto 
que apanhei e foi no exterior.
Qual foi o local mais especial onde 
escalou?
Tenho escalado em Portugal e em 
Espanha, que é um paraíso e um 
centro mundial para a escalada. 
Tem mais rocha acumulada em 
menos espaço o que é ótimo para 
escalar. Há muitos sítios especiais 
para praticar, mas diria que os me-
lhores são em Espanha como, por 
exemplo, Ordesa, embora transmita 
bastante medo. A rocha é muito 
porosa e parece que vai cair, mas o 
local em si é muito bonito. 
Em que momento é que começou 
a participar em provas e a ganhar 
prémios?
Desde 2012. Por norma, sempre que 
há uma competição eu participo. 
Havia duas federações para com-
petição, em que cada uma tinha as 
suas provas, mas a partir deste ano 
vai haver só uma federação e acho 
que se vai tornar tudo mais fácil. 
Qual foi o prémio mais especial até 
hoje?
Fui uma vez à final de um campeo-
nato europeu universitário e isso 
teve muita importância para mim. 
Além disso, fiz uma prova no mês 
passado, que não era uma compe-
tição de nenhuma federação, mas 
sim de um ginásio de escalada e 
acabou também por ser impor-
tante para mim. Participaram vá-
rias atletas do Brasil, Itália, Rússia 
e Portugal e todas elas eram muito 
fortes. No entanto, consegui ganhar 

essa prova, o que me deu ainda mais 
gozo.
Também já participou em cam-
peonatos do mundo. Como é essa 
experiência?
Requer muita preparação, mas tor-
na-se complicado porque, infeliz-
mente, não há ajudas. Na primeira 
competição que fui, tive que pagar 
os custos e na segunda consegui 
juntar o dinheiro com o apoio da 
Aipal, do clube e com a venda de uns 
sapatos de escalada. 

Essas situações não a deixam 
desanimada? 
É triste e torna tudo mais compli-
cado. Já cheguei a ir de direta porque 
não havia voo no dia anterior e era 
tudo muito pesado. Por norma, os 
atletas chegam, no mínimo, uma 
semana antes para se adaptarem. 
Têm fisioterapeutas com eles e 
todo o apoio que necessitam e aqui 
é complicado. Na altura, fui com o 
meu treinador, o Nuno Gonçalves, 
que também pagou as despesas do 
bolso dele.
Acha que isso se vai alterar?
Acho que sim. Eu não sei como vai 
ser daqui para a frente, mas essa 
situação também se deu devido a 
existirem duas federações e haver 
uma espécie de guerra entre elas. 
Isso tornava tudo mais difícil e es-
pero que a partir deste ano tudo 

mude. Não estou a dizer que vai 
mudar tudo de uma vez, mas aos 
poucos é necessário.
Já passou pela experiência de ser 
professora de escalada…
Sim, atualmente já não dou aulas, 
mas fazia-o cá em Espinho. Ensi-
nava crianças e adultos e gostava 
imenso de transmitir os meus co-
nhecimentos. Tornava-se cansativo 
a nível psicológico, mas eu adorava 
e acho que as pessoas também gos-
tavam de aprender comigo. Gos-
tava de partilhar com os outros 
este gosto que tenho pela escalada 
e gostava de os trazer para a mo-
dalidade. Os meus alunos nunca 
tinham experimentado e eu tentava 
motivá-los para que eles gostassem 
e ficassem. Muitos deles depois 
continuaram.
A escalada é encarada como um es-
cape na sua vida?
Não, eu gosto muito das duas coisas 
que faço, quer a escalada, quer o 
meu trabalho. São duas paixões. 
Provavelmente, se tivesse oportu-
nidade, poderia gerir as duas coisas 
de outra forma, equilibrando estes 
meus dois compromissos. Gosto 
muito do que faço e não trocaria 
isso, apenas gostaria de equilibrar 
de uma forma mais fácil.
É fácil conciliar tudo e ter tempo 
para, depois do trabalho, ainda ir 
treinar?
Quem quer arranja tempo. Treino 
cerca de duas horas por dia, por isso, 
é preciso conciliar as coisas.
Como tem visto a situação na 
Ucrânia atualmente?
Tenho visto mal. Não gosto do que 
se está a passar, até porque tenho lá 
família, mas não posso fazer nada. 
Tenho lá a minha avó, mas ela não 
consegue sair porque está muito 
doente, o meu pai está na guerra e 
há outros familiares que por lá con-
tinuam. Dizem que há bombas de 
um lado e de outro da janela, mas é 
muito difícil abandonar as casas e 
deixar tudo para trás. 
Quando foi a última vez que vi-
sitou a Ucrânia?
Em setembro e a minha irmã es-
teve lá em janeiro. O meu pai dizia 
algumas vezes que achava que a 
guerra ia começar e infelizmente foi 
verdade.
A escalada ajuda-a a manter-se fo-
cada a distrair-se desta situação?
Há que saber separar as coisas. Eu 
não posso estar sempre a pensar 
nisso, senão deito-me na cama e não 
faço nada. Tem que ser uma coisa de 
cada vez. 

