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Suspeitas de corrupção 
provocam abalo no 
Município de Espinho

Operação Vórtex

ANDEBOL

Tozé brilha no recém-
promovido Académico  
de Viseu p16 e 17

INFRAESTUTURA

Túnel no Rio Largo 
sem luz ao fundo. p9

SOLIDARIEDADE

Ação solidária da 
AFPCE vai permitir 
que paróquia ajude 
mais de 100 famílias 
carenciadas. p10

Oitava edição da São 
Silvestre de Espinho 
foi a mais concorrida 
de sempre p18

MODA

Mafalda Fidalgo 
vence concurso de 
moda para jovens 
criadores.
Espinhense de 23 
anos criou coleção 
chamada Intra p11
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Polícia Judiciária deteve cinco pessoas por alegadas práticas ilegais em processos 
urbanísticos, entre as quais o presidente da Câmara Municipal, Miguel Reis. Suspeitos 
já foram presentes ao juiz de instrução criminal e serão ouvidos, novamente, esta manhã 
para conhecimento de eventuais medidas de coação. p4 e 5

Pobreza: 
cenário agrava-se 
no concelho
Prateleiras das instituições cada vez mais vazias e 
pedidos de ajuda a aumentar de forma substancial 
colocam Espinho num cenário difícil. p4, 5 e 6

Destaque
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feira 
semanal

visto daqui

• Factos, factos e mais factos. É neste contexto que 
os meios de comunicação social devem trabalhar. 
Mas, a avaliar pelas notícias que foram saindo na 
segunda e terça-feira, alguns optam por atalhos 
esquecendo que os visados podem sofrer duras 
consequências com isso. Falo naturalmente da 
notícia com mais destaque – possivelmente de 
sempre - sobre Espinho. Não me recordo de nada 
com direito a honras de aberturas dos telejornais 
como este caso que implica o atual presidente da 
Câmara e que também, aparentemente, engloba 
o antigo. A gravidade da notícia e as datas dos 
acontecimentos implicaram o atraso do fecho 
desta edição precisamente para termos tempo 
para analisar e noticiar esta situação. Lembrando 
sempre que estamos “apenas” do lado da verdade, 
não nos interessa propriamente se A ou B são 
culpados. Queremos sim saber as razões de serem 
culpados. Não nos compete julgar mas apenas 
noticiar e sempre sem juízos de valor. E esta linha 
de pensamento deveria ser transversal a todos, re-
pito, todos os jornalistas. Mas não foi. Na ânsia de 
serem os primeiros, muitos não analisaram, não 
procuraram apurar a verdade, não confrontaram 
fontes ou meios oficiais e partiram para o “diz que 
disse”. Felizmente nem todos alinharam por aí e 
fizeram competentemente o seu trabalho. Ao dia 
de hoje, por exemplo, um elemento que foi dado 
certo como detido, afinal não foi sequer visado.  

• Escrevo este editorial ainda sem saber as medidas 
aplicadas aos detidos no âmbito da operação 
Vórtex. Mas independentemente desse desfecho 
há já muitas conclusões a serem tiradas. Primeiro, 
e mais importante que tudo, que consequências 
terá para Espinho um processo deste? Miguel 
Reis vai renunciar ao mandato e obrigar a novas 
eleições? Vai suspender e algum dos vereadores 
irá assumir a posição interinamente? E quem 
assume esse cargo? E se for absolvido, terá 
condições anímicas, entre outras, para continuar? 
Estas denúncias vão afastar investidores futuros? 
E os espinhenses, como é que se sentem com 
isto tudo? A confiança política entre o partido e 
colegas, será afetada? Pinto Moreira será também 
implicado no caso? Que consequências isso trará 
para o homem que liderou Espinho durante 12 
anos? Como estas muitas outras perguntas se 
irão levantar e uma coisa parece certa: a política 
em Espinho nunca mais será a mesma!

Furacão Vórtex

EDITORIAL 
Nuno Oliveira4500 ESPINHO

4 e 5 | Operação Vórtex. PJ deteve cinco pessoas por 
alegados crimes económicos no licenciamento de obras 

DESTAQUE
6, 7 e 8 | Reportagem sobre a vulnerabilidade social 
em Espinho
Instituições da cidade alertam para “dureza dos tempos atuais” 

4500 ESPINHO
10 | Inclusão. Confraria da Caldeirada do Peixe e do 
Camarão de Espinho e Cerciespinho de mãos dadas na 
divulgação da arte xávega. 
Em dia de Reis iniciativa conjunta deu a conhecer a pesca 
tradicional aos alunos do centro de formação profissional.
11 | Mafalda Fidalgo: estudante espinhense vence 
concurso de moda 
 
4500 FREGUESIAS
12 | Paramos. Banda União Musical Paramense  
assinala 90 anos.
"Trabalhar para a população" é um dos propósitos do novo 
elenco diretivo da coletividade liderado por Diogo Reis.
 
DEFESA-ATAQUE
15 | GD Ronda já não é visto como um clube do futebol 
popular. Ambição dos guetinenses passa pela 
manutenção no escalão secundário da Associação de 
Futebol de Aveiro.
16 e 17 | Andebol. Espinhense Tozé brilha ao serviço 
do Académico de Viseu
18 | Atletismo. São Silvestre com número recorde de 
inscritos
19 | Futebol. Tigres asseguram empate ao cair do pano. 
Avançado Mateus, inconformado, arranca penalti e 
marca o golo que garante um ponto à sua equipa.
19 | Vítor Pereira já treina o Flamengo (Brasil). Treinador 
espinhense refuta acusações de "mau caráter" do seu anterior 
clube, o Corinthians.
19 | Voleibol. SC Espinho bateu Ala Gondomar e assume 
liderança na série dos últimos.

OFF
21 | Prato da Casa: Carne em grelha argentina é 
especialidade de Casta - Wine Bar & Restaurant
23 | GNR enchem Praça progresso em dia de Reis 

 

Praça Progresso
Nasceu torta e não sabe-
mos se algum dia se vai 
endireitar. Criada como um 
espaço capaz de albergar 
concertos e eventos cul-

turais, a Praça Progresso 
apresenta vários pro-
blemas, em especial 
na altura do inverno. 

A solução encontrada 
para acolher o concer-

to de GNR foi acertada 
com a edificação de uma 
tenda capaz de proteger do 
vento e chuva. Mas se foi 
necessário uma tenda, para 
que é que existe aquela 
infraestrutura?

Factos e figuras da semana

Corrida
Uma prova como a São 
Silvestre trará sempre 
problemas logísticos para 
Espinho e para os espi-
nhenses. Pode-se discutir 
se podiam ter cortado a 
rua A ou B, se podiam ter 

usado grades ou cones, 
se podia ter sido a sul 
ou a norte… mas há 

uma coisa que não deve 
ser discutível: o impacto 
que representa a nível na-
cional uma prova daquela 
magnitude. Tal facto é 
suportado por números: 
mais de 1500 inscritos.

Miguel Reis
A detenção de Miguel 
Reis, no âmbito da ope-
ração Vortex pela Polícia 
Judiciária, deixa, desde já, 
uma mancha gigante em 
Espinho. O acontecimento 

foi notícia de abertura 
nos telejornais e deixa-
rá um pesado legado à 

cidade. O desfecho final 
não saberemos como será 
mas o presente, pelo menos 
esse, está completamente 
estragado.      
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4500 Espinho

OPERAÇÃO VÓRTEX

Miguel Reis detido por suspeita 
de corrupção, abuso de poder e 
tráfico de influências

5 
detidos
CRIMES EM CAUSA: 
CORRUPÇÃO ATIVA
CORRUPÇÃO PASSIVA
PREVARICAÇÃO
ABUSO DE PODER
TRÁFICO DE INFLUÊNCIAS

O que pode acontecer 
Perante as medidas de coação 
aplicadas, o juiz pode decretar 
a perda ou suspensão do 
mandato a Miguel Reis que, no 
seu entender, também pode 
renunciar. Caso o autarca seja 
afastado, sobe à presidência 
Álvaro Monteiro, o vice-
presidente. Na eventualidade 
deste recusar ou não reunir 
condições, assume a direção 
da autarquia Maria Manuel, 
atual vereadora, e assim 
sucessivamente, pela ordem 
da lista vencedora das últimas 
eleições. Caso a substituição 
seja impossível de ser efetuada, 
haverá lugar à marcação de 
eleições antecipadas. 

 Aguardamos que a justiça 
faça o seu trabalho e possa 
esclarecer a situação. 
Acreditamos que não haja 
envolvimento do atual 
presidente da Câmara”.
PS Espinho

 As pessoas estão a ser 
ouvidas e é preciso alguma 
ponderação. Estamos cá para 
fazer política e esta situação 
não é boa para Espinho e para 
os espinhenses”. 
PSD Espinho 

MANUEL PROENÇA 

LISANDRA VALQUARESMA

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
Municipal de Espinho, Mi-
guel Reis, o chefe da Divisão 
de Urbanismo e Ambiente 
do Município de Espinho, 
José Costa, o CEO da Pesse-
gueiro Investments, Fran-
cisco Pessegueiro, o arquiteto 
João Rodrigues, do gabinete 
JRCP Arquitetos e um outro 
empresário do setor, Paulo 
Malafaia, foram os cinco 
detidos numa operação da 
Polícia Judiciária (PJ) que co-
locou, desde a passada terça-
-feira, a cidade no centro das 
atenções mediáticas desta 
semana.

O comunicado conjunto 
do Ministério Público e da 

PJ apontou, como causa para 
esta operação, uma investi-
gação centrada em “projetos 
imobiliários e respetivo licen-
ciamento, respeitantes a edi-
fícios multifamiliares e uni-
dades hoteleiras, envolvendo 
interesses urbanísticos de 
dezenas de milhões de euros, 
tramitados em benefício de 
determinados operadores 
económicos". As autoridades 
judiciais alegam que os de-
tidos são suspeitos da prática 
dos "crimes de corrupção 
ativa e passiva, prevaricação, 
abuso de poder e tráfico de in-
fluências". Com a designação 
de "Vórtex", a operação en-
volveu cerca de duas dezenas 
de buscas, domiciliárias e não 
domiciliárias. Neste âmbito, o 
presidente da Câmara de Es-

pinho terá sido detido entre 
as 7 e as 8 horas da manhã da 
passada terça-feira, tendo de-
pois acompanhado as autori-
dades durante as buscas efe-
tuadas no edifício municipal.

Sem mencionar as datas 
a que corresponderiam os 
atos sob investigação, o docu-
mento das autoridades per-
mitiu que, ao longo do dia 10, 
circulassem informações de 
que estariam em causa pro-
cessos urbanísticos de 2018 
em diante. Essa informação 
implicaria também o ante-
rior presidente da Câmara, 
Pinto Moreira, agora depu-
tado do PSD, que acabou por 
negar “veementemente” essa 
acusação, em comunicado. 
O social-democrata referiu 
mesmo que o “contexto in-

vestigatório” reportaria ao 
ano de 2022 (ver caixa). 

As informações, entre-
tanto vindas a público, não 
remetem o início da inves-
tigação nem para 2018, nem 
para 2022, mas sim para 2021. 
Quem avançou com este 
dado foi o jornal online Ob-
servador, indicando que a in-
vestigação do Departamento 
de Investigação e Ação Penal 
(DIAP) Regional do Porto e da 
PJ teria começado naquela 
data. O jornal Defesa de Es-
pinho procurou confirmar 
com a PJ e o Ministério Pú-
blico a data a que reportam 
os factos, mas não obteve res-
posta até ao fecho de edição.

O caso, no entanto, teve 
forte impacto mediático na 
cidade. Os detidos passaram 

Operação Vórtex levou à detenção de mais quatro pessoas, entre os quais o 
chefe da Divisão de Urbanismo do Município de Espinho, José Costa, o CEO 
da Pessegueiro Investments, Francisco Pessegueiro e ainda o arquiteto João 
Rodrigues. Detidos foram levados para as instalações da PJ onde passaram as 
últimas noites. Medidas de coação só deverão ser conhecidas esta quinta-feira.
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MANUEL PROENÇA 

LISANDRA VALQUARESMA

O ANTIGO PRESIDENTE 
da Câmara Municipal de 
Espinho, Pinto Moreira, foi 
também alvo de buscas do-
miciliárias no âmbito da 
operação Vórtex tendo-lhe 
sido apreendido o seu com-
putador profissional, que usa 
no exercício da sua profissão 
de advogado, e o seu telefone. 
“Nada mais foi apreendido, 
seja documento ou qualquer 
outro elemento”, referiu em 
comunicado. 

Na mesma exposição, o ex-
-autarca repudiou “veemen-
temente as declarações do 
atual chefe de gabinete” do 
Município de Espinho, que 
reportou ao último mandato 
de Pinto Moreira os factos 
sob investigação. “As acu-
sações servem apenas para 
desviar o foco de uma inves-

tigação que não me tem, cer-
tamente, no seu epicentro”, 
comentou. 

Enquanto deputado, Pinto 
Moreira goza de imunidade 
parlamentar, algo que foi in-
vocado como condição para 
não ter sido constituído ar-
guido neste processo. Sobre 
este ponto, o atual vice-pre-
sidente da bancada do PSD 
afirmou estar "absoluta-
mente disponível para cola-
borar com a justiça no tempo 
e no modo que a justiça achar 
conveniente”. “Sinto-me de 
consciência absolutamente 
tranquila e não me sinto de 
todo diminuído na minha ap-
tidão para desenvolver o meu 
papel enquanto deputado", 
sublinhou.

"Se vier um pedido de le-
vantamento de imunidade 
parlamentar, não me refu-
giarei de todo nessa imuni-
dade e anuirei de imediato. 

Tenho, aliás, todo o interesse 
nisso", disse Pinto Moreira, 
garantindo ainda não ter 
sido notificado. De acordo 
com Alexandra Leitão, presi-
dente da Comissão de Trans-
parência da Assembleia da 
República, esse pedido ainda 
não foi realizado. O ex-au-
tarca assumiu ainda que se 
vier a ser constituído arguido, 
“dependendo dos termos”, ti-
rará “as devidas ilações”.  •

PINTO MOREIRA

“Não me refugiarei 
de todo na imunidade 
parlamentar”
Implicado na operação Vórtex, Pinto Moreira confirmou ter 
sido alvo de buscas. O deputado e ex-autarca garantiu estar 
de “consciência tranquila” e admite retirar consequências da 
operação, para não prejudicar o PSD.

as últimas noites detidos no 
estabelecimento prisional 
anexo à PJ do Porto e foram 
apenas apresentados ao 
juiz de instrução criminal 
para identificação, não co-
nhecendo até ao momento 
quais as medidas de coação 
adotadas. 

FORTERA NEGOU 
ENVOLVIMENTO

À medida que o caso foi 
sendo comentado no espaço 
público, surgiram diversos 
rumores sobre a identidade 
dos envolvidos. Uma das 
empresas repetidamente 
mencionada nos meios de 
comunicação social foi o 
grupo Fortera, mas empresa 
liderada pelo israelita Elad 
Dror negou “qualquer en-
volvimento” na operação 
judicial e manifestou “pro-
funda indignação perante a 
divulgação de factos falsos 
e incorretos”, desmentido 
a existência de buscas nas 
suas instalações e a de-
tenção do presidente da 
empresa. O grupo imobi-
liário considerou que esta 
alegação prejudicou a repu-
tação da empresa, estando já 
a “causar danos irreparáveis 
aos seus clientes, colabora-
dores e parceiros”. A Fortera 
avançou ainda a intenção de 
agir com as “medidas legais 
cabíveis para defender os 
seus interesses, incluindo a 
apresentação de queixa às 
autoridades judiciais com-
petentes e a instauração de 
processos judiciais contra 
os responsáveis pela difa-
mação e pelo dano causado”. 

PESSEGUEIRO 
INVESTMENTS 
IMPLICADO

A outra empresa repeti-
damente associada a este 
processo foi a Pessegueiro 
Investments, acabando por 
se confirmar que Francisco 
Pessegueiro, o CEO e Paulo 
Malafaia, alegado interme-
diário, são os restantes sus-
peitos detidos para interro-
gatório. O jornal Observador 
avançou com alguns detalhes 
da investigação, colocando 
sob suspeita projetos imo-
biliários conhecidos em Es-
pinho, como o 19th Avenue 
Suites, The 22 e The 22 Plus, 
ou a requalificação da antiga 
estação Espinho Vouga.

O empresário Paulo Ma-
lafaia assumiria o papel de 
localizar investidores para 
adquirir imóveis, havendo 

suspeitas, segundo aquele 
meio de comunicação, de que 
já "terá mesmo adquirido al-
guns imóveis, com o fim de 
os revender" e que as autori-
dades "têm a dúvida sobre se 
o faz para seu benefício ou 
como alegado testa-de-ferro 
dos Pessegueiro". Já o ar-
quiteto João Rodrigues terá, 
alegadamente, colaborado no 
desenvolvimento de alguns 
dos projetos imobiliários de-
senvolvidos pela Pessegueiro 
Investments. A Defesa de 
Espinho tentou contactar a 
empresa liderada por João 
Pessegueiro, mas até ao fecho 
da edição não foi possível.

PARTIDOS LOCAIS 
PEDEM CAUTELA

Este caso pode, a breve 
prazo, ter implicações na 
governação da Câmara Mu-
nicipal. Uma possível sus-
pensão do mandato do pre-
sidente, Miguel Reis, a título 
de medida de coação aces-
sória, obrigaria de imediato 
à sua substituição pelo vice-
-presidente, Álvaro Monteiro 
(ver caixa). Outros cenários, 
como eleições antecipadas, 
são, para já prematuros e 
dependem das medidas ju-
diciais que venham a ser 
tomadas. 

