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Prisão preventiva e renúncia de 
Miguel Reis revolucionam Executivo

Operação Vórtex

4500 ESPINHO

Contratos 
interadministrativos 
ficaram por cumprir 
Apesar de orçamentadas, juntas de 
freguesia não concluíram algumas 
das obras previstas. Prazo terminou 
a 31 de dezembro. p10 e 11

FUTEBOL

Diogo Santos 
quer chegar aos 
campeonatos 

profissionais  
Guarda-redes do  

SC Espinho  
p18 e 19

DEFESA-ATAQUE

Badmínton da  
AAE sem instalações  
para treinar 
Câmara fechou as portas do Centro 
Escolar de Silvalde em dezembro e 
não apresentou solução. p16
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Ex-autarca renunciou ao mandato, mas o tribunal manteve a medida de coação mais gravosa.  
Álvaro Monteiro, número 2, também renunciou e Maria Manuel tornou-se a nova presidente da 
Câmara e anunciou uma auditoria. Francisco Pessegueiro ficou em prisão preventiva. Novos dados 
implicam Pinto Moreira, mas deputado nega categoricamente as acusações. p4 e 5

Inflação continua a 
castigar comerciantes
Ano novo, mas as mesmas dificuldades. Depois do forte 
impacto sentido em 2022, comerciantes continuam a temer 
oscilações inflacionistas, mas afinam novas soluções p6, 7 e 8

Destaque
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feira 
semanal

visto daqui

Há muitos anos – ainda o banco Montepio tinha um balcão 
na avenida 32 – estava a levantar dinheiro numa caixa mul-
tibanco quando senti algo pontiagudo nas costas. Assus-
tado, olhei para trás e era, felizmente, uma cara conhecida 
da terra de caneta em riste. “Tens de ter cuidado. Não dizem 
que os políticos são todos ladrões?” disse-me entre sorrisos. 
Ainda nesse dia dei por mim a pensar nessa brincadeira 
e nessas palavras e perguntei-me algumas vezes: “O que 
levará alguém a trocar a sua vida profissional estável por 
um cargo de elevada responsabilidade na política e tão mal 
visto aos olhos da sociedade? Será que as horas perdidas 
em reuniões, os cabelos brancos fruto de decisões e compli-
cações e a perda de tempo para estar com a família valem 
isso tudo?” Eu sei a minha resposta, mas entendo que 
outros respondam de maneira contrária. Afinal de contas é 
esta diversidade de opiniões que nos transforma e nos enri-
quece como homens e como sociedade. E isto, sempre com 
o pensamento mais puritano sem pensar em sub questões 
que possam levar a outros lados.

Os espinhenses ainda estão em choque com os contornos 
da operação Vórtex e ainda é cedo para pensar num desfe-
cho final. E não, passar uma esponja por cima não vai fazer 
o problema desaparecer. Com a renúncia de Miguel Reis, 
seria expectável que o número dois ocupasse o seu lugar. 
Contudo, Álvaro Monteiro também optou por renunciar 
e não se justificou perante os espinhenses que confiaram 
nele como número 2. Maria Manuel não teve receios e 
aceitou o desafio sendo eleita como a segunda mulher pre-
sidente na história do concelho. O executivo passa agora 
a ser dominado pelo sexo feminino sendo apenas Luís 
Canelas o único elemento do sexo oposto. (E poupem-me os 
futuros comentários sexistas sobre esta afirmação que não 
é mais que uma constatação de factos.)

Era público que a esmagadora maioria dos pelouros 
estavam atribuídos ao agora ex-presidente. A nova autarca 
assumiu que será necessária uma auditoria, evidenciando 
desde logo uma falta de transparência nos processos que 
existiam. Quando existe uma transição há tempo para 
preparar tudo e os processos são acompanhados e explica-
dos. Aqui não. A transição é feita quase no vazio e é preciso 
muita coragem para assumir estas rédeas. 