Eu sempre fiz desporto 
desde a infância, mas 
a escalada começou na 
época da escola, já em 
Espinho”

Gostava de partilhar 
com os outros este 
gosto que tenho pela 
escalada e gostava 
de os trazer para a 
modalidade”
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

NUNO OLIVEIRA

 COMO DICA para este 
fim de semana, sugerimos 
uma espécie de um regres-
so ao passado na chamada 
“Veneza Portuguesa”: Aveiro. 

Depois de ter sido cancela-
do durante a pandemia e 
ter regressado a meio gás no 
ano seguinte, a festa de São 
Gonçalinho volta na máxima 
força e o bairro da Beira-Mar 
está já preparado para rece-
ber os festejos. O programa 

arranca esta quinta-feira, dia 
5 de janeiro, com um concer-
to de Freddy Strings and the 
Groovefellas. Ainda nesse dia 
pode aproveitar a tradição e 
deslocar-se até à capela para 
lançar algumas das cinco to-
neladas de cavacas que a or-
ganização reservou para esta 
edição. 

 DEPOIS das festivida-
des do dia anterior é tempo 
de queimar calorias. Mas 
primeiro nada como um café 
matinal acompanhado pelo 
tradicional doce de ovos mo-
les para ganhar forças para 
o resto do dia. Ainda na par-
te da manhã, sugerimos um 

passeio “Pelo Caminhos dos 
Afetos” na freguesia de Eixo. 
Com uma duração aproxi-
mada de 90 minutos, fica a 
conhecer o parque temático 
aveirense e tem direito a vi-
sitas guiadas com a descrição 
dos vários elementos simbóli-
cos dos edifícios e dos jardins, 
assim como a uma série de 
dinâmicas ligadas às compe-
tências emocionais e basea-
das na obra literária e lúdica 
da fundadora do Lugar dos 
Afetos: Graça Gonçalves. 
Para almoçar, sugerimos uma 
visita ao centro da cidade no 
restaurante Cais do Pescado. 
Como o nome indica, peixe e 
marisco são os pontos fortes 
e pode deliciar-se com sopa 
de peixe, amêijoas à bulhão 
pato, mexilhões à espanhola, 
polvo com puré de pimento, 
choco frito ou massada de 
peixe e camarões.
Da parte da tarde, e antes de 
regressar à festa de São Gon-
çalinho para assistir ao con-
certo de Nuno Ribeiro, apro-
veite para dar um passeio 
marítimo pela Praia da Barra 
e beber um cocktail pelos ba-
res de praia.