Já as reações políticas a 
este caso tiveram início logo 
na última terça-feira, com o 
Bloco de Esquerda a criticar 
a desconvocação da Assem-
bleia Municipal (ver caixa) e 
a Iniciativa Liberal e a CDU 
a criticarem a política de ur-
banismo seguida pela autar-
quia. Do lado dos partidos 
mais diretamente visados 
nesta investigação, as rea-
ções foram de prudência. A 
concelhia do PS considerou 
que o processo resulta de “in-
formações contraditórias”, 
optando por aguardar que “a 
justiça faça o seu trabalho e 
possa esclarecer a situação”. 
“Acreditamos que não haja 
envolvimento do atual presi-
dente da Câmara”, destacou 
fonte dos socialistas à Defesa 
de Espinho. O líder da con-
celhia do PSD, Paulo Leite, 
também considerou que “é o 
tempo da justiça funcionar”, 
criticando os julgamentos 
em praça pública. “Neste mo-
mento, as pessoas estão a ser 
ouvidas e é preciso alguma 
ponderação. Estamos cá 
para fazer política e esta si-
tuação não é, naturalmente, 
boa para Espinho e para os 
espinhenses”, acrescentou o 
social-democrata. •

Estou 
absolutamente 
disponível para 
colaborar com a 
justiça"
Pinto Moreira

BE 
Desconvocação da 
A.M. é “machadada 
na democracia”

O Bloco de Esquerda foi 
o primeiro partido local a 
reagir. O deputado muni-
cipal, João Matos, mani-
festou o desagrado pela 
desconvocação da Assem-
bleia Municipal, prevista 
precisamente para a noite 
de terça-feira. A medida, 
na perspetiva do repre-
sentante bloquista, além 
de ser “uma machadada 
na democracia”, resulta 
numa “fuga ao impreterí-
vel esclarecimento do que 
se está a passar na Câma-
ra Municipal de Espinho”. 
Na visão do Bloco de Es-
querda, “quem não deve, 
não teme”, considerando 
que “há esclarecimentos 
urgentes” a prestar.

IL 
Suspeitas de 
“funcionamento 
peculiar não são 
recentes”

Os dirigentes de Espinho 
da Iniciativa Liberal não 
se mostraram surpreen-
didos com este caso. Em 
comunicado, afirmam 
que “as suspeitas de que 
a Divisão de Urbanismo 
da Câmara Municipal de 
Espinho tem um funcio-
namento peculiar não são 
recentes”. Os liberais ob-
servam que “para a maior 
parte dos munícipes é um 
tormento aprovar uma 
obra, enquanto outros 
projetos de grande enver-
gadura surgem rapida-
mente como se tivessem 
via verde”.

CDU 
Relembra 
denúncias antigas 
Para a CDU de Espinho, o 
“caos urbanístico existen-
te no concelho tem como 
responsáveis políticos 
os executivos camará-
rios do PSD e do PS”. De 
acordo com o comunica-
do enviado à Defesa de 
Espinho, a CDU não deixa 
de “lembrar as denúncias 
repetidas” que realizou, 
apontando para o que 
considera serem “interes-
ses do domínio imobiliá-
rio” que incidem sobre as 
políticas “praticadas ao 
longo de décadas pelos 
executivos PS e PSD”. 
Estas, acrescenta a CDU, 
foram responsáveis pela 
“dramática expulsão da 
população jovem e ativa 
do concelho”.
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POBREZA

LISANDRA VALQUARESMA  

O cenário não é positivo. Depois de 
uma pandemia que apanhou tudo 
e todos de surpresa, de uma guerra 
que ainda perturba e com uma in-
flação que insiste em tornar tudo 
mais difícil, a população portuguesa 
está mais pobre. A conclusão é da 
Pordata que, no fim de 2022, veio co-
locar o dedo na ferida, confirmando 
que Portugal foi o país da União Eu-
ropeia onde a pobreza mais cresceu, 
situando-o na 13º posição dos mais 
pobres. 
Em Espinho, à semelhança do 
resto do país, a situação atual não 
é a mais sorridente. De acordo com 
Leonor Lêdo da Fonseca, vereadora 
da Divisão de Saúde e Intervenção 
na Sociedade da Câmara Municipal, 
“nota-se um agravamento das di-
ficuldades das famílias, principal-
mente com filhos a cargo, idosos 
e desempregados”. Além disso, há 
“mais pessoas em risco de pobreza 
e exclusão social, o que é, de facto, 
uma preocupação”, revela.
Segundo as estatísticas da Por-
data, em 2020, comparando com o 
ano anterior, a pobreza aumentou 
12,5%. Ao todo, Portugal tem quase 
4,5 milhões de pessoas consideradas 
pobres, mas com apoios sociais, este 
número desce para 1,9 milhões, o 
que corresponde a quase 20% da 
população.

Dureza dos tempos atuais

Apesar de habituadas às dificul-
dades próprias de quem lida dire-
tamente com muitas situações de 
vulnerabilidade social, as institui-
ções solidárias espinhenses não es-
condem a dureza dos tempos atuais. 
Na paróquia de Espinho, entidade 
religiosa vista por muitos como a 
resposta mais próxima e imediata 
às necessidades mais urgentes do 
concelho, os pedidos de ajuda têm 
aumentado de uma forma que o 
pároco Artur Pinto considera quase 
inevitável. “A meio de 2022, até está-
vamos com menos pedidos do que 
era habitual, mas a parte final do 
ano já trouxe muito mais. Notou-se 
isso, principalmente com a entrada 
da crise. As pessoas começaram a 
demonstrar dificuldades em pagar 
rendas e as suas contas correntes”, 
assinala, explicando que isso in-

tensificou a procura pelo apoio 
alimentar prestado pela paróquia. 
Sem esquecer que são muitas as 
famílias que procuram a ajuda, o 
padre Artur revela que, atualmente, 
o número de pessoas ajudadas em 
Espinho se situa entre as 180 e as 
200, entendendo tratar-se de um 
"número bastante elevado".
Para a vereadora Leonor Lêdo da 
Fonseca, aqueles que beneficiam de 
apoios sociais possivelmente terão 
sentido, ao longo do último ano, 
“menos oscilação na sua vida do que 
a denominada classe média”, uma 
vez que “quem vivia de prestações 
sociais, reside em habitação social 
municipal ou do IHRU (Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana) 
é diariamente acompanhado pelos 
centros comunitários, pelos ser-
viços sociais e, portanto, manteria 
a sua vida contida, mas seguia 
vivendo nos mesmos padrões de 
sempre”. No entanto, realidades 
como a guerra na Ucrânia e a subida 
dos preços dos bens essenciais 
vieram “comprometer aqueles que 
subsistem com prestações sociais e 
e refrear aqueles que, beneméritos,  
tornavam possível a distribuição de 
cabazes alimentares, de refeições 
gratuitas” relata a vereadora.

Doações alimentares diminuíram 

Ainda que de formas e intensidades 

diferentes, a atual crise parece 
atingir a população em geral, algo 
que se evidencia pela diminuição de 
donativos às instituições. Segundo 
o pároco de Espinho, “estamos em 
tempos difíceis e desde a pandemia 
que isso se tem notado. Até outubro, 
houve um período em que se notou 
que as pessoas estavam a deixar 
de ajudar com doações porque já 
estavam a começar a sentir muitas 
dificuldades”. No entanto, “há mais 
voluntários” e têm recebido “apoios 
institucionais e de particulares”, 
explicando ainda que a situação se 
modificou nos últimos meses de 
2022. “As pessoas têm consciência, 
mas também sabemos que a quadra 
de Natal é muito solidária, princi-
palmente nos meses de novembro e 
dezembro. Por outro lado, os meses 
de janeiro e fevereiro são muito 
mais difíceis, os apoios quase de-
saparecem, até porque muitos se 
estão a recompor financeiramente 
do esforço que fizeram no último 
mês do ano”.
Tal como a paróquia, também a 
delegação de Espinho da Cruz Ver-
melha Portuguesa sentiu de forma 
acentuada a diminuição das doa-
ções alimentares. Segundo Sandra 
Nogueira, vice-presidente da dele-
gação espinhense, o aspeto mais 
preocupante tem sido a base ali-
mentar, algo que se mantém desde 
novembro. “A alimentação tem sido 

uma luta. Registam-se grandes ca-
rências e temos que recorrer, muitas 
vezes, à direção nacional para que 
nos ajude com produtos”, revela. 
De acordo com António Freire, 
membro da comissão administra-
tiva da delegação de Espinho, há a 
necessidade de “realizar mais cam-
panhas de angariação de alimentos 
para fazer face à grande procura de 
géneros alimentares, uma vez que o 
número de utentes tem vindo a au-
mentar substancialmente”. Apesar 
de admitir que as campanhas não 
conseguem a mesma adesão que 
anteriormente, António Freire 
alerta para uma realidade que é im-
possível negar: “os pedidos de ajuda 
são cada vez mais”.
Ao contrário de outros tempos, nas 
prateleiras da Cruz Vermelha de Es-
pinho, à semelhança da despensa 
de várias famílias, faltam muitos 
produtos. Apesar de ser de grande 
dimensão, o armário instalado na 
deleção e que guarda os bens de 
primeira necessidade está cada vez 
mais vazio. Falta o leite, o arroz, o 
azeite, o açúcar e tantos outros ali-
mentos que diariamente compõe 
a mesa dos portugueses. Para An-
tónio Freire, o grande culpado é o 
aumento de preços. “Sentimos falta 
de apoio da comunidade, mas com-
preendemos porque, de facto, os 
produtos estão muito caros. As pes-
soas não têm possibilidades de dar 

A situação era difícil, mas a pandemia e a guerra com o acrescento da inflação, 
só vieram trazer um manto ainda mais escuro. Em Espinho, são cada vez mais 

os pedidos de ajuda, mas, mesmo com dificuldades, as instituições espinhenses 
lutam, mais do que nunca, para que ninguém fique para trás. 

destaque

Vulnerabilidade Social: 
aumentam os pedidos 

de ajuda e diminuem as 
doações alimentares 
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milhões de pessoas 
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arroz, açúcar ou azeite da mesma 
maneira que antes”, lamenta, expli-
cando que tudo é minimizado com 
a ajuda do hipermercado Conti-
nente que fornece diariamente os 
frescos e ainda com a padaria Espi-
gueiro, em Esmojães, que doa o pão 
e alguns bolos.
A subida da inflação acabou por co-
locar a população ainda mais vulne-
rável no que ao risco de pobreza diz 
respeito. Como forma de tentar mi-
nimizar esse impacto, Leonor Lêdo 
da Fonseca explica que a autarquia 
espinhense tenta, através da tarifa 
social da água, diminuir “as “difi-
culdades dos beneficiários de RSI 
e CSI (Complemento Solidário para 
Idosos), bem como minimizar as 
despesas das famílias numerosas, 
através da tarifa familiar da água”. 

Admitindo que “acorrem milhares 
de pedidos de habitação social”, a 
vereadora realça a importância de 
prosseguir com o programa 1º Di-
reito, apontando para “as más con-
dições de habitabilidade” e para o 
facto de não ter existido “melhora-
mento do parque habitacional do 
município” como motivos para que 
as casas se tornem “húmidas e in-
salubres”, além de afetarem “a saúde 
física e mental”.
Segundo a Pordata, Portugal é o se-
gundo país da União Europeia, onde 
mais pessoas vivem em alojamentos 
com más condições. Já em 2021, foi o 
quinto com mais população incapaz 
de aquecer a habitação devida-
mente. Tal como revela a vereadora 
espinhense com a pasta da ação 
social, “os apoios sociais pontuais e 
eventuais como o gás, medicação e 
outros assumidos pela Segurança 
Social, serão, em abril de 2023, assu-
midos pela Câmara Municipal, no 
âmbito da transferência de compe-
tências”, algo que promete vir a ser 
um dos apoios para continuar a en-
frentar as dificuldades de famílias 
em situação de vulnerabilidade.

Pandemia criou “nova realidade 
social”

Sandra Nogueira não hesita em 
dizer que “a pandemia veio piorar 
tudo”. Para combater de uma forma 
diferente as novas situações que 
foram surgindo ao longo de 2022 
e que prometem permanecer em 
2023, a vice-presidente da Cruz 
Vermelha de Espinho explica que 
“todas as instituições ligadas à ex-
clusão social e à pobreza, também 
tiveram que fazer uma alteração 
nos seus métodos de atuar”.
Trabalhando diretamente com a 
rede social do município, Sandra 
Nogueira e António Freire explicam 
que quem chega à Cruz Vermelha 
vem munido de uma credencial, 
que atesta o registo do cidadão e 
a possibilidade de prestação de 
apoio. No entanto, segundo a vi-
ce-presidente, a instituição não 
trabalha apenas desta forma. “Não 
fazemos o combate à pobreza só a 
quem está referenciado. Se houver 

algum cidadão espinhense ou que 
faça parte do concelho que esteja 
em grandes dificuldades, como já 
aconteceu várias vezes, a Cruz Ver-
melha tem a sua porta aberta para 
doar. Aquilo que fazemos é a criação 

de uma ficha interna do utente e, 
posteriormente, depois das suas ne-
cessidades básicas estarem assegu-
radas, encaminhamo-lo para uma 
assistente social competente da sua 
área de residência”, explica Sandra 
Nogueira, acrescentando que os 
processos devem ser atualizados à 
medida que a situação social das fa-
mílias também vai mudando. “O tra-
balho realizado pelas assistentes so-
ciais é muito importante, mas existe 
muita burocracia e o tempo é fun-
damental, porque não se tem fome 
daqui a três semanas. Tem-se fome 
hoje e há pessoas que aparecem na 
Cruz Vermelha que já não comem 

há dois ou três dias”.
Defendendo que a Cruz Vermelha “é 
um serviço prestado através do vo-
luntariado ao cidadão”, Sandra No-
gueira revela ainda que a pandemia 
veio trazer uma outra realidade. 
“Houve uma alteração a nível social 
no que diz respeito à pobreza enver-
gonhada que é aquela que, até uma 
certa altura, o cidadão tinha uma 
situação financeira minimamente 
estável, apesar das dificuldades que 
já vinha a tentar superar, mas a ver-
dade é que a situação de pandemia 
fez com que a pessoa ficasse total-
mente fragilizada financeiramente, 
ao ponto de necessitar de bens de 

Estamos em tempos 
difíceis e desde a 
pandemia que isso 
se tem notado”
PADRE ARTUR PINTO

Ao município 
acorrem milhares 
de pedidos de 
habitação social”
LEONOR LÊDO DA FONSECA, 
CME

P
U

B

180 
- 200
Espinhenses ajudados  
pela Paróquia de Espinho 

60
Famílias recebem apoio  
da Cruz Vermelha e do Centro 
Social de Paramos
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primeira necessidade”. 
Perante esta realidade, a Cruz Ver-
melha foi vendo crescer o número 
de pessoas que precisam de apoio. 
Atualmente, segundo António 
Freire, a delegação de Espinho 
ajuda, em média, 60 famílias, expli-
cando que não existe um destaque 
em especial para uma determinada 
faixa etária. “Infelizmente estamos 
a atravessar uma situação em que, 
tanto casais na casa dos 60, como 
outros na casa dos 30, têm grandes 
dificuldades. O desemprego refle-
te-se muito nas situações que a Cruz 
Vermelha recebe. As famílias em si-
tuação de desemprego deixam de 
poder pagar a renda, a alimentação 
e chega a uma altura em que não 
conseguem suportar os encargos 
normais de qualquer família”. 

Habitação partilhada: do sonho à 
realidade 

Tal como a Cruz Vermelha de Es-
pinho, o Centro Social de Paramos é 
outro dos recursos quando se fala de 
dificuldades e, por isso, acompanha 
“um número considerável de famí-
lias em situação de vulnerabilidade 
social das freguesias de Espinho, Pa-
ramos e Guetim”.
Apesar do “número de pessoas 

acompanhadas não ter sofrido 
grandes alterações de 2021 para 2022”, 
o Centro Social de Paramos apoia 
cerca de 60 famílias mensalmente e 
Manuel Costa e Silva, presidente da 
instituição, revela que “fruto da con-
juntura económica” que se vive, iden-
tifica “situações de extrema severi-
dade económico-social, que exigiram 
das equipas técnicas outras preocu-
pações e um acompanhamento de 
maior proximidade”, daí a integração 
no POAPMC (Programa Operacional 
de Apoio a Pessoas Mais Caren-
ciadas), uma resposta existente no 
Centro Social de Paramos.
Nas problemáticas associadas à vul-
nerabilidade social, como é o caso 
das pessoas em situação de sem-
-abrigo, dependências ou trabalho 
sexual, o presidente do Centro Social 
de Paramos refere que “ficou patente 
a necessidade de dar continuidade 
a estas intervenções”. “Apesar de 
termos investido mais com o au-
mento de equipas técnicas especia-
lizadas, manteve-se a sinalização de 
novos casos, notando-se o reapareci-
mento destas situações em camadas 
mais jovens”, alerta. 
Um dos principais eixos de atuação 
do Centro Social de Paramos cen-
tra-se no apoio à comunidade sem-
-abrigo de Espinho. Um projeto de 

habitação partilhada, já existente 
em outros pontos do país, era um 
sonho de muitos anos para a insti-
tuição e parece, agora, ver luz verde 
para avançar com a assinatura de 
um protocolo com o Município de 
Espinho. De acordo com Manuel 
Costa e Silva, “espera-se que, com 
o lançamento deste novo projeto, 
mais respostas possam ser criadas 
em Espinho para que todas as pes-
soas que se encontram em situação 
de sem-abrigo tenham uma alterna-
tiva à rua se assim o desejarem.  Es-
pera-se que Espinho altere a reali-
dade atual das equipas técnicas não 
terem resposta para dar às pessoas 
que dormem na rua e que, muitas 
vezes, lá têm que permanecer por 
falta de alternativas”.
Para Leonor Lêdo da Fonseca, este 
trata-se de “um projeto piloto” que 
“já há muito deveria estar imple-
mentado”. Defendendo que “esta 
é a população mais vulnerável da 
nossa sociedade”, a vereadora da 
Câmara Municipal realça que esta 
era “uma resposta inexistente” no 
concelho e, por isso, a assinatura do 
protocolo, a 20 de dezembro de 2022, 
foi “a concretização de um sonho, 
foi o Natal que se cumpriu, rumo a 
uma sociedade mais digna, humana 
e inclusiva”.