A confiança política, profissional e humana, pode estar 
afetada entre membros e colegas do núcleo mais duro. 
Contudo, a transparência, essa palavra tão aclamada e apri-
morada durante a campanha eleitoral, parece que perdeu a 
razão de existir. Está tudo guardado na esperança de, quiçá, 
ficar esquecido. 

Com exceção do Bloco de Esquerda, os partidos locais 
parecem estar resignados com esta situação e a ausência 
de explicações claras da Assembleia Municipal, da mesma 
cor política, também não é propriamente benéfica para 
Espinho e para os espinhenses. 

A minha dúvida sobre o futuro de Espinho é apenas uma e 
permitam-me o chavão em forma de pergunta: será que a 
procissão ainda vai no adro? Cá estaremos, atentos, meticu-
losos e sempre com o dever de informar. 

Transparência

EDITORIAL 
Nuno Oliveira4500 ESPINHO

 4 | Ex-presidentes da Câmara Municipal suspeitos de 
privilegiar licenciamentos urbanísticos do grupo 
Pessegueiro. 
5 | Nova presidente da Câmara tomou posse. 
Maria Manuel Cruz vai mandar fazer uma auditoria à autarquia. 
Paulo Leite (PSD) diz que "novo executivo não tem condições 
políticas, técnicas e de gestão".

DESTAQUE
6, 7 e 8 | Comerciantes tentam fazer frente à inflação
Aumento de preços previsto para 2023 preocupa 

4500 ESPINHO 
9 | Segurança. Uma dezena de automóveis vandalizados 
em Espinho.
Alguns lesados não apresentaram queixa e já circula petição 
pública a exigir mais patrulha e segurança.
10 e 11 | Reportagem. Juntas de freguesia não 
cumprem obras dos contratos interadministrativos. 
Prazo terminou a 31 de dezembro de 2022 e algumas obras 
estão por concretizar e outras que não se iniciaram. Autarcas 
querem que a assinatura dos contratos seja mais cedo, até ao 
final de março de cada ano.

4500 FREGUESIAS
12 | Silvalde. Moradores anseiam pela passagem 
rodoviária subterrânea e ponte pedonal no Bairro 
Piscatório. 
Obras ainda não estão concluídas e deveriam terminar no 
primeiro trimestre de 2023.

DEFESA-ATAQUE
16 | Badmínton. Cerca de quatro dezenas de atletas da 
Académica de Espinho sem espaço para treinar. 
Impedido acesso ao Pavilhão do Centro Escolar de Silvalde 
desde o início de dezembro de 2022. Clube alega que existe 
um protocolo com o Município para cedência de instalações.

OFF
21 | Entrevista Emanuel Oliveira
Guetinense continua a lutar por um lugar ao sol no mundo das 
artes, apostando em várias áreas 
23 | Contarilhos de regresso para animar ainda mais famílias

Álvaro Monteiro
Pode ter as melhores ou 
as piores razões do mundo 
para não ter aceitado o 
cargo de presidente da 
Câmara Municipal, mas 

perde qualquer razão 
quando não se jus-
tifica perante quem 

votou nele (e também 
nos que não votaram). 

Renunciar ao cargo é um 
direito, mas os espinhen-
ses também têm o direito 
de saberem as suas razões. 

Factos e figuras da semana

Maria Manuel
Depois da renúncia de 
Miguel Reis e do número 
2, Álvaro Monteiro, era le-
gítimo que Maria Manuel 
não aceitasse o cargo. 
Como também é legítimo 
que o faça. E ao assumir 

essa posição, está a 
dar um sinal gigante 
de força, dedicação e 

vontade de pegar nas 
rédeas e de trabalhar nes-
ta trapalhada que envolve 
a autarquia espinhense. 