POR 3.90€ por pessoa 
sugerimos um workshop de 
Ovos Moles para o terceiro 
dia de visita a Aveiro. Na Ofi-
cina do Doce, durante 30 mi-

nutos, irá conhecer a histó-
ria da criação e produção dos 
Ovos Moles de Aveiro. Terá a 
oportunidade de fazer parte 
do processo de enchimento e 
por fim degustar esta mara-
vilhosa iguaria.
Antes de dar uma voltinha 
pelos tradicionais barcos 
moliceiros durante a tarde, 
deixamos mais uma suges-
tão gastronómica para o seu 
almoço. Em Ilhavo, o baca-
lhau é quem manda e o res-
taurante Maradentro leva 
isso literalmente à letra.
Depois do famoso passeio 
pelos canais, sugerimos 
nova visita à festa de São 
Gonçalinho. Durante a tarde 
a RTP estará a gravar em di-
reto o programa Aqui Portu-
gal com direito a convidados 
exclusivos e curiosidades so-
bre a festa e a região. Depois 
de ter subido à capela e de ter 
atirado as cavacas, aproveite 
a nostalgia e assista ao con-
certo da banda Taxi.
 Pela proximidade de Espi-
nho, uma viagem de com-
boio ou de carro será o meio 
mais económico para se 
deslocar durante estes dias. 
Contudo, se preferir ficar 
alojado, aproveite as condi-
ções especiais para a ocasião 
do Hotel Melia Ria Aveiro e 
disfrute das mordomias do 
serviço de SPA. 

LUGAR DOS AFETOS
Parque temático 
único no mundo na 
área das emoções e 
dos sentimentos. Um 
espaço para todas as 
idades.

RESTAURANTE 
MARADENTRO
Restaurante em Ílhavo 
especializado em 
gastronomia de bordo 
e cozinha local.

OFICINA DO DOCE
Na Oficina do Doce 
terá a oportunidade 
de descobrir a história 
dos Ovos Moles de 
Aveiro e outros doces 
conventuais da região.

PRAIA DA BARRA
Situada junto ao 
pontão que marca 
a entrada do Porto 
de Aveiro e onde 
desagua a Ria, a Praia 
da Barra possui um 
extenso areal.

    

Depois de uma breve paragem 
devido à pandemia, a festa de São 
Gonçalinho volta ao normal com seis 
dias de muita animação e, claro, com 
direito às tradicionais cavacas. 
O programa arranca hoje e estende-se 
até 10 de janeiro.

Aveiro: 
o “renascimento” 
do São Gonçalinho

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964
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Espaço espinhense vai receber inúmeros artistas 
portugueses, aliando, ao mesmo tempo, o melhor 
da gastronomia nacional e estrangeira. 
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06 JAN
Concerto dos Reis 
Mais Pequeninos 
Centro Multimeios 
de Espinho
Horário: 21 horas
Concerto de comemoração 
dos Reis protagonizado pelos 
alunos das escolas do 1º Ciclo 
do Concelho de Espinho

06 JAN
Concerto da banda GNR 
Praça Progresso 
Horário: 22 horas
Uma das bandas de rock 
mais conhecidas do país, atua 
em Espinho em forma de 
comemoração do Dia de Reis, 
marcando o encerramento 
das festividades de ano novo. 

06 JAN
Tributo a Elvis Presley
Casino Espinho 
Na primeira sexta-feira de 
janeiro, o Casino Espinho vai 
relembrar o antigo artista, 
com um jantar concerto es-
pecial. O projeto Walk a Mile 

in My Shoes, vai transportar 
o público numa autêntica 
viagem ao passado, prestando 
homenagem àquele que é 
considerado o Rei do Rock. 
O concerto começa às 22h30, 
mas a admissão ao jantar ini-
cia às 20 horas. A entrada tem 
um custo de 52,50€. No dia 
seguinte, dia 7, o espetáculo 
volta a pisar o palco do casino 
espinhense, mas o jantar vai 
dar destaque à gastronomia 
americana, com um custo de 
50 €por pessoa.