Segundo a vereadora, “pensões e 
albergues há muito que não são 
solução. Não há privacidade, segu-
rança e, acima de tudo, não há acom-
panhamento, educação social ou 
tratamento”, algo que é colmatado 
pelo trabalho desenvolvido pelo 
Centro Social de Paramos, especial-
mente pela intervenção da equipa 
de rua SMACTE (Serviço Móvel de 
Apoio às Comunidades). Por isso, 
“a retirada de um ser humano da 
rua, dar-lhe um teto, condições con-
dignas e a possibilidade de se reabi-
litar, terá um impacto brutal na so-
ciedade espinhense”, afirma Leonor 
Lêdo da Fonseca.

2023 é ano de “muitas exigências”

Assumindo-se como um homem 
de “muita esperança”, o padre 
Artur Pinto admite acreditar “na 
capacidade e na resiliência da pa-
róquia de Espinho para conseguir 
ajudar” quem a procura, mas não 
esconde que, apesar dos que vão 
chegando motivados pelas dificul-
dades criadas pela conjuntura atual, 
também há aqueles que acabam 
sempre por ficar. “Acredito que esta-

remos a atingir o pico da crise muito 
em breve, por isso, acho que haverá 
mais uns meses em que se vai sentir 
de forma mais forte a crise, mas 
também lidamos com um espetro 
da sociedade que será preciso apoiar 
constantemente. Vão surgindo estas 
situações que vão crescendo con-
forme a crise, mas há um espetro 
que existe e que nós já sabemos que 
se vai manter, precisando sempre de 
ajuda”.
Na Cruz Vermelha, 2023 será um ano 
de “muito trabalho”. Enfrentando 
uma luta complexa e atual relativa-
mente à escassez de bens alimen-
tares, Sandra Nogueira explica que, 
apesar das contrariedades, a ins-
tituição “vai continuar disponível 
para ajudar” quem a procurar, seja 
pela rede social do concelho, seja 
a quantos, timidamente, batem à 
porta da delegação.
Prevendo um “ano de muitas exigên-
cias”, Manuel Costa e Silva explica 
que o Centro Social de Paramos 
espera, ao longo de 2023, “ter a capa-
cidade para dar resposta a todas as 
pessoas que procurem os serviços” 
da instituição, “tanto para as pes-
soas em situação de vulnerabilidade 
social que já acompanha como para 
a comunidade em geral”. ○

Espera-se que 
Espinho altere a 
realidade atual das 
equipas técnicas não 
terem resposta para 
dar às pessoas que 
dormem na rua e que, 
muitas vezes, lá têm 
que permanecer por 
falta de alternativas”
MANUEL COSTA E SILVA, 
CENTRO SOCIAL PARAMOS

O desemprego 
reflete-se muito nas 
situações que a Cruz 
Vermelha recebe”
SANDRA NOGUEIRA,  
CRUZ VERMELHA DE ESPINHO

©
SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

/A
R

Q
U

IV
O

Equipa de rua SMACTE, do 
Centro Social de Paramos, 
desenvolve trabalho junto 
da comunidade sem-abrigo 
do concelho

António Freire e Sandra Nogueira temem continuação das diminuições 
de doações alimentares 
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OBRAS

GONÇALO RIBEIRO

CONTRARIAMENTE às pre-
visões da Infraestruturas de 
Portugal (IP), a conclusão da 
remodelação da passagem pe-
donal inferior na zona do Rio 
Largo continua em suspenso. 
A data inicial apontava a con-
clusão da empreitada para 
o mês de setembro de 2021, 
numa fase inicial, tendo sido 
adiada para junho de 2022. No 
entanto, a obra continua ina-
cabada, ou pelo menos, interdi-
tada ao público ao dia de hoje. 
Esta remodelação está a ser 
realizada pela IP e tem como 
um dos seus objetivos prin-
cipais, para além da fácil cir-
culação de peões e ciclistas, 
a circulação de veículos de 
emergência, que será final-
mente viável. 

Este retardamento na con-
clusão da obra é recebido com 
descontentamento pela po-
pulação de Espinho e causa 
ainda mais estranheza tendo 
em conta que os trabalhos não 
têm sido continuados no local 
e a zona parece pouco movi-
mentada nesse aspeto. 

Um dos habitantes des-
contentes com a situação é 
César Sampaio que, apesar de 
reconhecer a utilidade da pas-
sagem pedonal, não consegue 
compreender a demora na 
conclusão. “Obviamente que 
é algo prático para quem está 
na parte inferior do passadiço 
e precisa ir para a parte supe-
rior, porque assim não neces-
sita de dar a volta completa e 

passar pela ponte pedonal da 
linha de comboio. A passagem 
está aí, mas devia estar aberta 
ao público e disponível para 
o seu funcionamento efetivo. 
Se os responsáveis entendem 
que é necessário realizar obras 
por alguma razão é estranho o 
que justificará este tempo todo 
para terminar a remodelação”, 
afirmou o cidadão. 

Para César Sampaio, o fácil 
acesso de veículos de emer-
gência da estrada para a praia e 
vice-versa é uma “boa ideia”, re-
forçando uma vez mais a perti-
nência da obra, e por esse mo-
tivo, considera o atraso de mais 
de um ano algo “grave” que tem 
de ser corrigido rapidamente.  

Drenagem de água parece 
ser insuficiente

O atraso não é o único motivo 
de preocupação de quem vive 
perto da passagem pedonal 
inferior. Ana e José Lopes 
mostraram-se desagradados 
com a própria composição da 
mesma, alertando para o efeito 
da pluviosidade que, inclusiva-
mente, atingiu Espinho com 
abundância no passado re-
cente, entre outras localidades. 

“Se até já retiraram os con-
tentores e mais algum mate-
rial de construção é porque a 
obra já estaria acabada. A re-
tirada dos contentores, onde 
as pessoas andaram a traba-
lhar, deve estar relacionada 
com uma possível inspeção” 
afirmou Ana Lopes. “O pior 
desta situação é que a obra 

não parece pronta sequer. Há 
o exemplo das rampas, que são 
compostas por pedra e terra. Já 
se esperava que, quando cho-
vesse, toda aquela terra iria 
desmoronar. Recentemente 
choveu e o local ficou imedia-
tamente todo alagado” explica 
a espinhense.

A moradora afirma ainda 
que não percebe a razão pela 
qual uma obra que demora 
tanto tempo a ser realizada 
pode sofrer tão facilmente 
com a conjetura climática. 

Ana Lopes diz que não vê 
trabalhadores no local da obra 
há algum tempo, mesmo com 
o local encerrado.  “Não faz 
qualquer sentido. Retiram dali 
os trabalhadores, retiram todo 
material… acho mesmo que es-
tavam à espera de uma última 
inspeção antes de inaugurar 
o local. Agora acontece isto, e 
já não estava ninguém a tra-
balhar há vários meses. Como 
vivo perto, posso confirmar 
isso. É uma obra que, em geral, 
está mal feita e já nem tem se-
quer ninguém a trabalhar”.

José Lopes também con-
testar o tempo de demora da 
conclusão da obra, aprovei-
tando para criticar a estrutura 
da mesma. “O problema mais 
grave é o tempo de demora. 
Isto é algo completamente im-
pensável. Já devia estar pronta 
há dois anos e, mesmo assim, 
há sempre problemas quando 
chove aqui em Espinho” ex-
plica o cidadão preocupado.

As obras na passagem pe-
donal inferior tiveram lugar 
no mesmo sítio da anterior 
passagem, que faz ligação 
com a praia de Marbelo, 
sendo que atualmente o local 
de construção aparenta estar 
abandonado e sem data de 
abertura.

A obra tem como propósito 
a melhoria da ligação entre 
Espinho e Vila Nova de Gaia, 
sendo uma de três novas pas-
sagens na cidade. A Defesa de 
Espinho enviou um pedido de 
esclarecimento à IP sobre a 
conclusão e atraso deste pro-
jeto, mas, até à hora do fecho 
desta edição, não tinha rece-
bido qualquer resposta.  •

A conclusão da remodelação da passagem pedonal inferior na zona do Rio Largo 
tem sido adiada desde setembro de 2021. Não há luz ao fundo deste túnel e a 
situação inquieta e deixa descontente uma boa parte da população.

Túnel do Rio Largo 
sem fim à vista

Antes de mais, convém conhecer as 
duas opções e quais as caracterís-
ticas das mesmas. 

A transferência de crédito habitação 
prende-se com a mudança de cré-
dito para outra instituição financeira, 
podendo com isso negociar as con-
dições, como baixar a taxa de juro, 
aproveitar para negociar os seguros 
ou alterar prazos. É ainda possível 
acrescentar valor para algo que pre-
cise ou até mesmo incluir créditos 
para baixar as mensalidades. Tudo 
isso dependerá sempre da avaliação. 
Embora não seja um crédito novo, o 
procedimento é idêntico implicando 
uma análise casuística e avaliação 
do imóvel. Outro fator a ter em conta 
é o prazo. Se contratou o crédito há 
menos de dois anos, não é possível 
acrescer valor mas ainda assim é 
possível mudar. Antes de tomar uma 
decisão deve consultar as diferentes 
opções e falar com um especialista. 
As vantagens são, além das óbvias, 
como a negociação das condições 
existentes, a possibilidade de conse-
guir consolidar os restantes créditos 
e a comunicação reportada ao Banco 
de Portugal ser como crédito novo.

A renegociação do crédito habitação 
sempre foi um mecanismo possível 
de ser usado no caso de dificuldades. 
Contudo, devido à atual conjuntura, 
o Governo medidas, "obrigando" os 
bancos a negociarem até mesmo 
proactivamente casos de sobre-endi-
vidamento. A 

 renegociação consiste em alargar 
prazos e negociar condições, devendo 
ter em atenção que tal é comunicado 
ao Banco de Portugal, podendo trazer 
diversos inconvenientes, como, por 
exemplo, não poder contrair mais 
cré ditos até ao termino. Na renego-
ciação, não é possível incluir outros 
créditos. Trata-se de uma renego-
ciação do con trato existente. O intuito 
da mesma é reduzir a mensalidade, 
dando folga orçamental às famílias.

Passamos por uma altura difícil, que 
pode levar a algumas precipitações. 
Mas antes de tomar qualquer de-
cisão, olhar para o seu orçamento 
e estudar as diversas opções. Peça 
simulações sobre as duas possibi-
lidades e estude-as com atenção, a 
forma mais simples poderá ser re-
correr a um profissional.

Transferir crédito habitação 
ou renegociar?

 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
• Refaça o orçamento tendo 

em conta o aumento da 
mensalidade de casa

• Estude a possibilidade de 
liquidar créditos

• Fale com o seu banco, saiba 
quais as implicações da 
renegociação

• Peça simulações para 
transferência de crédito 
habitação

• Fale com um profissional 
devidamente habilitado
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LISANDRA VALQUARESMA 

A ASSOCIAÇÃO de Futebol Po-
pular do Concelho de Espinho 
(AFPCE) entregou, na passada sex-
ta-feira, dia 6 de janeiro, mais de 
100 cabazes à paróquia de Espinho. 
Para além de produtos alimentares, 
esta iniciativa solidária conseguiu 
ainda angariar diversos produtos de 
higiene e algumas bebidas que vão 
ser distribuídas pelas famílias mais 
carenciadas.

Segundo Tiago Paiva, presidente 
da AFPCE, “o futebol popular e as 
associações do concelho não podem 
olhar só para si, têm que olhar para 
a sociedade e ser um exemplo de in-

tervenção social”, por isso, confessou 
ser “um orgulho corresponder, não 
só com alimentos, mas também 
com 300 brinquedos que foram dis-
tribuídos pelas associações de Es-
pinho”, na época natalícia.

À frente da paaróquia de Espinho, 
o padre Artur Pinto agradeceu a ini-
ciativa, explicando que este é “um 
belíssimo testemunho do espírito 
espinhense que é capaz de se unir, 
de se agrupar e associar para chegar 
a todos, não deixando ninguém para 
trás. Este é um exemplo que se dá 
enquanto associação que, para além 
de chutar a bola, chuta a vida de Es-
pinho para a frente para que todos 

possam viver com mais qualidade”.
De acordo com Jéssica Pereira, vi-

ce-presidente da AFPCE, a iniciativa 
“concretizou-se com a colaboração 
de várias entidades como Juntas 
de Freguesia, empresas, Câmara 
Municipal e ainda da comunidade 
espinhense” que, sabendo da ação 
solidária, “não quiseram deixar de 
contribuir”.

Para Maria Manuel, vereadora da 
Câmara Municipal, este trata-se de 
“um trabalho que tem que ser abra-
çado” porque possui “muita dedi-
cação e empenho, não pedindo nada 
em troca”.  ○

A ARTE XÁVEGA e a caldeirada à 
moda de Espinho foram os temas 
principais de uma iniciativa con-
junta entre a Cerciespinho e a Con-
fraria da Caldeirada do Peixe e do 
Camarão de Espinho.
No dia de Reis, os alunos do Centro 
de Formação Profissional (CFP) da 
Cerciespinho tiveram a oportuni-
dade de conhecer in loco a arte xá-
vega, na companha Vamos Andando, 
de José Barros, junto aos apoios de 

pesca, na praia dos Pescadores.
A história da arte xávega foi contada 
por um dos elementos da confraria, 
José Manuel Oliveira e o proprie-
tário da companha, que interagiram 
e tiraram as dúvidas dos alunos.
"Esta é uma forma inclusiva de os 
alunos participarem nas atividades, 
conjugando o lazer com a aprendi-
zagem e com a cultura", disse a coor-
denadora do CFP da Cerciespinho, 
Rita Carvalho. "Foi uma forma de 
comemorar o dia de Reis de uma 
maneira lúdica", acrescentou salien-
tando que depois de um período de 
pandemia é importante regressar ao 
exterior "para criar novas rotinas e 
ver coisas diferentes".
"Estamos abertos à colaboração com 
as coletividades da terra, nomeada-
mente com a Cerciespinho", justi-
ficou o membro da Confraria, José 

Manuel Oliveira, sublinhando que o 
objetivo da iniciativa foi o de "mos-
trar aquilo que é a arte xávega e a 
gastronomia da nossa terra".
O grupo foi até ao Museu Municipal, 
no Fórum de Arte e Cultura de Es-
pinho (FACE), para conhecer toda 
a atividade da pesca ali retratada e 
seguiu depois para um almoço, em 
Santa Maria da Feira. ○ MP

Exemplo que se dá 
enquanto associação que, 
para além de chutar a bola, 
chuta a vida de Espinho 
para a frente para que 
todos possam viver com 
mais qualidade”
Padre Artur Pinto

O futebol popular e as 
associações do concelho 
não podem olhar só para si”
Tiago Paiva, presidente 
AFPCE

4500 Espinho

SOLIDARIEDADE 

Ação solidária contou com a participação de várias entidades e 
decorreu ao longo do mês de dezembro.

Associação de Futebol Popular 
doou mais de 100 cabazes à 
paróquia de Espinho

O Turismo é uma atividade económica fundamental para a 
geração de riqueza e emprego em Portugal. Entre 2010 e 
2019 (último ano antes da pandemia), o país registou uma 
taxa de crescimento médio anual de 7,2% nas dormidas, o 
que se traduz num aumento de 37 milhões de dormidas, em 
2010, para 70 milhões de dormidas, em 2019, o maior valor 
de que há registo. Observou-se igualmente, nas receitas turís-
ticas, uma taxa média de variação anual de 10,3%, no mesmo 
período, o que permitiu que, de 7,6 mil milhões de receitas, 
em 2010, o aumento fosse para 18,3 mil milhões, em 2019.

Este crescimento do setor do turismo em Portugal tem sido 
muito benéfico para a economia portuguesa, sobretudo num 
contexto de menor crescimento económico nos outros se-
tores, o que tem conduzido a uma maior dependência do tu-
rismo no Produto Interno Bruto (PIB) português. Em 2019, 
Portugal era o 5.º país da UE em que as receitas do setor do 
turismo e viagens, contabilizadas na balança de pagamentos, 
pesavam mais no PIB (9%), apenas superado pela Croácia 
(19%), Chipre (13%), Malta (12%) e Grécia (10%).