Prisão
Miguel Reis invocou diver-
sas razões para renunciar 
ao cargo de presidente da 
Câmara Municipal. Porém, 
a expectativa de não sofrer 
medidas tão graves como a 

prisão preventiva, seria 
uma da principais. 
Mas o Tribunal parece 

estar em consonância 
com o Ministério Público 
e não tiveram dúvidas em 
decretar a medida mais 
pesada para o agora ex-au-
tarca, evidenciando que as 
provas existentes parecem 
ser fortes e seguras.        
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4500 Espinho

OPERAÇÃO VÓRTEX

Renúncia de Miguel Reis não 
evita prisão preventiva 

MEDIDAS APLICADAS
 
Miguel Reis e Francisco 
Pessegueiro estão em prisão 
preventiva desde o passado 
sábado, 14 de janeiro, fruto das 
medidas de coação aplicadas 
pelo Tribunal de Instrução 
Criminal do Porto. Os dois 
arguidos vão aguardar o 
julgamento na prisão, mas 
para Nuno Brandão, advogado 
do ex-presidente da Câmara 
Municipal, “a decisão é 
chocante e incompreensível”. 

Em declarações à comunicação 
social, Nuno Brandão 
afirmou, no último sábado, a 
intenção de “interpor recurso”, 
explicando que “não parece 
configurável que alguém que 
renunciou às funções públicas 
de presidente da Câmara 
revele um perigo de continuar 
a cometer crimes no exercício 
de funções públicas”. 

José Costa 
Chefe da Divisão do 
Urbanismo e Ambiente  
da Câmara Municipal ficou 
suspenso de funções no 
Município de Espinho

João Rodrigues 
Arquiteto viu-lhe ser  
atribuído o termo de  
identidade e residência  
como medida de coação

Paulo Malafaia
Empresário foi obrigado 
a depositar uma caução  
de 60 mil euros para poder  
sair em liberdade

Três arguidos aguardam 
julgamento em liberdade,  
mas estão proibidos de 
contactar entre si e com as 
testemunhas do processo

LISANDRA VALQUARESMA

O CASO, desvendado na 
semana passada, provocou 
um autêntico furacão em 
Espinho. Miguel Reis, na 
época presidente da Câ-
mara Municipal, tinha sido 
detido por suspeitas de cor-
rupção, no âmbito da inves-
tigação da Polícia Judiciária 
(PJ), tal como o empresário 
Francisco Pessegueiro. Na 
operação Vórtex acabaram 
ainda detidas mais três pes-
soas, também implicadas no 
processo. Os dois primeiros 
ficaram em prisão preven-
tiva enquanto os outros 
acabaram por ser libertados 
mediante aplicação de me-
didas de coação.  Apesar do 
autarca ter renunciado ao 
mandato, a notícia caiu que 
nem uma bomba, mas parece 

ter sido levantada apenas 
uma ponta do véu e volta a 
cair um manto de suspeição 
sobre Pinto Moreira.

Dos projetos imobiliários 
em investigação, envolvendo 
alegados interesses urbanís-
ticos de dezenas de milhões 
de euros, sabe-se agora, se-
gundo informações veicu-
ladas na comunicação social, 
que o prédio ‘19 The Avenue 
Suites’, construído na rua 
19, e um empreendimento 
na rua 32, podem estar no 
centro da operação Vórtex. 

Segundo o Jornal de No-
tícias (JN), Miguel Reis terá 
recebido um envelope com 
dinheiro num café da cidade, 
em maio de 2022, durante 
um encontro com Francisco 
Pessegueiro. O objetivo seria 
desbloquear o embargo da 
obra, algo que o Ministério 

Público acredita ter sido 
decisivo para a construção 
avançar, apesar de terem 
sido reportadas queixas 
por parte de alguns mora-
dores pelo facto da obra não 
respeitar, alegadamente, o 
Plano Diretor Municipal, 
nomeadamente no tamanho 
das varandas traseiras, visi-
velmente mais salientes do 
que as dos prédios vizinhos.