ATÉ 07 JAN 
Exposição Menino do Coro
FACE – Museu Municipal de 
Espinho 
“O artista Ricardo de Campos 
expõe no Museu Municipal 
de Espinho até ao dia 7 de 
janeiro de 2023, a sua obra 
de pintura, numa exposição 
intitulada "Menino do Coro".
Esta mostra ensaia uma 
possível retrospetiva sobre 
a obra do artista, entre 1998 
e 2022. As condições do 
Museu Municipal de Espinho 

propiciam esse exercício de 
reflexão ampla, sobre a obra 
de um autor que encontra na 
pintura o seu meio preferen-
cial de expressão”. 

07 JAN
Bate Fado | Jonas & Lander
Cineteatro António Lamoso 
Horário: 21h30
“Uma criação singular de 
Jonas&Lander que propõe 
reinterpretar e recuperar o 
ato de se bater (sapatear) o 
Fado. Um espetáculo híbrido 
de dança e música projetado 
para nove artistas: quatro 
bailarinos, quatro músicos 
e um fadista, que é também 
bailarino. Em Bate Fado, a 
dança emana da qualidade 
de instrumento de percussão 
em diálogo com a voz e as gui-
tarras, revelando-se como o 
primeiro passo para o resgate 
do Fado Batido, baseado num 
sapateado enérgico e virtuoso, 
que teve grande expressão 
em Lisboa. À semelhança da 
maioria das correntes musi-
cais urbanas, como o Samba 
ou o Flamenco, também o 
Fado teve danças próprias, en-
tretanto perdidas, que agora 
renascem com a assinatura de 
Jonas&Lander”.

07 JAN
Poesia em Folhas de Chá
Harab's Esfirraria Espinho
Horário: 16 horas
Entrada livre 
Sessão dedicada à poesia e  
à música, organizada por  
Maria La-Salete Sá e  
Fernanda Cabral.
Evento é aberto a todos os 
interessados e amantes da 
poesia. Para participar e ler 
poemas, é obrigatória uma 
inscrição no início da tarde. 
A animação musical desta 
sessão estará a cargo de Paulo 
Resende. 

07 JAN
Concerto de Ano Novo
Auditório Municipal de Gaia
Horário: 21h30
“As divertidas obras dos 
irmãos Strauss marcam o rit-
mo de um concerto revestido 
de melodias inesquecíveis, 
executadas pela Orquestra do 
Norte sob a direção do Maes-
tro Fernando Marinho. Com 
algumas influências espanho-
las o programa inicia-se com 
a abertura "O Barão Cigano”, 
continuando com a elegância 
das valsas "Vida de Artista”, 

"Vinho, Mulheres e Canções” 
e "No Belo Danúbio Azul”, a 
espetacularidade da marcha 
"Espanhola” e engraçadas 
polkas como "Galope dos 
Bandidos”, "Novo Pizzicato” 
e "Sem Preocupações”, entre 
outras.

08 JAN
Concerto de Reis
Igreja de Nogueira da 
Regedoura 
Horário: 15 horas
Momento de musicalidade é 
organizado pelo Coro Litúrgi-
co e Coro Júnior da paróquia 
de Nogueira da Regedoura.

ATÉ 08 JAN  
Exposição O Vouguinha  
e a Icónica Linha do Vale  
do Vouga 
FACE – Museu Municipal  
de Espinho 
Entrada livre 
“Trata-se de uma exposição 
itinerante sobre a história 
e futuro do Vouguinha e da 
Linha do Vouga, que está a 
percorrer os seis concelhos 
das Terras de Santa Maria. 
São abordadas nesta exposi-
ção as seguintes temáticas: 
a construção da linha; as 
suas estações; as profissões 
ferroviárias; os diferentes 
comboios que circularam 
nesta linha; a inovação no 
Vale do Vouga; e, por último, o 
futuro da linha”. 

ATÉ 08 JAN
Eddy Circus
Estas são as últimas oportu-
nidades para quem ainda não 
assistiu ao Eddy Circus. Do-
mingo, dia 8 de janeiro, o circo 
deixa Espinho, mas ainda há 
duas sessões para ver nesse 
dia às 11 e às 16 horas. No dia 
anterior, sábado, o espetáculo 
acontece às 16 e às 21h30. Já 
na sexta, dia 6, a única sessão 
realiza-se às 16 horas.