Tendo em conta a relevância deste setor em Portugal, e uma 
vez que o setor do turismo foi um dos mais afetados pela 
pandemia, o nosso país foi um dos países da UE que viu a 
sua economia encolher mais. O peso das receitas do turismo 
no PIB português baixou drasticamente para 3,9% em 2020, 
tendo recuperado ligeiramente para 4,7% em 2021. Em 2022 
a expectativa é de que a percentagem fique muito próxima do 
que se verificava em 2019, a rondar os 8%. De Janeiro a Ou-
tubro de 2022, as receitas turísticas internacionais atingiram 
18,6 mil milhões €, um crescimento de 15% face ao período 
homólogo, em 2019, sendo que Rita Marques, Secretária de 
Estado do Turismo, estimava, no final de Setembro, que seria 
atingido o valor de 20 mil milhões € no ano transato.

Prevê-se que o setor do turismo continue a crescer a bom 
ritmo a médio/longo prazo, o que é naturalmente uma boa no-
tícia. Infelizmente, a maioria dos setores da nossa economia 
crescerão a um ritmo inferior, tornando a nossa economia 
ainda mais dependente do turismo nos próximos anos. No 
entanto, a pandemia ajudou a perceber que a diabolização 
que assistimos antes da pandemia contra o turismo estava 
com a mira errada. O problema da “dependência” do turismo 
não reside neste setor, mas sim no resto da economia cuja 
competitividade está muito aquém do nosso turismo e que 
colocam Portugal próximo da cauda da Europa em termos de 
riqueza gerada (nomeadamente, PIB per capita).

André Pinção Lucas e Juliano Ventura / 9 de janeiro de 2022

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

ENSINO

Confraria 
levou alunos da 
Cerciespinho à 
arte xávega 
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LISANDRA VALQUARESMA 

Em que momento percebeu que 
queria seguir o mundo da moda?
Lembro-me de ser pequena e já 
dizer que queria seguir moda. Mas 
não consigo definir um momento 
específico da minha vida em que 
isso aconteceu, até porque nunca 
pensei sequer seguir outra coisa. Na 
altura do secundário, já sabia que 
queria ir para Lisboa e tentei fazer 
as coisas para que isso acontecesse. 
Havia um fascínio pelas artes em 
geral? 
Sim, exatamente. Nunca foi só a 
moda em específico. Eu gostava de 
artes visuais, recordo-me de querer 
a pintura e de as minhas atividades 
extracurriculares serem sempre li-
gadas a isso. A parte de ligar as artes 
à moda pode ter sido influenciado 
pela minha avó que era costureira. 
Eu via como é que as coisas funcio-
navam e aquilo interessava-me.
Atualmente o que a cativa na in-
dústria da moda?
É complicado porque depois da li-
cenciatura temos um choque de 
realidade. Primeiro porque perce-
bemos que aquilo que nós achá-
vamos que era moda, afinal não é, 
nem sequer é o que acontece, nem 
o que corresponde. Pensamos que 
sabemos tudo mas não sabemos 
nada. Além disso, acaba por dar-se 
um choque com as partes menos 
boas da indústria e que são muitas. 
Não sei, sinto que neste momento 
estou mais em paz do que estava 
quando acabei o curso. Não pela 
parte de não saber que era aquilo 
que eu queria, mas de tentar per-
ceber o que é que eu queria fazer 
com aquilo. Perceber, por exemplo, 
o que seria preciso fazer para não 
criar ainda mais desperdício onde já 
existe tanto. Era esse o meu pensa-
mento contante. 
No mundo das artes cabem vários 
mundos…
Atualmente estou a fazer um mes-
trado em Museologia e Curadoria 
porque a parte teórica sempre me 
interessou muito, tal como a ver-

tente da pesquisa. Como o fascínio 
foi, sobretudo, pelas artes no geral, 
decidi afastar-me um pouco em 
termos académicos e estudar outra 
coisa, conseguindo conciliar com 
a curadoria de design de moda. A 
seguir, gostava que o meu percurso 
fosse um pouco pelo design têxtil.
A licenciatura trouxe-lhe um 
pouco de desilusão pela moda?
Não sei se consigo dizer que me de-
siludi. Sinto que aprendi muito até 
porque percebi que afinal não sabia 
nada sobre o tema. Mas acho que 
se torna complicado quando se tem 
uma visão das coisas que depois 
percebemos que não é assim. Come-
ça-se a questionar um pouco. Não 
me arrependo de ter feito o curso, 
faria tudo outra vez e acho que até 
foi bom para eu ter consciência da-
quilo que queria fazer no futuro.
A sustentabilidade sempre foi uma 
preocupação?
Sim, no curso havia mesmo uma 
parte que era muito direcionada 
para a moda sustentável com 
muitos projetos relacionados com 
essa temática. Tivemos um, por 
exemplo, com gangas. É um mate-
rial que gasta imensos recursos e a 
ideia era reutilizar peças, através de 
uma recolha, e sermos nós a cons-
truir os materiais. Essa foi uma 
parte importante do curso que 
gostei bastante, levando-me até, 
em conjunto com alguns colegas, a 
criar um projeto em que fazíamos 
workshops e palestras sobre moda 
sustentável. Quando estamos em 
contacto com a segunda indústria 
mais poluente do mundo acho que 
é difícil ignorarmos esta realidade. 
Onde encontra ideias e inspiração 
para os projetos que cria?
As minhas referências partem 
sempre das artes, tentando fugir da 
moda em geral. Sinto sempre que 
todos os meus projetos partiram de 
outros artistas que não estiveram 
ligados à moda.
Venceu recentemente a vertente 
de moda da Mostra Nacional de 
Jovens Criadores. Como surgiu a 
ideia de participar no concurso? 

Sempre gostei de trabalhar em 
grupo. Eu, a Carolina Duran e o 
Leonardo Moura sempre fizemos 
um grupo coeso ao longo da licen-
ciatura, por isso, quando fomos 
apresentar a nossa coleção final 
de curso na plataforma BLOOM 
do Portugal Fashion, decidimos 
criar, a partir daí, um coletivo cha-
mado IntraCollective. Queríamos 
que fosse multidisciplinar e que 
realçasse essa ideia de comunidade 
nesta área tão individualista. Como 
procurávamos sempre formas de di-
namizar a nossa coleção, acabamos 
por descobrir o concurso e deci-
dimos inscrever-nos. Fizemos al-
gumas reinvenções e participamos 
com a nossa coleção chamada Intra. 
O que representou o prémio?
Foi importante porque o nosso 
projeto era um pouco desafiante e 
arriscado em comparação ao que 
estava a ser apresentado no con-
curso. As nossas peças são muito 
arquitetónicas e escultóricas, há 
algumas até que não são nada 
em específico e isso vem do nosso 
gosto pelas artes. A validação 
é sempre importante para nós 
porque estamos a trabalhar tão 
isoladamente que, às vezes, não 
conseguimos perceber se o que es-
tamos a querer dizer passa para o 
outro lado. Portanto, o prémio foi 
importante para nós, até porque 
somos recém-licenciados e ainda 
nem sequer estamos na indústria. 
Dá-nos força para continuar com 
o coletivo, não seguir a lógica de 
estar sempre a fazer coleções, mas 
sim arranjar outras formas de mos-
trar o que é a moda para nós. Que-
reremos fazer pequenas peças para 
comercializar. 
Há novos projetos em vista?
Neste momento não. Estamos a 
trabalhar no desenvolvimento 
dessas peças que queremos co-
mercializar. O facto de ser slow 
fashion, de serem peças únicas 
é muito diferente do que se está 
habituado. É um processo muito 
mais lento, mas para nós faz sen-
tido que assim seja.  ○

MODA

Aos 23 anos, Mafalda Fidalgo venceu, juntamente com dois colegas e com o projeto 
Intra, a categoria de moda num dos mais importantes concursos para jovens 
artistas: a Mostra Nacional de Jovens Criadores. Depois de uma licenciatura em 
design de moda que lhe trouxe um “choque de realidade”, a espinhense constituiu um 
coletivo e é com ele que pretende mostrar a moda à sua maneira.

Peças “arquitetónicas e escultóricas” 
de Mafalda Fidalgo venceram Mostra 
Nacional de Jovens Criadores

O nosso projeto era 
um pouco desafiante 
e arriscado em 
comparação ao 
que estava a ser 
apresentado no 
concurso”

Mafalda Fidalgo
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Coleção Intra, 
venceu categoria 
de moda do 
concurso com 
peças "escultórias 
e arquitetónicas" 
da autoria da 
espinhense e de 
dois colegas 
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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

MANUEL PROENÇA 

A BANDA União Musical Para-
mense (BUMP) tem, desde março, 
do ano passado um novo elenco di-
retivo, após uma comissão de gestão 
ter tomado conta durante o período 
de pandemia. Diogo Reis, antigo mú-
sico, lidera uma nova equipa de tra-
balho que está focada no desenvolvi-
mento da emblemática coletividade 
paramense.

Segundo o presidente da direção 
da BUMP, “não estava a ser fácil en-
contrar elementos que quisessem 
fazer parte dos corpos sociais da 
banda, como é apanágio na maioria 
das associações”. Por isso, aceitou o 
desafio envolvendo “gente disposta 
a trabalhar” com o propósito de “re-
juvenescer e trazer novas ideias à 
coletividade”.

O novo presidente da BUMP en-
tende que “qualquer coletividade de-
verá ter uma costela de cariz social” e, 
por isso, um dos propósitos será o de 
“desenvolver alguma atividade nesse 
âmbito”. “Por exemplo, teremos a 
nossa escola de música aberta à 
comunidade a preços reduzidos e 
vamos atribuir algumas bolsas para 
o ensino da música. Infelizmente 
há pessoas que não têm capacidade 
financeira para a aprendizagem mu-
sical e se nós lhes dermos uma opor-
tunidade, quem sabe poderão optar, 
um dia, pela profissão de músico”, 
explica.

Por outro lado, a nova direção da 
BUMP está a desenvolver alguns 
projetos que serão trabalhados em 
parceria com a Junta de Freguesia 
de Paramos e com o Município de 
Espinho. “Serão iniciativas desen-
volvidas dentro e fora do nosso 
concelho, algumas das quais terão 
como propósito fugir do centro da 
cidade de Espinho. Queremos criar 
um grande projeto em Paramos, in-
serido em festividades da autarquia, 
mas voltados para a periferia do con-
celho”, evidencia.

Diogo Reis lembra que as insta-
lações da BUMP carecem de muita 

manutenção, de alguma reestrutu-
ração e reabilitação. “Desde março 
até agora, já conseguimos fazer uma 
obra de requalificação do salão, quer 
na parte elétrica, quer estrutural”, dá 
nota o dirigente, acrescentando que 
partir de março, vão restaurar o exte-
rior do edifício. “Para isso teremos de 
contar com a ajuda e participação de 
várias entidades privadas, nomea-
damente de empresas que, só pelo 
facto de nos doarem os materiais, 
constituem uma enorme ajuda”, 
alerta, sublinhando o voluntariado 
por parte de associados e amigos 
no que respeita a mão-de-obra. “Foi 
desta forma que requalificámos o 
nosso salão, trabalhando à noite e 
ao fim de semana. Demorámos um 
pouco mais do que se tivéssemos con-
tratado um serviço, mas o que é certo 
é que fizemos a obra a baixo custo e 
ela está aí para quem quiser ver”.

Um dos trabalhos para a direção 
será o da renumeração dos sócios. 
“Na verdade, deveremos ter cerca 
de quatro centenas de associados 
ativos e pretendemos voltar a ter 
cerca de meio milhar, com uma cam-
panha para a angariação de novos 
sócios”, antecipa Diogo Reis. 

No ano em que a instituição com-
pleta 90 anos, a direção propõe-se 

“trabalhar para os proprietários da 
Banda”, ou seja, “para a população”. 
“Naturalmente que a prioridade es-
tará voltada para o elenco da BUMP, 
mas procuraremos dar utilidade às 
nossas infraestruturas para servir 
a população, prioritariamente a de 
Paramos e, também, a do concelho 
de Espinho”, frisa o responsável má-
ximo da instituição. “Queremos va-
lorizar aquilo que é nosso, trazendo, 
por exemplo, atividades ao nosso 
salão. Queremos dar a oportunidade 
de as pessoas conviverem, com a 
música e de as pessoas se poderem 
mostrar”.

Segundo Diogo Reis está na calha 
a “realização de um grande evento” 
que visa “promover o nome da 
BUMP no panorama nacional, des-
tacando-a, de alguma forma, com 
a realização de algumas atividades 
diferenciadas, fugindo ao tradicional 
como os concertos em coretos, to-
cando, por exemplo, com grupos 
corais de forma a proporcionarmos 
novas experiências aos músicos”. 

Depois disto, o presidente da 
BUMP quer que a sua coletividade 
se reafirme como “uma grande re-
ferência no mundo filarmónico”. 
“Temos obtido muito bons resul-
tados dentro e fora do concelho de 
Espinho, mas teremos de os divulgar 
com uma campanha de marketing”, 
sustenta, reconhecendo, por fim, 
“todo o apoio que várias entidades 
privadas e as entidades públicas, no-
meadamente a Junta de Freguesia e 
o Município de Espinho têm dado”. ○

A Banda União Musical Paramense assinala no 
próximo sábado 90 anos de existência. Um momento 
marcante na história da coletividade, que tem como 
presidente um jovem e antigo músico, Diogo Reis, que 
quer colocar a Banda ao serviço da população.

Aos 90, a renovação 
e o objetivo de dar 
uso às instalações

4500 Freguesias 

BANDA UNIÃO MUSICAL PARAMENSE

COMEMORAÇÕES DOS 90 ANOS
14 DE JANEIRO

17h00 Hastear da bandeira
 Sede BUMP
18h00  Missa em honra da Banda   
 Igreja Paroquial Paramos
19h00  Romagem ao cemitério
21h30  Concerto e sessão solene   
 Sede da BUMP

Queremos valorizar 
aquilo que é nosso 
trazendo, por exemplo, 
atividades ao nosso 
salão. Queremos dar 
a oportunidade de as 
pessoas conviverem com 
a música e de se poderem 
mostrar”
Diogo Reis,  
presidente da BUMP
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Possivelmente de volta à psicanálise de 
um país bipolar, entre queixumes e re-
signação, entre a ambição e a satisfa-
ção pela estagnação e imobilismo de um 
contentamento ilusório de que tudo per-
manecerá… acreditando que a bonomia 
virá, mesmo que não se faça nada por 
tanto para vir…

Os portugueses dizem-se felizes ou mui-
to felizes e também satisfeitos ou muito 
satisfeitos com as suas vidas. Esta é uma 
das conclusões de um estudo recente do 
Observatório da Sociedade Portugue-
sa da Universidade Católica, segundo o 
qual a grande maioria dos inquiridos di-
zia sentir-se feliz ou muito feliz (80,0%) 
e também satisfeito ou muito satisfeito 
(79,1%) com a sua vida, e com uma apre-
ciação globalmente satisfatória reflectida 
na apreciação sobre a qualidade de vida, 
que cerca de 60% dos inquiridos classifi-
cam como boa ou muito boa.

De igual modo, as conclusões de um 
outro estudo publicado em 2022 (In-
quérito à Satisfação dos Residentes na 
Região Centro, promovido pela Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional do Centro) revela que 72% 
dos residentes na Região Centro estão 
globalmente satisfeitos com a sua vida, 
corroborando os dados do estudo a nível 
nacional realizado pelo Observatório da 
Sociedade Portuguesa.

Este último inquérito, apesar do carácter 
geográfico delimitado, aplicado apenas 
à Região Centro, mostra que 10,4% da 
população está ‘muito satisfeita’ e 61,6% 
está ‘satisfeita’. Entre os principais moti-
vos de satisfação encontram-se a quali-
dade de vida / ter um nível de vida está-

vel (22,7%), ter emprego (21,5%), a vida 
familiar (19,3%) e gostar do local onde 
reside (10,3%).

Nos motivos de insatisfação, as dificul-
dades financeiras /custo de vida eleva-
do (32,8%), as remunerações e reformas 
baixas (22,5%) e os problemas de saú-
de (18,1%) são as três principais razões 
apontadas pelos inquiridos, a que se se-
guem as políticas governamentais (7,8%) 
e o desemprego (6,9%).

Estes são dados publicados em 2022, 
relativos a 2021 e 2022, e que reflectem 
a situação mais recente da percepção 
da população, após o período pandémi-
co, durante o qual a situação das con-
dições materiais de vida, a qualidade 
de vida e o bem-estar se degradaram 
significativamente.

Os motivos de descontentamento não 
parecem ter o peso significativo do que 
se poderia expectar, perante um cenário 
de deterioração do bem-estar generali-
zado da população, a qual segue apre-
sentando percepções de felicidade e de 
satisfação pelas suas condições de vida 
em níveis muito apreciáveis.

Com efeito as condições materiais de 
vida e a qualidade de vida têm vindo a 
deteriorar-se, significativamente desde 
2019, piorando o índice de bem-estar de 
ano para ano, do período pré-pandémico 
para o pós-pandemia.

O índice de bem-estar, publicado anual-
mente pelo INE, disponibiliza de forma 
regular resultados que permitem acom-
panhar a evolução do bem-estar e pro-
gresso social em duas perspectivas 
determinantes relacionadas com as con-
dições materiais de vida das famílias e 
com a qualidade de vida.