Implicado na operação 
Vórtex e alvo de buscas do-
miciliárias, Pinto Moreira, 
que até ao fecho da edição 
ainda goza de imunidade 
parlamentar devido ao seu 
papel de deputado na As-
sembleia da República, é 
suspeito de atrasar licencia-
mentos em detrimento de 
outros. De acordo com o JN, 
o ex-autarca terá dado prio-
ridade ao projeto do grupo 

Pessegueiro, um empreendi-
mento na rua 32, deixando 
para segundo plano uma 
construção de um concor-
rente direto. Em maio de 
2022, já com Miguel Reis na 
presidência, uma entrega 
de dinheiro ao autarca do 
PS, terá “assegurado a con-
tinuidade do tratamento 
preferencial”, conta o Jornal 
Notícias.

Segundo avança a RTP, 
tudo terá sido percebido 
através das escutas tele-
fónicas realizadas pela PJ no 
âmbito da investigação. Con-
versas entre Francisco Pesse-
gueiro e a mãe davam conta 
da necessidade de entregar 
50 mil euros a Pinto Moreira, 
numa altura em que ainda 
estava à frente da autarquia. 
Mais tarde, Miguel Reis terá 
recebido outros 50 mil por 

Depois de aplicadas as medidas de coação aos cinco arguidos da operação 
Vórtex, novas revelações da investigação colocam ex-presidentes da Câmara 
de Espinho debaixo de fogo sobre suspeitas de beneficiar licenciamentos 
urbanísticos em troca de dinheiro. Pinto Moreira já veio desmentir.
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“A decisão é 
chocante e 
incompreensível”
Nuno Brandão, 
ADVOGADO DE MIGUEL REIS
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MANUEL PROENÇA

EM COMUNICADO emitido pos-
teriormente à reunião do (novo) 
executivo de segunda-feira, a pre-
sidente de Câmara anunciou que 
irá promover, de imediato, um 
processo de auditoria à autarquia. 
Porém, a decisão da edil apanhou 
de surpresa os vereadores da opo-
sição que, segundo fonte ligada ao 
Partido Social Democrata (PSD), 
desconheciam este propósito uma 
vez que "nada disso foi referido na 
reunião do executivo".

Com esta auditoria, Maria Manuel 
mostra-se "disponível para levar até 
ao limite e sem qualquer receio o 
apuramento de responsabilidades".

A autarca garante, também, que 
"estão reunidas todas as condições 
de legitimidade política e estabili-
dade governativa para cumprir o 
mandato até 2025”.

Maria Manuel Cruz diz também 
que a prioridade será a de “salva-
guardar o bom-nome e a integri-
dade da instituição” garantindo que 
a autarquia “continua focada e em-
penhada na sua principal missão: 
defender, acima de tudo, os inte-
resses de Espinho”.

A nova presidente está, assim, 
determinada em “assegurar o 
normal funcionamento da autar-
quia e confiante na capacidade de 
garantir uma gestão autárquica 
capaz de corresponder aos desa-
fios do presente e à necessidade de 
construir um futuro melhor para os 
espinhenses”.

Maria Manuel tem 63 anos e antes 

de ser eleita pelo PS para o execu-
tivo da Câmara, exercia as funções 
de professora de físico-química no 
Agrupamento de Escolas Dr. Ma-
nuel Laranjeira, em Espinho.

É a segunda mulher a exercer o 
cargo de presidente da Câmara no 
Município de Espinho. Elsa Tavares, 
em 1989, após a morte de Lito Gomes 
de Almeida, assumiu a presidência 
até ao final do mandato.

Líder da oposição acusa PS de se 
“agarrar ao poder”

Entretanto, o líder do PSD de Es-
pinho, Paulo Leite, já veio a público 
afirmar que “este novo executivo 
não tem condições políticas, téc-
nicas e de gestão, adequadas aos 
desafios que uma Câmara tem de 
enfrentar”.

Numa mensagem clara ao PS, 
Paulo Leite recomenda “uma re-
flexão, no sentido de avaliar o 
quanto o concelho perde com uma 
solução politicamente fragilizada 
e sem condições”, acrescentando 
que cabe àquele partido “pensar 
primeiro na defesa dos interesses 
do concelho e não apenas em agar-
rar-se ao poder".