13 JAN 
Ciclo de Colóquios – Espi-
nho e a Globalização
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva
Horário: 15 horas 
Promovido pela ACIVE (Asso-
ciação Cívica de Espinho), vai 
ser realizado um colóquio so-
bre a globalização económica. 
Trata-se do segundo evento, 
inserido num programa 
extenso de colóquios que 
decorre até 15 de abril.

7 JAN 

SÃO SILVESTRE DE 
ESPINHO 
Horário: 17h30 
Corrida pelas ruas da cidade 
A 8.ª edição da Corrida de São Silvestre é 
organizada pelo Running Espinho em colaboração 
com o Município de Espinho e terá um percurso de 
10 quilómetros. Terá diversos pontos de animação 
ao longo do dinâmico e competitivo percurso e 
reforçadas e diversificadas animações.

 agenda 
CULTURA

Casino Espinho 
com janeiro 
dedicado à música

É JÁ DIA 13 de janeiro que 
o tenor Carlos Guilherme e 
a soprano Filipa Lopes vão 
subir ao palco do Casino 
Espinho para darem voz a 
uma noite lírica bem especial. 
Neste jantar espetáculo, 
com um custo de 52,50€ por 
pessoa, a música vai ser a 
aliada de um buffet, onde 
vários e conhecidos trechos 
líricos vão ser interpretados, 
tal como duetos de ópera 
e canções napolitanas que 
vão ser acompanhados por 
Pedro Vieira de Almeida ao 
piano. Para quem perder 
esta oportunidade, o 
momento repete-se no dia 
seguinte, 14 de janeiro, com 
o mesmo momento musical, 
mas o jantar é dedicado à 
gastronomia italiana.
A 19 deste mês, chega a vez 
de ouvir Miguel Araújo. 
O conhecido cantor e 
compositor português vai 
atuar em Espinho, onde 
temas como Anda Comigo 
Ver os Aviões, Os Maridos 
das Outras ou Quem és 
tu Miúda vão poder ser 
escutados. Trata-se de um 
jantar concerto com um 
custo de 75 euros por pessoa. 
A 21 de janeiro, o artista 
desloca-se ao Hotel Casino 
Chaves para uma segunda 
edição do concerto. 
Um tributo à música 
portuguesa é o momento 
musical que se segue no 

Casino Espinho e que se 
vai realizar nos dias 20 e 21. 
O concerto está a cargo do 
quarteto de Filipe Fonseca 
e promete ser recheado de 
uma mistura que junta, 
no mesmo palco, os temas 
mais antigos, sem esquecer 
os novos hits nacionais. “O 
Tributo à Música Portuguesa 
traz aquelas músicas de 
sempre, aquelas letras que 
sabemos cantar de cor e 
que estão esquecidas, os 
grandes autores, os grandes 
poemas, que marcaram uma 
época, uma geração ou um 
momento na história”, explica 
a Solverde. O concerto de dia 
20 é composto por um jantar 
buffet e tem um custo de 52,50 
euros. Já o de dia 21 é dedicado 
à gastronomia portuguesa e 
custa 50 euros por pessoa.
Para o último fim de 
semana do ano, dias 27 e 28 
de janeiro, está reservada 
a vez dos Boleros de Ouro, 
um momento de tributo aos 
“grandes clássicos do bolero 
e da canção romântica, 
que levará o público numa 
viagem verdadeiramente 
apaixonante”, afirma a 
Solverde. Na sexta-feira, o 
evento tem um custo de 52,50 
euros e é composto por um 
jantar buffet, mas no sábado, 
dia 28, o custo é de 50 euros, 
onde vai ser possível apreciar 
o melhor da gastronomia 
espanhola. ○ LV

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Miguel Araújo é 
uma das figuras de 
cartaz em janeiro
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OFERTA DE 
SNACKS VARIADOS

Terças e Quintas:  Das 18:00 às 22:00
Quartas:  Das 19:00 às 21:00
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