O bem-estar é geralmente definido pela 
‘presença do melhor padrão de quali-
dade de vida no sentido mais amplo do 
termo, cujo conceito abrange, não só as 
condições materiais de vida, mas tam-
bém outros factores explicativos do nível 
de qualidade de vida, nomeadamente 
relacionadas com o enquadramento am-
biental, com a saúde robusta, bom nível 
educacional, equilíbrio no uso do tempo, 
em particular no balanço vida-trabalho, 
vitalidade da vivência em sociedade, 
bom nível de participação democrática e 
o acesso e participação em actividades 
culturais e de lazer’ (INE).

Ora, os dados mais recentes do índice 
de bem-estar, publicados em Dezembro 
de 2022 pelo INE demonstram uma dete-
rioração do índice de bem-estar de 2019 
para 2021 (-1,5), em resultado de uma 
descida pelo quinto ano consecutivo do 
índice de qualidade de vida, a deterio-
rar-se de 2016 a 2021 (-0,8 entre 2019 
e 2021), e de uma descida acentuada do 
índice das condições materiais de vida, 
com uma queda de-3,2, de 2019 a 2021.

A deterioração das condições materiais 
de vida expressa-se em resultado das 
quebras significativas nos domínios da 
vulnerabilidade económica (-5,3) e da di-
minuição do bem-estar económico (-3,3), 
à qual se acrescenta igualmente uma me-
nor condição perante o emprego (-0,9).

A quebra do índice de qualidade de vida 
tem vindo a revelar-se ao longo de mais 
cinco anos, embora de forma diferencia-
da nos domínios de análise: o balanço 
vida-trabalho, que vem registando que-
bras consecutivas ao longo dos últimos 
seis anos, apresenta uma redução de 
-2,1 (2019-2021); as relações sociais e 
bem-estar subjectivo evidenciam uma 
tendência de diminuição há três anos, 
com uma redução de -2,6 (2019-2021); e 
a participação cívica e governação regis-
ta a maior quebra de entre os domínios 

em análise no período 2019-2021 (-3,6), 
caindo há quatro anos consecutivos.

Sendo certo que a crise pandémica veio 
introduzir alterações significativas aos 
indicadores dos domínios que contri-
buem para os índices de condições ma-
teriais de vida, da qualidade de vida e de 
bem-estar, é também certo que alguns 
domínios evidenciam uma tendência de 
degradação bem anterior ao surgimento 
e ao escalar da pandemia.

O índice de qualidade de vida, que se 
vem degradando desde 2016, tem re-
gistado tendências de degradação das 
condições do balanço vida-trabalho, que 
se vem deteriorando desde 2015; a parti-
cipação cívica e governação desde 2017; 
e as relações sociais e bem-estar subjec-
tivo desde 2018.

O domínio vulnerabilidade económica é 
um dos que dos que apresentam a evo-
lução mais desfavorável ao longo do pe-
ríodo, reflectindo os valores francamente 
baixos dos indicadores da pobreza.

A capacidade de conciliação entre o 
tempo dedicado ao trabalho e as outras 
vertentes da vida pessoal, como a fa-
mília, os amigos ou o lazer em geral, é 
um importante factor de caracterização 
do bem-estar. A conciliação vida-traba-
lho tem vindo a diminuir em resultado da 
evolução desfavorável do índice de con-
ciliação do trabalho com as responsabi-
lidades familiares, e do desempenho do 
indicador relativo aos trabalhadores que 
trabalham mais de 49 horas por semana.

Relativamente à perspectiva da qualida-
de de vida, os cinco indicadores mais 
afectados são os relativos ao índice de 
consumos culturais, à taxa de intensi-
dade de pobreza, à taxa de risco de po-
breza, à desigualdade na distribuição do 
rendimento e ao índice de participação 
em actividades públicas.

Com a deterioração das condições ma-
teriais de vida, da qualidade de vida, e 
do bem-estar, em vários domínios e in-
dicadores, têm os portugueses motivos 
para tamanha percepção de felicidade e 
satisfação pelas suas vidas?

Escrito em desacordo ortográfico. 

Portugueses 
felizes e 
satisfeitos com 
diminuição do 
bem-estar!?

opinião 
Tito Miguel Pereira

"A deterioração das condições 
materiais de vida expressa-
se em resultado das quebras 
significativas nos domínios da 
vulnerabilidade económica"
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✝ ANTÓNIO JOSÉ LOPES
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua esposa, filhos e restante 
família vêm comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que 
será celebrada missa por alma do 
seu ente querido, dia 17, terça-
feira, pelas 19 horas, no Auditório 
do Salão Paroquial de Espinho. 
Desde já se agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Maria José Lobo Godinho
António José Godinho Lopes
Justino Manuel Godinho Lopes

Espinho, 12 de janeiro de 2023

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

✝ MANUEL PEREIRA DA SILVA
AGRADECIMENTO

Rua 14, Espinho

Suas filhas, genros, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral do 
seu ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 
A família desde já agradece. 

 Anta, 12 de Janeiro de 2023

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

✝ HUMBERTO AUGUSTO DOS SANTOS
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 se celebra hoje, quinta-feira, 
pelas 19:00 horas, no Auditório 
do Salão Paroquial de Espinho, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 12 de janeiro de 2023

Sérgio Humberto Martins dos Santos – filho 
Dário Fernando Martins dos Santos – filho

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

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
12 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

sexta
13 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

sábado
14 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

domingo
15 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

segunda
16 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

terça
17 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

quarta
18 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

✝ MANUEL CARDOSO DE LIMA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sua filha, netos e demais família 
vem agradecer às pessoas que 
se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou 
que de outro modo manifestaram 
pesar. 
Comunicam que a Eucaristia de 
7.º dia será celebrada dia 15, 
domingo, pelas 19:00 horas, no 
Auditório do Salão Paroquial de 
Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.  

Espinho, 12 de janeiro de 2023

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

✝ MARIA DE SÁ E CASTRO
MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua sobrinha e restante família 
vem, por este meio, comunicar 
às pessoas de suas relações e 
amizade, que será celebrada missa, 
por alma do seu ente querido, dia 
14, sábado às 17,30 horas na 
Igreja Paroquial de Guetim.
Agradecem, desde já, a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Guetim, 12 de janeiro de 2023

✝ RAUL ANTÓNIO DE SÁ SIL
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Esmoriz – Silvalde 
(Av. 29 de Março Esmoriz)

Sua família, vem por este meio 
comunicar que será celebrada 
missa, por alma do seu ente 
querido, dia 15, domingo, às 
8 horas da manhã, na Igreja 
Paroquial de Silvalde. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia.
 
Silvalde, 12 de janeiro de 2022

DEFESA DE ESPINHO - 4732 - 12 JANEIRO 2023

FREGUESIA ESPINHO 
EDITAL N.° 9/2022 

Vasco José Carvalho Alves Ribeiro, Presidente da 
Junta de Freguesia de Espinho, com competências 
delegadas:  
Faz público que, no dia 26 de janeiro de 2023, 
na sala da Assembleia de Freguesia de Espinho, 
realizar-se-á pelas 11h00 um concurso por Hasta 
Pública para atribuição da concessão de 9 (nove) 
lojas comerciais, 1 (um) espaço de venda e 6 (seis) 
bancas no Mercado Municipal de Espinho.    
O programa e condições para a realização deste 
procedimento de sorteio encontram-se á disposição 
dos eventuais interessados na página da Internet 
da Freguesia de Espinho, com o seguinte endereço 
eletrónico: freguesiaespinho.pt e nos serviços de 
Atendimento da Freguesia de Espinho, todos os dias 
úteis, durante o horário normal de funcionamento.  

Espinho, 29 de dezembro de 2022 

O Presidente, 
Vasco José Carvalho Alves Ribeiro

Rua 23, n° 271 • 4500-141 Espinho 
NIF 506954994 
+351 227 344 418 +351 932 677 804 
secretaria@freguesiaespinho.pt
freguesiaespinho.pt

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

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira

P
U

B

P
U

B
P

U
B

P
U

B

ESPECIALISTAS NA INSTALAÇÃO 
DE TODO O TIPO DE VIDROS. 
ORIENTADOS PARA O CLIENTE, 
EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO. 
CONSIGO DESDE 1960.

, ZONA INDUSTRIAL DE ESPINHO O TEL./FAX 227 340 480
m GERAL@VIDRARIAFERREIRA.PT w WWW.VIDRARIAFERREIRA.PT

TEMPO ESPINHO fonte: www.ipma.pt

QUI • 12  SEX • 13 SÁB • 14 DOM • 15 SEG • 16 TER • 17 QUA • 18 QUI • 19

15 15° 16° 14° 13° 13° 14° 14°
7° 10° 12° 7° 6° 7° 7° 7°

Procuro 
empregada doméstica
Pessoa responsável e com Experiência
Horários 17h00/21h00 ou 14h00/22h00
Conhecimentos cozinha, não fumadora,  
aptidão lidar com crianças

Idade até 55 anos
 
Local Zona Centro Espinho
 
Candidaturas Tlm 964177990 
ou  email -  joaquim.leca@masalgueiro.pt
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MANUEL PROENÇA

O EMPATE (0-0) do passado do-
mingo com o último classificado, em 
nada afeta as ambições do GD Ronda 
para esta temporada pois, segundo 
o treinador, Carlos Camarinha, a 
equipa assumiu sempre que “o obje-
tivo principal era a manutenção na 
1.ª Divisão”. Com meio campeonato 
ainda por disputar, o técnico recorda 
a diferença pontual mínima e os 
cinco pontos de diferença para os 
lugares de subida. “As equipas en-
contram-se muito encostadas umas 
às outras. Nestes últimos três jogos 
poderíamos ter conseguido ir mais 
longe, o que faria com que estivés-
semos agora, numa posição mais con-
fortável. Contudo, nada está compro-
metido. Estamos a meio de um longo 
campeonato e, pese embora o facto 
de que estamos bem posicionados, 
não podemos adormecer”, garante o 
treinador. E para não haver percalços, 
o mister quer que o grupo de trabalho 

continue a ser sério no trabalho para 
chegar à manutenção o mais rápido 
possível e, depois, jogarem "mais 
descontraídos".

“Já não somos um clube  
do futebol popular”

O GD Ronda está na segunda época 
em campeonatos federados, mas 
Carlos Camarinha assegura que os 
seus adversários já não olham para 
o GD Ronda como um clube que veio 
do campeonato de futebol popular. 
“No início, se calhar até olhavam 
para nós dessa maneira, mas agora 
já encaram o GD Ronda como um 
adversário aguerrido e difícil de 
bater”, considera. O conjunto de 
Guetim já tinha dado uma perninha 
no Distrital, com participações na 
Taça Associação de Futebol de Aveiro. 
Ou seja, não era propriamente um 
clube desconhecido nestas andanças. 
Carlos Camarinha afirma que os 
adversários “sabem como são os jo-

gadores” e, por isso, “estão cientes do 
poderio” da equipa de Guetim. 

Os bons resultados mostram que 
a adaptação acabou por ser um pro-
cesso natural. Carlos Camarinha re-
corda que “no início do campeonato 
víamos alguns clubes, com história no 
futebol, como adversários difíceis de 
bater. Contudo, creio que esses jogos 
são os mais fáceis porque os nossos 
jogadores já têm uma motivação na-
tural. Preocupam-me mais as equipas 
que estão no fundo da tabela classi-
ficativa, porque o nosso subcons-
ciente poderá conceder algumas 
facilidades”, afirma admitindo que 
“é nestes jogos que, muitas vezes, 
deixamos ficar pontos”.

O líder guetinense, com o conhe-
cimento que tem agora de todas as 
equipas, admite que o conjunto 
que lidera “é capaz de bater qual-
quer adversário”, reconhecendo 
que em algumas das derrotas, “foi 
o pormenor que acabou por ser 
decisivo”. 

À procura da sustentabilidade

Para ter uma equipa unida e coesa é 
necessário ter um balneário, ou me-
lhor, um grupo também ele unido e a 
lutar pelos mesmos objetivos. Carlos 
Camarinha sabe disso e mostra-se 
muito satisfeito com o plantel que 
lidera. “Temos um grande grupo de 
homens e, acima de tudo, um bom 
ambiente. Os resultados que temos 
obtido são fruto disso. Há uma união 
muito grande entre a equipa técnica 
e os jogadores. É um grupo muito 
saudável”, salienta.

Ciente do trabalho que tem feito, 
o treinador entende que um dos 
passos será o de “dar sustentabilidade 
ao clube na 1.ª Divisão para, depois, 
se poder pensar noutras coisas”. 
Será esta uma das apostas do elenco 
diretivo presidido por Fernando 
Castro, dirigente que merece os 
mais rasgados elogios do técnico dos 
guetinenses.

Por fim, Carlos Camarinha olha 
para o novo ano com grande espe-
rança. “Espero que nos traga mais 
vitórias do que derrotas, num cam-
peonato onde tudo é possível. Não 
há equipas invencíveis e o GD Ronda 
não é fácil de bater, porque tem joga-
dores que trabalham muito”, termina.

“O GD Ronda está para ficar” 

A visão do capitão de equipa do GD 
Ronda, Serginho, é praticamente a 
mesmo do seu treinador. O avançado 
de 30 anos, que teve um percurso nas 
escolas de futebol do SC Espinho, ad-
mite que a sua equipa poderá chegar 
mais longe, porque “tem muito 
potencial”.

Para Serginho, a equipa poderia 
estar melhor classificada se não ti-
vesse perdido pontos em alguns dos 
jogos que tinha na mão. “Poderíamos 
estar um pouco mais acima da tabela, 
se não tivéssemos perdido os jogos 
contra o Relâmpago Nogueirense e o 
Arrifanense”, admite o atleta.

Com os pés bem assentes na terra, 
o capitão garante que todos estão 
“bem cientes” do principal objetivo: a 
manutenção. “Ninguém fala de outra 
coisa que não seja a manutenção. 
Porém, como jogadores estamos 
sempre com um olhar atento à opor-
tunidade de podermos chegar sempre 
o mais acima possível”, sublinha.

Segundo Serginho, a equipa 
“tem correspondido muito bem, ao 
contrário daquilo que muitos espe-
ravam”. “Alguns deverão ter pensado 
que o GD Ronda iria ser o bombo da 
festa, sobretudo depois do mau ar-
ranque no primeiro jogo do campeo-
nato. No entanto, todos os que fazem 
parte deste grupo sentiram que foi, 
apenas, um deslize”, revela. 

 Para o avançado, “o campeonato 
está a ser muito competitivo” e “o pri-
meiro classificado pode perder com o 
último”. “Por isso”, adverte Serginho, 
há que “manter o foco nos objetivos” 

e sem distrações, “pois ainda falta 
muito campeonato”. 

Os adeptos do GD Ronda têm mar-
cado presença em todos os jogos e o 
capitão quer que assim continuem. 
“Espero que os nossos adeptos con-
tinuem a apoiar-nos. Vamos fazer da 
nossa casa a nossa fortaleza. Vamos 
tentar andar no topo da tabela e 
mostrar que o GD Ronda está cá para 
ficar”, diz Serginho.

Por fim, o jogador guetinense fez 
questão de salientar que o bom ar-
ranque no campeonato só foi possível 
graças ao grupo de trabalho. “Estou 
cá há bastantes anos, conquistamos 
grandes feitos até agora com bons 
grupos de trabalho, mas este ano tem 
sido diferente. Temos um grupo in-
crível e só quem está cá dentro é que 
sabe o que estou a dizer. É um grupo 
unido e todos seguem a mesma 
linha e foco. É preciso andar anos no 
futebol para encontrar uma família 
destas como a que temos aqui. Por 
isso, sinto um orgulho enorme em 
ser capitão de um grupo humilde e 
unido que ficará na história do clube”, 
conclui. ○

©
 C

LA
Ú

D
IA

 C
A

ST
R

O

©
 C

LA
Ú

D
IA

 C
A

ST
R

O
©

 C
LA

Ú
D

IA
 C

A
ST

R
O

O GD Ronda marcou presença, pela primeira vez no seu historial, na 1.ª Divisão da 
Associação de Futebol de Aveiro. “Com um olhar atento às oportunidades”, como 
diz o capitão Serginho e com uma equipa “difícil de bater”, como afirma o treinador 
Carlos Camarinha, o clube de Guetim tem a ambição de garantir a permanência.