O líder do PSD de Espinho re-
corda que o seu partido quis desde 
o primeiro minuto uma auditoria. 
“Pedir agora uma auditoria, que 
desde o início do mandato é pro-
metida pelo PS e exigida pelo PSD, 
é uma fuga para a frente, tentando 
limpar o que não tem forma de 
limpar, com o objetivo de salvar a 
face”, conclui.  •

PINTO MOREIRA

Nova presidente quer 
auditoria à Câmara

Maria Manuel Cruz, a terceira da lista do Partido Socialista, assumiu a 
presidência da Câmara Municipal de Espinho após a renúncia de Miguel 
Reis. O número dois da lista, Álvaro Monteiro, também renunciou sem 
uma justificação pública. A ex-vereadora, liderou a primeira reunião do 
executivo, na passada segunda-feira e empossou os dois novos vereadores: 
Luís Canelas e Lurdes Rebelo.

ser “flexível em licencia-
mentos urbanísticos”.

Pinto Moreira  
desmente categoricamente 
as acusações

Perante as acusações, Pinto 
Moreira voltou a afirmar, na 
passada terça-feira, que não 
é arguido no processo. Afir-
mando que está “totalmente 
disponível para colaborar 
com a justiça, no tempo e no 
modo que a justiça entender 
por conveniente”, o depu-
tado do PSD nega “catego-
ricamente” que tenha rece-
bido “o que quer que seja” 
ou que tenha tido “qualquer 
comportamento menos 
ético”. Alguns órgãos de co-
municação social avançam 
que o Ministério Público 
deverá pedir em breve o le-
vantamento da imunidade, 
mas, recorde-se, pelo menos 
até à hora do fecho desta 
edição, tal ainda não tinha 
acontecido. 

Assembleia Municipal 

José Carvalhinho, presi-
dente da Assembleia Muni-
cipal (AM) de Espinho de-
monstrou, em comunicado, 

“surpresa” e “incredulidade” 
perante as acusações feitas 
a Miguel Reis. Criticado pelo 
Bloco de Esquerda pela de-
cisão de adiar a sessão da 
AM prevista para 10 de ja-
neiro, dia que se conheceu a 
operação Vórtex, José Carva-
lhinho referiu que “é o tempo 
de a Justiça funcionar”, 
esperando que “haja um rá-
pido e cabal apuramento 
da verdade”. Defendendo o 
adiamento, explicou ter ou-
vido “todos os membros da 
comissão permanente para 
discutir e aferir a viabilidade 
da realização” da sessão. En-
tretanto, a AM foi agendada 
para dia 18, tendo aconte-
cido já depois do fecho desta 
edição.

“Equipa está irremediavel-
mente fragilizada”

Para a Concelhia de Espinho 
do Partido Social Demo-
crata (PSD), o projeto do 
PS, vencedor das últimas 
eleições autárquicas, está 
“fortemente comprometido” 
e a sua equipa “irremedia-
velmente fragilizada”, com 
nomes que “não foram su-
fragados pelos espinhenses 
para a liderança da Câmara 

Municipal”. 

BE acusa partidos de 
seguirem “caminho de 
fingimento” 

Na visão do Bloco de Es-
querda, o PS, a CDU e o PSD 
escolheram um “caminho do 
fingimento, furtando-se ao 
debate e ao confronto demo-
crático”, perante a recusa da 
realização de uma sessão ex-
traordinária para a “discussão 
da situação política do muni-
cípio” pedida pelos bloquistas 
em sede da Comissão Perma-
nente da AM. •

“As instituições 
funcionam”
"Tenho boas referências 
da professora Maria 
Manuel pois temos vindo 
a colaborar naquilo que 
eram as suas funções 
como vereadora na área da 
Educação. Tenho confiança 
nas suas capacidades 
de liderança aberta para 
enfrentar as dificuldades.
Fomos eleitos para traba-
lhar para a população e para 
melhorar a nossa comuni-
dade.
As instituições funcio-
nam independentemente 
que quem está à frente. 
Existem normas e regras de 
convivência. Acredito que a 
presidente de Câmara terá 
tanto interesse, ou mais do 
que eu, em ver as freguesias 
de Anta e Guetim, ou as res-
tantes, desenvolverem-se”.