GD RONDA

defesa-ataque

Manutenção na mira mas 
sempre a olhar para cima

Estamos a meio de um 
longo campeonato e, 
pese embora o facto 
de que estamos bem 
posicionados, não 
podemos adormecer”
Carlos Camarinha, 
treinador do GD Ronda

É preciso andar anos no 
futebol para encontrar 
uma família como a que 
temos aqui”
Serginho, 
capitão do GD Ronda
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GONÇALO RIBEIRO

Como tem corrido a experiência no 
Académico de Viseu? 
A nossa temporada, até ao mo-
mento, está a correr ligeiramente 
abaixo das expectativas que tí-
nhamos delineado no início do 
ano desportivo. A verdade é que 
todos nós estávamos à espera de 
ter mais duas vitórias, pelo menos. 
É verdade que o nosso plantel so-
freu múltiplas mudanças e pode-se 
dizer que é um plantel novo, cons-
truído praticamente de raiz. Se não 
estou enganado, sobraram apenas 
cinco jogadores que fizeram parte 
da equipa na época passada onde 
conseguimos a subida à 1ª Divisão. 
Ainda assim, com essas condicio-
nantes, a temporada que estamos 
a realizar está uns furos abaixo 
daquilo que idealizamos. Mas, em 
contrapartida, temos vindo a fazer 
alguns resultados interessantes. 
Considerando todas estas ques-
tões, estou confiante que, a partir 
de agora, a equipa irá garantir re-
sultados e, consequentemente, en-
carrilhe, fazendo boas prestações 
até ao final da temporada.
E a nível individual como é que tem 
corrido a presente temporada?
Nesse caso a avaliação acaba por 
ser semelhante à coletiva. A nível 
individual eu estava à espera de ter 
mais rendimento também. Estava 
efetivamente confiante que conse-
guia fazer mais e melhor. Tenho de 

reconhecer que, no começo desta 
temporada, estive um nível um 
bocado abaixo do esperado para a 
minha própria exigência. Apesar 
do arranque não ter sido o dese-
jado, penso que com o desenrolar 
da temporada tenho vindo a ter 
uma melhoria substancial naquilo 
que são as minhas exibições. Ainda 
assim sei que consigo e que devo 
inclusivamente ter melhores exibi-
ções a partir do início da segunda 
volta.
Quais são os objetivos individuais 
para este ano?
Os objetivos individuais passam 
por melhorar as performances que 
consegui até ao momento, para 
poder ajudar o Académico de Viseu 
a cumprir os objetivos que deli-
neamos previamente. 
E quais são os objetivos do Acadé-
mico de Viseu? 
Tendo em conta aquilo que referi 
sobre os meus objetivos indivi-
duais, o objetivo coletivo é muito 
claro: queremos tentar evitar a 
todo o custo a descida de divisão, 
ou pelo menos a descida direta, 
numa primeira fase. Recordo que 
na 1ª Divisão descem as duas úl-
timas equipas diretamente para a 
segunda. As duas formações acima 
vão disputar uma liguilha junta-
mente com uma equipa da 2ª Di-
visão. Estou em crer que, a não ser 
que façamos uma segunda fase da 
temporada praticamente perfeita 
para fugirmos de qualquer hipó-

tese de descida, o objetivo é conse-
guir pelo menos a qualificação para 
essa liguilha. Assim teremos uma 
chance de poder lutar e ficar na 1ª 
Divisão na próxima época.
Já jogou nas duas divisões. Quais 
são as principais diferenças que 
consegue identificar entre jogar 
na 1ª e na 2ª Divisão?
As diferenças são simplesmente 
abismais. Naquilo que diz respeito 
à velocidade de jogo, à técnica indi-
vidual dos jogadores, ou mesmo à 
potência de jogadores. É um mundo 
à parte. É algo completamente 
diferente. Os jogadores, principal-
mente das grandes equipas, são 
jogadores que treinam duas vezes 
por dia, para além disso competem 
na EHF Champions League ou na 
EHF Europa League, as chamadas 
competições europeias. Mesmo 
as restantes equipas da 1ª Divisão 
têm jogadores com bastante expe-
riência. Por todos estes motivos, é 
de facto uma realidade completa-
mente distinta.
A realidade do andebol é diferente, 
por exemplo, do futebol. Que difi-
culdades é que um jogador de an-
debol em Portugal enfrenta?
Uma das principais dificuldades 
que um jogador de andebol en-
frenta em Portugal é ser profis-
sional, ou conseguir alcançar algo 
semelhante a esse estatuto. Exce-
tuando os atletas que militam no 
FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, 
para além dos atletas da equipa da 

TOZÉ - JOGADOR DO ACADÉMICO DE VISEU FC

ENTREVISTA. 
ANTÓNIO JOSÉ 
RODRIGUES SILVA, OU 
MELHOR, TOZÉ COMO 
É CONHECIDO NO 
MUNDO DO ANDEBOL, 
BRILHA COMO 
GUARDA-REDES DO 
RECÉM-PROMOVIDO 
ACADÉMICO DE VISEU. 
É natural de Espinho e 
jogou de tigre ao peito 
durante quase uma 
década, no início do seu 
percurso. O jogador, 
que conta também com 
uma passagem pelo FC 
Porto, tem sido uma peça 
importante na equipa 
viseense e procura 
ajudar o clube a manter 
o seu lugar no patamar 
mais alto do andebol 
português. Apesar desse 
compromisso com os 
viriatos, Tozé não esquece 
o clube que o formou, nem 
abdica de passar pela 
cidade sempre que surge 
uma oportunidade.

“O SC Espinho  
deu-me todas as 
bases desportivas 
para ser o jogador  
de andebol”

  
            

No geral, estou em 
crer que a temporada 
que estamos a realizar 
está uns furos a 
abaixo daquilo que 
idealizamos, mas, 
em contrapartida, 
temos vindo a fazer 
alguns resultados 
interessantes”

Neste momento, está a 
aparecer uma geração 
nova que tem muita 
qualidade, vontade de 
ganhar e de mostrar 
serviço.
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Madeira (Marítimo), é impossível 
conseguir o estatuto de jogador 
profissional. Assim sendo, ou se al-
cança esse estatuto de profissional 
por esta via ou realmente é melhor 
começar a dar os primeiros passos 
para depois se profissionalizar no 
estrangeiro, numa liga que ofereça 
as condições necessárias ao jogador. 
E relativamente a privilégios...
Para ser sincero, não existem muitos 
privilégios que eu me lembre. Posso 
dizer que no meu caso, o privilégio 
que eu disponho por praticar an-
debol em Portugal é poder jogar na 
1ª Divisão e representar o Acadé-
mico de Viseu.
Como se define como jogador?
Penso que sou um jogador bas-
tante competitivo, experiente e 
empenhado.
Fez a maioria da formação no Spor-
ting de Espinho. O que significa o 
clube para si e para a sua carreira? 
O SC Espinho para mim é o clube 
onde fiz uma grande parte da 
minha formação pois estive lá oito 
anos. Podia até ter saído mais cedo, 
mas acabei por decidir ficar no Es-
pinho e, deste modo, acabei a fazer 
praticamente a formação toda no 
clube. Só saí na idade de júnior. O SC 
Espinho significa muito para mim. 
Lembro-me que mesmo quando 
saí do ISMAI existiu a hipótese de, 
quando o Espinho reabriu a parte sé-
nior, regressar e ingressar na equipa. 
Mas os meus objetivos eram outros, 
por isso acabei por tomar a decisão 
de continuar o meu percurso despor-
tivo noutras paragens (no S. Paio de 
Oleiros neste caso). O SC Espinho foi 
uma instituição muito importante 
para a minha carreira, porque deu-me 
todas as bases desportivas para ser o 
jogador de andebol e, principalmente, 

as bases e os valores humanos para 
ser o homem que sou hoje.
 E quanto à cidade de Espinho?
Relativamente à cidade, apesar 
de agora estar a morar em Viseu, 
sempre que vou ter um jogo a rea-
lizar-se perto de Espinho, ou perto 
da zona, passo sempre o fim de se-
mana em casa. 
O que o levou a escolher a carreira 
de jogador de andebol?
Não se pode dizer carreira propria-
mente dita porque eu tenho de acu-
mular o trabalho e o andebol. Por 
isso, não diria que é exatamente 
uma carreira. Mas, respondendo à 
pergunta, aquilo que me levou a es-
colher este rumo na minha vida foi 
quando ingressei no 5º ano de esco-
laridade e ao mesmo tempo abriu a 
secção de andebol. Curiosamente 
os treinos eram na EB 2/3 Sá Couto, 
que era a escola onde eu estudava. 
A juntar a isto, a minha mãe, que 
tinha sido praticante da modali-
dade, deu-me aquele empurrão-
zinho extra para eu ir experimentar 
e acabei por fazer esta escolha.
O passado recente do andebol na-
cional tem sido de muito sucesso. 
Para onde acha que caminha a mo-
dalidade nos próximos anos? 
Efetivamente tem havido muito 
sucesso naquilo que é o panorama 
do andebol nacional a vários ní-
veis. A nível de seleção nacional 
voltamos aos grandes palcos com 
o apuramento inédito da seleção 
para os Jogos Olímpicos 2021 de 
Tóquio, a presença no Europeu de 
2022 na Hungria e Eslováquia, e a 
presença no Mundial de 2021 no 
Egipto. Já a nível de clubes temos 
estado bem nas competições euro-
peias com destaque para a vitória 
do SL Benfica na Liga Europeia 

EHF em 2022 e acho que temos boas 
probabilidades para a modalidade 
poder crescer. Neste momento, está 
a aparecer uma geração nova que 
tem muita qualidade, vontade de 
ganhar e de mostrar serviço.
Tem algum ídolo ou alguém que ad-
mira no andebol? 
Posso dizer que sim. Tenho um 
ídolo que, infelizmente, já não está 
cá entre nós, que é o Alfredo Quin-
tana (falecido em 2021). Tive a sorte 
de poder partilhar com ele o bal-
neário no Futebol Clube do Porto 
enquanto lá estive. Foi um grande 
guarda-redes, mas conseguiu ser 
uma pessoa ainda maior e por tudo 
o que ele me deu, ajudou e que 
também me passou, é ele o meu 
ídolo. •

  
            

Uma das principais 
dificuldades que um 
jogador de andebol 
enfrenta em Portugal 
é ser profissional, ou 
conseguir alcançar 
algo semelhante a esse 
estatuto.
Excetuando os atletas 
dos grandes clubes e 
da equipa da Madeira, 
é impossível conseguir 
o estatuto de jogador 
profissional.”
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DA MAIA (NOTÁRIO)

 JOSÉ IDALÉCIO FERNANDES 
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

 Lic. José Idalécio Fernandes, notário do Cartório, 
CERTIFICA narrativamente, para efeitos de publicação, 
que neste Cartório Notarial no dia quatro de janeiro de 
2023, a fls. 126 do livro de notas para escrituras diversas 
n° 96-B, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, 
na qual foi justificante:  

Joaquim Ferreira da Rocha, NIF 155.844.229, titular 
do CC n° 07521706 6ZY8, emitido pela República 
Portuguesa, válido até 03/08/2031, divorciado, natural 
da freguesia de Guetim, concelho de Espinho, residente 
na rua Luís de Camões, n° 67, união das freguesias de 
Anta e Guetim, concelho de Espinho.  

 Mais certifico que, nessa escritura, foi declarado o 
seguinte: 

 Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de 
outrem, do seguinte bem imóvel:  

Prédio rústico, composto por um terreno de pinhal, 
mato e eucaliptal, com a área de nove mil novecentos e 
sessenta metros quadrados, a confrontar do norte com 
Joaquim R. de Castro Chaves e outros, do sul com António 
Pinto Ferreira de Sá e João Moreira da Costa (herdeiros), 
do nascente com Rio e do poente com caminho de divisão 
de Anta, sito no lugar de Lomba, da extinta freguesia de 
Guetim, atualmente integrada na união das freguesias 
de Anta e Guetim, concelho de Espinho, OMISSO na 
Conservatória do Registo Predial de Espinho, mas inscrito 
na respetiva matriz, em nome do primeiro outorgante, sob 
o artigo 1309 - rústico, com o valor patrimonial, para 
efeitos de IMT, de €2.621,62, valor este que também lhe 
atribui para efeitos deste ato.  

 Que o referido prédio, foi por ele adquirido, em data que 
não pode precisar do ano de mil novecentos e setenta, 
por doação verbal que lhe foi feita por seus pais, Manuel 
Ferreira da Rocha e Arminda da Rocha Milheiro, casados 
sob o regime de comunhão geral de bens, já falecidos, 
residentes que foram na dita rua Luis de Camões, n° 67, 
sem que, no entanto, disponha de título formal que lhe 
permita o respetivo registo.   

Que desde então entrou na posse e fruição do dito 
prédio, em nome próprio, posse essa que detém há mais 
de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem 
quer que seja.  

 Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência 
e sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de 
toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento 
de todas as suas utilidades, agindo sempre por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade, 
quer usufruindo no todo o imóvel, quer pagando as 
respetivas contribuições e impostos. 

  Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua 
e pública, desde o ano de mil novecentos e setenta, 
conduziu à aquisição do referido prédio por usucapião, 
que invoca, justificando o seu direito de propriedade para 
efeitos de registo, dado que esta forma de aquisição não 
pode ser comprovada por qualquer outro título formal 
extra-judicial.   

ESTÁ CONFORME. Maia e referido Cartório, aos quatro 
de janeiro de dois mil e vinte e três.

 O Notário, 
Registado sob o n° 2/41
Emitida fatura/recibo n°202300341
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SÃO SILVESTRE

GONÇALO RIBEIRO

DECORREU, no último sá-
bado, a 8ª edição da corrida 
de São Silvestre de Espinho 
com um número elevado 
de participantes: 1515. O cer-
tame decorreu sob condi-
ções climatéricas adversas, 
nomeadamente com a queda 
de alguma chuva, mas isso 
não impediu que a prática 
desportiva fosse celebrada 
por desportistas e amantes 
do desporto. O único efeito 
prático do mau tempo foi o 
cancelamento de algumas 
das animações que estavam 
previstas.
Organizado pela Running Es-
pinho, o evento contou com 
a colaboração da Câmara 
Municipal, Polícia de Segu-
rança Pública, Associação 
de Atletismo de Aveiro e os 
Bombeiros do Concelho de 
Espinho. A corrida de 10 qui-
lómetros teve início às 17:30, 
com a partida e a chegada a 
terem lugar na rua 20, mesmo 
ao lado do edifício da Câmara 
Municipal.

Corrida ao ouro 

Quanto aos resultados da 
corrida propriamente dita, o 
destaque vai para Francisco 
Rodrigues, atleta do Spor-
ting Clube de Braga, e Salomé 
Jesus, atleta do Clube Des-
portivo Feirense. 
Francisco Rodrigues, foi o 
grande vencedor da São Sil-
vestre Espinho, com uma 
marca de 29 minutos e 55 se-
gundos, repetindo o triunfo 
de 2022. Para além do atleta 
bracarense, Luís Oliveira, do 
Sport Lisboa e Benfica, foi 
o único corredor a conse-

guir terminar o percurso em 
menos de meia hora, conse-
guindo um registo de 29 mi-
nutos e 56 segundos. A com-
pletar o pódio surge Paulo 
Barbosa, outro atleta do 
Sporting de Braga, tendo aca-
bado a corrida com o tempo 
de 30 minutos e 5 segundos.
Já Salomé Jesus foi a grande 
vencedora do setor feminino, 
21ª na classificação geral, 
alcançando a marca de 33 
minutos e 37 segundos, um 
feito fantástico que serviu de 
prenda para a aniversariante 
do dia. O segundo lugar do 
setor feminino pertenceu a 
Carla Martinho, do Recreio 
Desportivo de Águeda, com 
um registo de 33 minutos e 
53 segundos. A fechar o pódio 
esteve Sara Duarte, do Spor-
ting de Braga, completando 
a prova em 35 minutos e 8 
segundos.

Pódios para Espinho

A correrem em casa, não 
faltaram medalhas para os 
atletas das equipas da terra.
Começando pelo feminino, 
Teresa Amorim, do SC Es-
pinho/António Leitão, es-
teve a um lugar do pódio em 
F35. Mafalda Resende (Mu-
nicípio de Espinho) ficou 
com a medalha de prata 
em F40 enquanto Cristina 
Saraiva, pelo Running Es-
pinho, ficou com o bronze 
em F55.
Na vertente masculina, João 
Trigueiros, atleta do SC Es-
pinho/António Leitão, foi o 
melhor classificado da geral 
com um 8º lugar 
Da EV/PERALTAFIL, des-
taque para os primeiros lu-
gares de pódio alcançados 

pelos atletas Tozé Castro 
(escalão M40), Vitor Santos 
(escalão M45) e Hélder Pires 
(escalão M35).
Da equipa SC Espinho/An-
tónio Leitão, Ricardo Barros 
foi terceiro em M35.  
A prova duraria, no máximo, 
até às 19:30, visto que o limite 
da duração era duas horas, 
mas acabou por volta das 18 
horas e 50 minutos, sendo que 
a cerimónia de entrega dos 
prémios teve lugar pouco de-
pois, dentro do edifício da Câ-
mara Municipal de Espinho.  

“Prova foi ume êxito”

Mário Rui Dias, o presidente 
da Running Espinho, falou 
com o Defesa de Espinho no 
final do evento e fez o ba-
lanço da prova reconhecendo 
que a situação climatérica 
que se instalou na cidade 
causou algum nervosismo.
“Durante o dia existiu um 
certo stress precisamente 
porque as condições clima-
téricas estavam muito ins-
táveis, mas nunca esteve em 
causa o cancelamento da 
prova, tendo em conta que 
a própria Proteção Civil já 
tinha validado as condições. 
Felizmente as condições co-
meçaram a melhorar e assim 
se confirmou a realização 
da corrida. Mas obviamente 
que estas questões criam 
uma pressão adicional preci-
samente pela ansiedade que 
causa em todos os atletas, dos 
cancelamentos ou não. Há 
ainda que ter em conta que foi 
se sabendo durante o evento 
que havia outras provas na 
região norte que foram can-
celadas no dia, pelo que seria 
normal haver essa ansiedade, 

mas felizmente realizou-se a 
8ª São Silvestre Espinho”, des-
taca o organizador.
Superada a ansiedade ins-
talada pelas circunstâncias, 
Mário Rui Dias considera 
que a realização da prova foi 
um êxito, destacando inclu-
sivamente a forte adesão, o 
feedback dos participantes, 
as prestações dos vencedores 
e avaliando positivamente 
a prestação e o esforço das 
organizações envolvidas na 
realização do evento.
 “Foi a São Silvestre mais 
concorrida de sempre. Foram 
registadas 1500 inscrições, 
mais propriamente 1515, al-
gumas destas inscrições de 
última hora. Infelizmente 
não vieram todos os inscritos, 
devido às condições climaté-
ricas, mas eu acho que no 
final do dia podemos consi-
derar que a São Silvestre foi 
um sucesso. Tivemos um pri-
meiro classificado repetente 
aqui em Espinho, Francisco 
Rodrigues, com um tempo 
fantástico, voltou a ficar 
abaixo dos trinta minutos. 
Tivemos a aniversariante, 
Solange Jesus, do Feirense, 
que que fez também uma 
fantástica prova e venceu 
a São Silvestre Espinho. No 
cômputo geral aquilo que 
os atletas foram passando 
à minha equipa da organi-
zação foi que a corrida foi 
um sucesso e que gostaram 
muito. Temos pena porque 
tivemos que cancelar as ani-
mações porque esta a magia 
seria totalmente diferente 
obviamente. Tivemos que 
cumprir quase os serviços 
mínimos mas mesmo assim 
o saldo final é muito positivo 
e dá-nos uma grande con-

fiança para uma repetição no 
próximo ano ainda melhor, 
com o S. Pedro a ajudar”. 

Constrangimentos e 2024

Mário Rui Dias não esquece 
quem esteve ao lado dele e 
que permitiu realizar, com 
sucesso, a prova e deixa um 
pedido de desculpas aos 
espinhenses pelos cons-
trangimentos inerentes a 
uma prova desta amplitude. 
“Aproveito para deixar uma 
palavra de desculpa a todos 
os cidadãos a quem criámos 

constrangimentos, porque 
este evento no coração da 
cidade é natural que crie di-
ficuldades por questões de 
segurança. Mas a cidade de 
Espinho sai beneficiada com 
este evento com grande visi-
bilidade. Deixo também uma 
palavra de apreço ao muni-
cípio de Espinho, ao execu-
tivo e a todos os funcionários 
da Câmara Municipal de Es-
pinho que foram fantásticos 
nestas condições, deram o 
seu melhor. Muito obrigado 
a todos. Encontramo-nos em 
2024”.  
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Ouro da 8ª edição 
da São Silvestre de 
Espinho foi para 
Braga e Famalicão

defesa-ataque

Apesar da chuva e do vento, a 8.ª edição 
da São Silvestre de Espinho decorreu sem 
problemas e coroou atletas do Braga e 
Feirense na prova principal. 

MASCULINO

1 – Francisco Rodrigues, SC Braga (29m55s)
2 – Luís Oliveira, SL Benfica (29m56s)
3 – Paulo Barbosa, SC Braga (30m05s)

FEMININO

1 - Salomé Jesus, CD Feirense (33m37s)
2 – Carla Martinho, RC Águeda (33m53s)
3 – Sara Duarte, SC Braga (35m08s)

Foto de cima: Salomé Jesus (ao centro) venceu a prova no setor feminino.
Foto de baixo: Francisco Rodrigues (ao centro) fez a dobradinha em 
Espinho depois de ter vencido em 2022.
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FUTSAL FUTEBOLVOLEIBOL

VÍTOR PEREIRA foi apresentado, na 
passada semana, como técnico do 
Clube Regatas Flamengo, equipa do 
Rio de Janeiro que já foi treinada por 
Jorge Jesus.
O treinador espinhense trocou o Co-
rinthians, conjunto do Estado de 
São Paulo, pelo Flamengo, uma das 
maiores e mais conceituadas equipas 
brasileiras, na cidade do Rio de Janeiro.
A saída do técnico do clube de São 
Paulo esteve envolta em alguma polé-
mica, com o presidente daquele clube, 
Duílio Monteiro Alves, a deixar duras 
críticas ao treinador, acusando-o 
de "enganar toda a gente" e de "ter 
mentido" ao alegar motivos pessoais 
aquando da saída do clube, tendo, por 
isso, "saído pela porta dos fundos" ao 
assinar pelo rival CR Flamengo.
Entretanto, durante a apresentação à 
comunicação social brasileira, o técnico 
espinhense, rebateu as acusações que 
lhe foram imputadas.
"Aceitei ficar por um ano [no Corin-
thians], para perceber a realidade do 
futebol brasileiro. Por isso assinei só por 
um ano. Esse contrato foi cumprido na 
íntegra! Com responsabilidade, dedi-
cação e sofrimento. Dei tudo de mim, de-

diquei-me com compromisso e respon-
sabilidade no Corinthians! Foi assim, 
sempre, até o último dia de contrato. 
Sempre disse que, finda a época, iria 
para casa", afirmou o treinador, acres-
centando que sempre foi honesto para 
com o clube.
"Comuniquei-lhes a minha decisão de 
voltar para Portugal. Prova disso é que, 
dois dias antes, também disse à torcida 
que iria embora por motivos familiares. 

Fiz essa declaração! Não houve mentira 
alguma! A verdade é esta", sublinhou 
Vítor Pereira.
O técnico espinhense tem 54 anos e foi 
bicampeão nacional com o FC Porto 
em 2012 e 2013. Depois disso, Vítor Pe-
reira passou pelo Al-Ahli (Arábia Sau-
dita), Olympiacos (Grécia), Fenerbahçe 
(Turquia), 1860 Munique (Alemanha) e 
Shanghai SIPG (China), rumando ao Co-
rinthians (Brasil) em 2022.  MP

FUTEBOL CAMPEONATO SABSEG

Treinador espinhense troca Corinthians por histórico clube carioca.

©
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Vítor Pereira já treina o CR Flamengo e 
contesta acusações do anterior clube

O NOVASEMENTE /Cavalinho 
venceu o Cinfães, equipa da 
1.ª Divisão Distrital da Asso-
ciação de Futebol de Viseu, 
por 17-1, em jogo a contar para 
a quarta eliminatória da Taça 
de Portugal. 
As antenses entraram muito 
bem no desafio e ainda antes 
no primeiro minuto já ven-
ciam por 2-0. Ao intervalo, as 
sementinhas já tinham uma 
vantagem de oito golos.
O único tento da equipa ad-
versária foi conseguido na 
segunda parte mas de pouco 
valeu pois as antenses já ti-
nham apontado 14 golos.
No próximo sábado, a turma 
de Esmojães regressa ao 
campeonato e defronta o FC 
Águias de Santa Marta, no 
pavilhão das suas adversá-
rias. ○ MP

O SC ESPINHO manifestou-se 
indignado com alguns atos ra-
cistas contra o jogador Wilson 
Rodrigues, durante o jogo de 
futebol em Lobão, a contar 
para o Campeonato Sabseg.
A direção dos tigres anunciou 
que fez uma exposição à Asso-
ciação de Futebol de Aveiro e à 
Guarda Nacional Republicana 
por considerar tratar-se de 
"um caso já de si grave", criti-
cando a atuação das forças po-
liciais. Os vareiros acusaram a 
GNR de "complacência" com 
a situação, “mesmo depois de 
alertada” por elementos do SC 
Espinho.  ○ MP

A EQUIPA de voleibol de se-
niores masculinos do SC Es-
pinho alcançou uma vitória 
pela margem máxima ante 
o Ala Gondomar, assumindo 
a liderança da Série A2 ´da 
Liga Una Seguros. Uma en-
trada com o pé direito no 
novo ano e que traz boas 
perspetivas aos tigres para 
a concretização do seu prin-
cipal objetivo: a manutenção 
na principal prova nacional.
O SC Espinho bateu o seu 
adversário por 25-15, 25-18 e 
25-23, numa partida que não 
se revelou fácil, sobretudo no 
último parcial. Mais asser-

tivos, os espinhenses foram 
capazes de impor o seu jogo, 
mantendo-se na frente do 
marcador.
Leonam Domingues foi o 
melhor marcador dos alvine-
gros (e do jogo), ao totalizar 
16 pontos, seguindo-se-lhe 
Rui Moreira, com 12 pontos, 
numa partida em que o téc-
nico, Tiago Rachão, contou 
com todos os elementos do 
plantel.
No próximo sábado, a equipa 
espinhense receberá o SC 
Caldas, às 16 horas, na Arena 
Tigre, na Nave Desportiva 
Municipal de Espinho. ○ MP

O SC ESPINHO esteve a perder a dois mi-
nutos do final do tempo regulamentar. Um 
golo de Betinho, na marcação de um penalti, 
catapultou os espinhenses para um segundo 
golo, por Mateus, já em tempo de compen-
sação, garantindo o empate ante a ADC Lobão. 
Um ponto que acabou por garantir que os ti-
gres mantivessem o terceiro lugar.
Os espinhenses desperdiçaram um penalti 
praticamente no início da partida e sofreram 
um golo a cinco minutos do intervalo. 
O destino parecia traçado quando a cinco 
minutos do final do tempo regulamentar, 
o adversário ampliou a vantagem. Porém, 
Mateus foi derrubado dentro da área pouco 
depois e, na cobrança, Betinho reduziu. Os es-
pinhenses chegaram ao empate, logo a seguir, 
por Mateus. ○ MP

Goleada 
das 
antigas

Tigres 
indignados 
com atos 
de racismo

Ano novo 
arrancou com 
vitória tigre

Mateus foi rei

AD LOBÃO SC ESPINHO

2 2
JORNADA 14. 08/01/2023

Campo S. Tiago de Lobão, em Lobão

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
70 Hugo Carvalheira Diogo Santos
35 Miguel Anjos Tiago Silva                    84
86 Filipe Vieira Ricardo Almeida 39

72 Caio Sena Dimitri
Breno Roger                            84 82

Filipe Leite © João Ricardo 62

88 Ministro Belinha                         65

74                              Jhow Lucas Lima
Everton Luka Oliveira               65

74                   Joel Santos Wilson Rodrigues 90+2

18 58              Tiago Oliveira Betinho
Miguel Oliveira T Fábio Paquete

Hugo Valinho Miguel Borges
            Miguel Ângelo Paulo Cruz                   84

89 74              Douglas Paula Simão
78 58                      Filipe Avó Raí Pinto                      84

Samuel Vivas Guga                             65 90+5

Chapinha Dida
Mychael Nicolich Mateus Nunes            65

1-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Everton (40, gp); 2-0, por Filipe Leite (80); 
2-1, por Betinho (88, gp); 2-2, por Mateus Nunes (90+2)

ÁRBITRO: André Marques (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: Alexandre Zacarias e Pedro Gomes

CAMPEONATO SABSEG (NORTE)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 U. Lamas 13 10 2 1 31-7 32
2 Florgrade FC 14 9 2 3 32-12 29
3 SC Espinho 14 8 4 2 26-19 28
4 ADC Lobão 14 8 2 4 28-13 26
5 Fiães SC 13 7 3 3 23-15 24
6 Canedo FC 12 5 3 4 19-18 18
7 FC Cesarense 14 3 5 6 15-21 14
8 UD Mansores 14 3 2 9 14-26 11
9 S. Vicente Pereira 14 1 3 10 14-36 6
10 SC Paivense 14 0 2 12 13-48 2

PRÓXIMA JORNADA (15 janeiro)
ADC Lobão 15h00 U. Lamas
SC Espinho 15h00 FC Cesarense

SC Paivense 15h00 UD Mansores
Canedo FC 15h00 S. Vicente Pereira

Florgrade FC 15h00 Fiães SC

RESULTADOS 14.ª Jornada
ADC Lobão 2-2 SC Espinho

U. Lamas 2-1 Florgrade FC
UD Mansores 1-1 FC Cesarense

S. Vicente Pereira 1-0 SC Paivense
Fiães SC 1 fev. Canedo FC
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CONHECIDA por ter o maior 
presépio natural do país, a ci-
dade do Sabugal, no distrito 
da Guarda, recebe, pela altura 
natalícia, inúmeros visitan-
tes, curiosos com a recriação 
do presépio de Belém. No en-
tanto, a zona tem outros en-
cantos e nem só em dezem-
bro deve ser visitada.
Para este fim de semana, 
reserve tempo para uma 
descoberta pela região. A 
viagem até ao Sabugal é um 
pouco longa, cerca de duas 
horas, pelo que deve partir 
já na sexta-feira. Apesar de 
não ser uma cidade enorme, 
o Sabugal oferece alguma 
variedade no que à hotelaria 
diz respeito, sobretudo ao 
longo das suas freguesias. 

Se prefere uma casa e, de 
preferência, com vista para 
a cidade, a Casa Gaveto é 
uma opção e fica a 26 quiló-
metros do centro da Guarda. 
Se, por outro lado, pretende 
um quarto apenas pode op-
tar pela Hospedaria Robalo, 
localizada no coração da ci-
dade do Sabugal e apenas a 
cinco quilómetros da Reser-
va Natural Serra da Malcata.

UMA DAS FORMAS de co-
nhecer a zona e, ao mesmo 
tempo, desfrutar das paisa-
gens que apresenta, é fazer 
um roteiro pelos baloiços 
panorâmicos do Sabugal. No 
total são seis e obrigam a pa-
ragens óbvias para apreciar 
a vista e, ao mesmo tempo, 

para uns momentos de brin-
cadeira, pois ver um baloiço 
e não o experimentar é, cer-
tamente para muitos, uma 
tarefa impossível.
Apesar de se localizarem re-
lativamente perto uns dos 
outros, devem ser aprecia-
dos com tranquilidade, por 
isso, reserve grande parte do 
seu sábado para os conhe-
cer. Trata-se de um percurso 
que abrange seis aldeias do 
concelho, por isso, até che-
gar aos baloiços muito irá 
ver ao longo do caminho.
Na freguesia da Aldeia Ve-
lha, local onde pode conhe-
cer as ruínas do Sabugal 
Velho na Serra do Homem 
de Pedra, pode também en-
contrar o baloiço em forma 
de Forcão. É atualmente uma 
grande atração da freguesia, 
pois homenageia a Capeia 

Arraiana, uma das tradições 
mais importante do territó-
rio e que é Património Cul-
tural Imaterial desde 2011. 
Pelo facto de estar erguido a 
900 metros de altitude, o ba-
loiço proporciona uma vista 
panorâmica de 360º. Ao lado, 
pode encontrar a Capela de 
Nossa Senhora dos Prazeres.
No Chão da Forca, a cerca de 
20 quilómetros da Serra do 
Homem de Pedra, vai encon-
trar o baloiço panorâmico 
de Vilar Maior. A partir des-
te local é possível contem-
plar a aldeia de Vilar Maior, 
uma antiga vila medieval, 
com um rico património 
histórico do qual faz parte o 
castelo. Deste ponto, é ainda 
permitido vislumbrar a ci-
dade da Guarda e colocar o 
olhar na Serra da Estrela.
Depois de o conhecer e caso 
ainda tenha vontade de des-
cobrir os que restam, faça 
cerca de 14 quilómetros até 
ao Largo da Igreja do Seixo 
do Côa. Lá vai encontrar o Sei-
xo´s Tower Swing, um baloiço 
simples de madeira que per-
mite ver uma longa paisagem.
Mais à frente, na Zona de 
Lazer do Mosqueiro, em Pe-
nalobo, vai encontrar, talvez, 
aquele que é o baloiço mais 
diferente. Em forma de cabe-
ça de lobo, com um coração 
no centro, este é um baloiço 
que homenageia o lobo, ani-
mal mítico, que deu origem à 
denominação da localidade 
de Penalobo, e dos seus habi-
tantes: os falupos.
A próxima paragem poderá 

ser o baloiço da aldeia da Ben-
dada. Localiza-se na ‘Eirinha’ 
onde antigamente se tocava 
a alvorada, em dias de festa e 
é composto por adornos em 
forma de notas musicais. 
O sexto e último baloiço 
pode ser encontrado na 
Serra da Malcata, mais con-
cretamente junto ao posto 
de Vigia da Machoca. Cha-
ma-se baloiço da Machoca e 
possibilita uma vista única 
para a barragem do Sabugal, 
também local de paragem 
obrigatória.

DEPOIS de conhecidos to-
dos os baloiços do Sabugal, 
retira parte do seu último 
dia para uma visita ao caste-
lo, também conhecido como 
o Castelo das Cinco Quinas, 
dado o formato da sua torre 
de menagem.
Se quiser aprofundar os 
seus conhecimentos pela 
cidade que o acolheu neste 
fim de semana, reserve uma 
passagem pelo Museu do 
Sabugal.  LV

    

São seis e todos proporcionam 
uma vista de cortar a 
respiração. Homenageiam o 
que de melhor existe e se faz 
na região, ajudando a compor 
uma trilha de descoberta pelo 
concelho.
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Sabugal: 
À descoberta dos 
baloiços de encantar

Queijo de ovelha 
e cabra
É tradição e produto de 
valor na região. Antes 
do regresso a Espinho, 
prove a conhecida 
iguaria.

Reserva Natural da 
Serra da Malcata
Situa-se entre os 
concelhos do Sabugal 
e de Penamacor e 
está bem próxima da 
fronteira com Espanha. 
Objetivo principal é 
a proteção do lince 
ibérico.

Aldeia Histórica de 
Sortelha
É uma das 12 
Aldeias Históricas de 
Portugal, onde foram 
descobertas sepulturas 
antropomórficas 
(escavadas na rocha)

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

20 • Defesa de Espinho • 12 de janeiro de 2023



isso é o que de facto se pre-
tende aqui no restaurante. 
Queremos ser relaxados, ter 
tempo para os clientes, sem 
despachar ninguém. Não 
queremos andar a correr”, di-
zem os responsáveis pelo es-
paço com capacidade para 18 
pessoas ou 24 se se tratarem 
de jantares de grupo.