Nuno Almeida, 
JF Anta e Guetim

Eleições  
“atrasariam tudo”
"Volvido pouco mais de um 
ano das últimas eleições, 
quando tudo estava esta-
bilizado, as coisas estariam 
preparadas para arrancar 
e para se pôr em prática 
os projetos que a Câmara 
tinha em agenda. Havia a 
perspetiva de se criarem 
novas infraestruturas em 
Paramos, até a nível da 
habitação e no âmbito do 
1.º Direito. Face ao sucedi-
do, isto tudo irá sofrer um 
atraso.
Não sou da opinião que 
deva haver eleições interca-
lares porque isso iria atrasar 
tudo ainda mais, tendo em 
conta o processo eleitoral.
Devemos procurar a esta-
bilidade e que isso venha a 
passar por esta nova equipa. 
Como sempre fiz, irei 
colaborar. É esta a minha 
obrigação, tendo sempre em 
conta a defesa e os interes-
ses do povo paramense ".

Manuel Dias, 
JF Paramos

“Situação não  
foi boa”
"Não vejo problemas 
quanto ao relacionamento 
da minha Junta com este 
executivo que agora está 
em funções, da mesma 
forma que não o vi quando 
esteve na governação outra 
cor política. Os poderes são 
diferentes e são autónomos. 
A Junta de Silvalde e o pre-
sidente estão cá para traba-
lhar em prol da população 
silvaldense. Honestamente 
vejo com bons olhos o facto 
da presidente da Câmara 
ser a professora Maria Ma-
nuel Cruz. O nosso objetivo, 
até 2025, é cumprir aquilo a 
que nos propusemos.
É evidente que toda esta 
situação que aconteceu não 
foi boa para Espinho e para 
o concelho, nem para os 
cidadãos".

José Carlos Teixeira, 
presidente da JF Silvalde

Criada petição 
pública para 
“demissão imediata 
do executivo”
Face às consequências 
da operação Vórtex 
e defendendo que “o 
exercício de cargos públicos 
requer o respeito por 
um escrupuloso código 
ético” alguns espinhenses 
avançaram com a criação 
de uma petição, pedindo a 
demissão integral do atual 
executivo socialista. 

Nota: O presidente da Junta de Freguesia de Espinho, 
Vasco Alves Ribeiro, não quis prestar quaisquer 
declarações sobre o assunto.

Novos 
vereadores

Luís Canelas,
Vereador
Licenciado 
em Educação 
Física, ex-
treinador de 
hóquei em 
patins, exercia 
funções de 
assessoria para 
o Desporto e 
Juventude no 
Município de 
Espinho

Lurdes 
Rebelo,
Vereadora
Licenciada em 
Bioquímica, 
mestre em 
Medicina Legal 
e doutora 
em Ciências 
Forenses
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LISANDRA VALQUARESMA  

NUM AUTÊNTICO sobe e desce, a 
inflação tem trazido dificuldades à 
vida de todos. Se há quem enfrente 
diariamente os problemas de gestão 
de uma família ou de uma casa, há 
também muitos que são obrigados 
a agir quando uma porta aberta re-
presenta o sustento dessa família. 
À frente do restaurante Palácio, Rui 
Amorim viu-se confrontado com a 
subida galopante do preço de vários 
produtos e serviços. Depois de um 
período mais negro provocado pela 
pandemia, um “crescimento paula-
tino” fazia prever tempos mais sos-
segados até que o nome inflação e a 
existência de uma guerra deitaram 
quase tudo a perder. “Foi o espoletar 
de todos os problemas e começamos 
a sentir impacto no negócio a partir 
do segundo semestre de 2022”, espe-
cialmente com a “escassez de ma-
téria prima” e o “aumento dos custos 