Com grande sucesso, a 
picanha parece ser o prato 
mais pedido e elogiado.  “É 
muito saborosa e ouvimos 
muitos clientes dizerem que 
já não comiam uma carne as-
sim há muitos anos”, afirma 
Pedro Sá, esclarecendo que o 
segredo está na qualidade do 
produto que se alia ao méto-
do de confeção. “Usamos uma 
grelha argentina que permite 
que a carne seja confeciona-
da de uma forma mais homo-
génea, diferenciando-se da 
grelha tradicional, nomeada-
mente com o calor e o próprio 

carvão”, revela. No entanto, a 
consistência aplicada tam-
bém faz diferença, tal como 
explicam os empresários. “Ti-
vemos vários cozinheiros a 
virem fazer os pratos porque 
queríamos seguir um deter-
minado nível e, felizmente, 
estamos bem servidos com a 
nossa chef Graça Fernandes. 
Procuramos sempre servir os 
pratos iguais, ter o máximo 
de consistência possível, des-
de o empratamento ao sabor 
da comida. Tentamos sempre 
seguir uma linha de conduta 
para não falhar nada”.

Apesar de servirem à mesa 
aquilo que consideram ser o 
melhor serviço, Pedro e Pau-
lo contam que optaram por 
praticar “preços bastante 
acessíveis”, apontando, como 
objetivo futuro, um aumen-
to na dimensão do espaço. 
“Queremos ter uma esplana-
da de exterior fechada que 
nos permita trabalhar no in-
verno e no verão, mas para a 
fazer tem que ser uma coisa 
bem-feita e por isso ela está 
ainda a ser desenhada”, con-
clui Pedro Sá. ○

LISANDRA VALQUARESMA 

Carnes em grelha argenti-
na podem ser consideradas 
como a grande novidade do 
Casta - Wine Bar & Restau-
rant, a funcionar na Rua 23, 
desde outubro do ano passa-
do. No entanto, nem só de pi-
canha, maminha ou Tomah-
awk se faz a ementa deste 
pequeno e acolhedor espaço 
espinhense. 

À mesa, com especial cui-
dado e requinte, como fazem 
questão de frisar Paulo Oli-
veira e Pedro Sá, responsá-
veis pelo estabelecimento, 
são também servidas igua-
rias como o arroz de gambas 
com tiras de choco crocan-
tes, bife pimenta, medalhão 
à casta, ou bacalhau à baixa 
temperatura. Segundo os 
seus proprietários, o foco 
principal está sempre na 
qualidade, por isso, tudo foi 
bem pensado antes da aber-
tura ao público. “Quisemos, 
desde o início, que o cliente 
acabasse de comer e disses-
se que o que tinha escolhido 
era delicioso. Foi por aí que 
nós começamos a construir 
a ideia do restaurante, apos-
tando no máximo de quali-
dade possível”, explica Paulo 
Oliveira.

Para começar com a qua-
lidade pretendida, deu-se a 
escolha por um espaço re-
lativamente pequeno, mas 
que, segundo Pedro Sá, su-
perou as expectativas. “Este 
é um espaço acolhedor, com 
requinte e era mesmo o que 
pretendíamos. Queríamos 

Casta - Wine Bar  
& Restaurant  aposta 
na qualidade e traz 
para a mesa carne em 
grelha argentina
Apesar de pequeno, o Casta Wine Bar & Restaurant, aberto 
desde outubro de 2022, recebe clientes de várias zonas do 
país e já tem reservas até fevereiro. Picanha, maminha ou o 
bife tomahawk são algumas das iguarias a provar.

Garrafeira com mais 
de 250 referências 
nacionais

Como fator também dife-
renciador, Pedro Sá e Pau-
lo Oliveira apostaram na 
criação de uma garrafeira 
que consideram ser de 
“grande qualidade”. Com 
mais de 250 referências 
de vinho nacional, os dois 
empresários tentaram, 
assim, fugir ao tradicional 
praticado em Espinho, 
garantindo que muitas 
das opções “nem sequer 
são vendidas nas grandes 
superfícies”. 

Casta - Wine Bar & 
Restaurant

, Rua 23, Nº 191 
} Encerra domingo ao jantar  

e à segunda-feira 

PRATO 
DA
CASA

algo pequeno para começar, 
também para os erros não 
serem muito grandes, mas 
a verdade é que tem corrido 
muito bem”, conta um dos 
proprietários, revelando que 
o espaço já tem reservas até 
final de fevereiro. 

Ligados ao mundo empre-
sarial, Pedro e Paulo nunca 
tinham experimentado a 
restauração, mas a vontade 
de ter um espaço próprio foi 
crescendo até que, em 2022, 
deram o passo em frente. 
“Achamos que Espinho esta-
va a precisar de alguma coisa 
diferente, que trouxesse uma 
qualidade diferente porque, 
no fundo, achávamos que era 
tudo igual. E, de facto, acha-
mos que estamos no cami-
nho certo porque as pessoas 
têm-nos dado esse feedback, 
dizem-nos que em Espinho 
faltava algo assim”, diz Pedro 
Sá, explicando que o Casta 
Wine Bar & Restaurant “tra-
balha com uma qualidade 
nas carnes e nos peixes que 
ninguém trabalha”.

Apostando num atendi-
mento personalizado, Paulo 
Oliveira e Pedro Sá admitem 
que “no início as pessoas es-
tranhavam tanta calma, mas 
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"Usamos uma grelha 
argentina que permite 
que a carne seja 
confecionada de uma 
forma mais homogénea”
Pedro Sá 
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13 JAN
“À Conversa com…”  
Jorge Rio Cardoso
Auditório da Escola Secundária 
Gomes de Almeida
Horário: 18 horas 
Sob o tema “Como motivar o seu 
educando e os seus alunos para o 
sucesso escolar”, vai realizar-se esta 
sexta-feira, pelas 18 horas, no auditório 
da Escola Dr. Manuel Gomes de Almeida 
uma palestra com o conhecido professor 
Jorge Rio Cardoso. A atividade é aberta 
a toda a comunidade educativa e 
local e é dinamizada assistente social 
Valéria Moreira, no âmbito do projeto 
PONTES, em parceria com a biblioteca 
do agrupamento. 

14 JAN 
Ciclo de Colóquios –  
Espinho e a Globalização
Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Horário: 15 horas 
Promovido pela ACIVE (Associação 
Cívica de Espinho), vai ser realizado um 
colóquio sobre a 
a globalização económica. A ACIVE 
preparou um debate no qual diversas 
empresas locais vão partilhar as suas 
experiências relativas ao tema e que 
terá Filipe Milheiro como moderador. 
Trata-se do segundo evento, inserido 
num programa extenso de colóquios 
que decorre até 15 de abril. 

14 JAN
90º Aniversário da Banda  
União Musical Paramense
Sede da banda – Avenida da Igreja, 
Paramos 
Horário: 21h30 
Entrada gratuita 
Este sábado, a Banda União Musical 
Paramense vai soprar as velas do 90º 
aniversário. Com um extenso programa 
de festejos que se vai realizar ao longo 
do dia, o ponto alto das celebrações 
parece chegar à noite com o concerto e a 
sessão solene.

15 JAN
Mercado de 2ª Mão 
Horário: das 8h00 às 17h30
Local onde se realiza a Feira dos Peludos 
Realizada todos os terceiros domingos 
do mês, a feira dedicada aos produtos 
em segunda mão está de volta este 
sábado à cidade. 

19 JAN

Concerto de Miguel Araújo
Casino Espinho
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.

20 E 21 JAN
Tributo à música portuguesa
Casino Espinho 
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 
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.

21 JAN
Concerto de Selma Uamusse
Auditório de Espinho – Academia 
Horário: 21h30
Bilhete normal: 10 euros 
A performer e cantora moçambicana, 
apresenta, com a sua banda, os ritmos 
africanos com influências brasileiras e 
portuguesas, presentes na sua música. 

27 E 28 JAN
Concerto Boleros de Ouro 
Casino Espinho
Para o último fim de semana de janeiro 
está reservada a vez dos Boleros de 
Ouro, um momento de tributo aos 
grandes clássicos do bolero e da canção 
romântica. 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.

28 JAN
Filarmonia com UHF
Europarque – Santa Maria da Feira
Horário: 21h30 
A união do rock à filarmonia marca 
o início da celebração dos 45 anos de 
carreira dos UHF, que partilham o palco 
com 200 músicos das quatro bandas 
filarmónicas de Santa Maria da Feira.

05 FEV
CONTARiLHOS
Horário: 17 horas 
Auditório Nascente
Bilhete individual: 2 € 
Organizado pelo Teatro Popular de 
Espinho, este evento destina-se a 
crianças dos 3 aos 13 anos, assim como 
aos pais e familiares.

12 FEV
Pinóquio 
Europarque – Santa Maria da Feira 
Horário: 17 horas
Teatro que recria a tradicional e infantil 
história de Pinóquio

03 MAR
Espetáculo Limbo
Centro Multimeios de Espinho
Horário: 21h30
Preço: 16€ 
Espetáculo de Stand-Up Comedy 
realizado por Guilherme Duarte. 
Destinado para maiores de 16 anos. 

18 e 26 
JAN 

FADO ÀS QUARTAS

Casino Espinho
Horário: das 20h às 22h30 
Custo: 32,50 € por pessoa
As quartas-feiras são feitas de fado na sala Baccará do Casino Espinho. Ao 
som da guitarra portuguesa, é possível jantar os sabores típicos portugueses. 
Uma experiência única onde a música se alia à melhor gastronomia. No dia 18 o 
espetáculo estará a cargo de Raquel Guerra e, no dia 26, sobe ao palco do Casino 
Espinho Mariana Correia.

 agenda 
BREVES

Dançar a 
favor da 
Cerciespinho

Festival Dança 
sem Fronteiras 
de regresso ao 
Multimeios 
O Centro Multimeios de Es-
pinho vai acolher mais uma 
vez o Festival Dança sem 
Fronteiras. A 10º edição está 
marcada para 21 de janeiro, às 
18 horas e acontece, tal como 
é habitual, com a organiza-
ção do professor Aleksander 
Vorontsov.
Neste espetáculo vão partici-
par escolas de dança de Espi-
nho, como a Escola de Ballet 
Isabel Lourenço, e a Giselle 
Academia de Dança, mas 
também de outras zonas do 
país. Exemplo disso é a Com-
panhia de Dança do Algarve, 
o Estúdio de Dança Margari-
da Valle ou a escola Eu Danço, 
de Matosinhos. ○

A Escola de Bailado e Artes 
Adriana Domingues vai rea-
lizar, nos dias 13 e 14 de janei-
ro, um espetáculo solidário 
onde a receita reverte a favor 
da Cerciespinho, algo que já 
vem sendo habitual, uma vez 
que a escola “realiza entre 
um a dois espetáculos, e que 
ao longo de 50 anos a recei-
ta destes eventos foi sempre 
atribuída à Cerciespinho, re-
velando a natureza solidária 
e de responsabilidade social”. 
Segundo a escola, trata-se 
de um “evento solidário que 
oferece uma multitude de ex-
pressões artísticas como Bal-
let Clássico, Ballet de Adultos, 
Dança Contemporânea, Dança 
Neoclássica e Danças de Salão”.
O espetáculo está agendado 
para as 21h30 e decorre na 
sala António Gaio, no Centro 
Multimeios de Espinho. Os 
bilhetes podem ser adquiri-
dos na Escola de Bailado e 
Artes Adriana Domingues, 
na rua 39 e têm um custo de 
oito euros. ○

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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BREVES

Banda portuense atuou numa tenda na Praça Progresso e encerrou programação do Festival de Reis. 

GNR prendeu os espinhenses 
num concerto especial de Reis

OS GNR foram a banda escolhida 
para subir ao palco naquela que foi a 
primeira edição do Festival de Reis na 
cidade. O concerto estava marcado para 
as 22 horas, mas muito tempo antes já 
vários cidadãos se aproximavam da 
Praça Progresso, local onde o momento 
se realizou. Apesar das previsões de 
chuva para a noite da passada sexta-
feira, 6 de janeiro, o concerto realizou-se 
dentro da normalidade, mas apoiado 
pelo resguardo de uma tenda, montada 
dentro do próprio edifício Progresso.
Laura Costa, de 56 anos, foi uma das 
espinhenses que não quis faltar à 
festa. Fã assumida da banda portuense, 
explica que ficou “na máxima alegria” 
quando soube que os GNR vinham a 
Espinho. “É uma das bandas da minha 
juventude e pertence a um período da 
minha vida onde o rock esteve sempre 
muito presente. Como gosto muito de 
música e dos artistas em questão, não 
poderia deixar de vir”, confessa. 
Quem também se divertiu ao som das 
músicas da sua juventude foi Carlos 
Paulo que, apesar de não viver em 
Espinho, sempre teve uma ligação 
muito próxima com a cidade. À 
Defesa de Espinho admitiu ter ficado 
“surpreendido” pela realização do 
concerto “numa altura que não era a 
esperada”, mas aplaudiu a iniciativa da 
Câmara Municipal. “Não estamos muito 
habituados a este tipo de concertos 
em janeiro, uma vez que grande parte 
deles acontece no verão ou até mesmo 
na altura do Natal. Acho que Espinho 
nunca teve muita ligação ao Dia de 

Reis, mas penso que foi uma boa ideia, 
nem que seja pelo facto de trazer mais 
eventos à cidade e mexer um pouco com 
a cultura que, a meu ver, às vezes está 
demasiado adormecida em Espinho”, 
defendeu. 
Pronúncia do Norte, Morte ao Sol 
ou as célebres Dunas foram apenas 
algumas das canções que animaram os 
espinhenses na noite de Festival de Reis. 
Susana Palma, animada pela presença 
da banda na sua cidade, não escondeu a 
emoção por poder voltar a reencontrar 
os artistas que tanto admira. “Gosto 
de todos, mas tenho uma certa 
preferência pelo Rui Reininho porque 
me identifico com ele. Acho que nem 
todos o compreendem, mas revejo nele 
uma certa graça”, admitiu a cidadã que 
considerou este concerto como “uma 
boa aposta e uma ideia a repetir”.
No final da noite, nas redes sociais, 
a banda confessou estar de “coração 
cheio”, admitindo que “sabe sempre bem 
voltar” a Espinho. 

JANTAR REIS DO ROCK 
CUMPRE TRADIÇÃO E JUNTA FÃS 

Cumprindo uma tradição já antiga, 
a banda portuense juntou-se, pela 
décima vez, com alguns dos seus fãs no 
restaurante Casa de Pasto Manuel da 
Feira, para cumprir o tão acarinhado 
jantar dos Reis do Rock. 
Segundo a Câmara Municipal de 
Espinho, o convívio “tem-se vindo a 
realizar anualmente desde 2012 e junta 

o trio formado por Rui Reininho, ‘Toli’ 
César Machado e Jorge Romão com fãs 
provenientes de todo o país, tendo-se 
tornado já numa tradição indispensável 
para a banda”. 
O anúncio do jantar foi feito pela própria 
banda nas redes sociais, explicando que 
“as boas tradições devem ser mantidas” 
e depois de “uma interrupção forçada 
pela pandemia nos últimos dois anos” 
o jantar estava de regresso ao “local de 
sempre”. ○ LV
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OS ALUNOS do 1º e 2º ciclos do Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira encheram o 
átrio do Centro Multimeios de Espinho, na pas-
sada sexta-feira, 6 de janeiro, para um concerto 
especial em celebração do Dia de Reis. 
Trajados a rigor, com uma coroa de papel na 
cabeça, as crianças cantaram e encantaram 
com o apoio de vários familiares e amigos que 
não quiseram perder o momento. O espetáculo 
contou ainda com a participação do Coro da 
Universidade Sénior de Espinho que já enal-
teceu “o trabalho e o carinho de todos na con-
cretização deste maravilhoso evento”.
Já no dia anterior, quinta-feira, foi a vez do 
grupo portuense Ensemble Vocal Pro Música 
protagonizar o concerto Reis [En]Cantados no 
Centro Multimeios. Com direção de José Ma-
nuel Pinheiro, o evento teve ainda a partici-
pação do pianista Filipe Cerqueira. ○ LV

COMO É HABITUAL, o Orfeão de Espinho 
realizou o tradicional concerto de Ano Novo 
no palco do Centro Multimeios.
Segundo Teresa Magalhães, presidente do Or-
feão, o concerto “foi um sucesso” e representou 
“uma entrada no ano novo com um momento 
cultural de grande relevo e qualidade”. “As opi-
niões são unânimes. O repertório foi muito 
bem escolhido pelo maestro Samuel Santos. 
Na peça Amazing Grace tivemos uma solista 
de gaita de foles, a Ana Clement que foi uma 
agradável surpresa para quem assistiu”, referiu 
a presidente à Defesa de Espinho, afirmando 
ainda que é, para o Orfeão de Espinho, “um 
orgulho oferecer a Espinho o concerto de Ano 
Novo que é o colmatar do ano de trabalho 
onde todos os elementos dão o seu máximo”.
O espetáculo musical teve direção do maestro 
Samuel Santos, onde participou também Or-
questra MSS Consort. ○ LV 

Reis mais 
pequeninos 
enchem Centro 
Multimeios 

Concerto Orfeão 
brilhou em tradicional 
concerto de Ano novo

ESPETÁCULO

DIA DE REIS
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