energéticos”, refere. 
Rui Amorim admite que esperava 
oscilações nas faturas, mas nunca 
numa escala tão díspar. Até à data, a 
conta do gás não representa um pro-
blema, mas o mesmo não aconteceu 
com a da eletricidade. “Setembro e 
outubro foram meses em que tri-
plicamos o valor que estávamos 
habituados a pagar mensalmente. 
Como é óbvio, contactamos a EDP 
para perceber o porquê. Todos sa-
bíamos que os custos energéticos 
iriam subir, mas nunca numa escala 
destas”, explica o proprietário do 
espaço, admitindo que a subida o 
assustou. “Conseguimos renego-
ciar o contrato e em novembro e 
dezembro já nos aproximamos dos 
valores que, até então, estávamos 
a pagar. Ou seja, foram dois meses 
de escalada total e nos dois meses 
seguintes houve uma descida, mas 
ainda assim com um acréscimo 
de 10/15%” relativamente a épocas 

anteriores. Segundo explica o em-
presário da restauração, “o impacto 
foi muito forte nesses dois meses”, 
obrigando do ponto de vista de te-
souraria “à implementação de uma 
nova estratégia”, uma vez que “em 
dois meses se pagou meio ano de 
luz”.
Ao nível alimentar, Rui Amorim 
não esconde que também nesta 
fatura as coisas mudaram. Sendo 
o seu restaurante uma steakhouse, 
há a necessidade de comprar peças 
de carne muito específicas e, nesta 
escalada da inflação, a fatura pesa 
ainda mais na carteira. “Houve um 
aumento do preço das matérias 
primas, desde o pão ao óleo, tudo 
ficou mais caro, para não falar das 
carnes. Aí os preços dispararam. Se 
é aproveitamento ou não, não sa-
bemos, mas essa é outra história”.
Apesar das dificuldades, Rui 
Amorim confessa que, até à data, 
não aumentou os preços no seu 

restaurante. Atualmente encerrado 
para a realização de obras, o Pa-
lácio vai voltar com alterações na 
sua carta e o empresário quer acre-
ditar numa retoma da normalidade, 
apesar de saber que a estabilização 
ainda pode demorar. “O ano está a 
começar e acho que este primeiro 
semestre ainda vai ser mais do 
mesmo. Penso que vamos ter ainda 
dificuldades porque os preços vão 
continuar num patamar elevado. A 
minha esperança é que possa existir 
uma estabilização dos mercados in-
ternacionais que se reflita depois no 
decréscimo de valor dos produtos, 
desde os combustíveis até ao preço 
das matérias primas”. 

Pão: preço aumentou 14% 
entre 2021 e 2022

Segundo o Instituto Nacional de 
Estatística (INE) a taxa de inflação 
média alcançou, em 2022, o valor mais 

O aumento dos preços tem sido uma preocupação 
geral dos consumidores e os comerciantes não 
escapam a esses receios, falando num impacto 
transversal a todas as atividades económicas. 
Preocupados com o aumento do custo de vida, pensam 
em novas soluções, procurando equilíbrio entre a 
perda do poder de compra e a perda de clientes. Uma 
balança que, aos dias de hoje, parece ser cada vez 
mais difícil e complicada de manter nivelada. 

destaque

Inflação: 
comerciantes 
de Espinho 
fazem contas 
e procuram 
por novas 
estratégias 

Não vai ser um 
ano de dez estrelas 
porque os preços 
subiram em todas 
as áreas”
JOÃO GONÇALVES,  
PADARIA GUETIM 
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O FIM DE 2022 também não 
trouxe boas notícias para 
quem tem créditos. A subida 
das prestações da casa é 
outra das grandes preocupa-
ções, mas o problema é trans-
versal à maioria dos créditos. 
Segundo Joana Machado, 
responsável pela DS Inter-
mediários de Créditos de Es-
pinho, de forma geral, “as pes-
soas não estavam preparadas 
para lidar com as mudanças” 
que a inflação trouxe. Acredi-
tando que “há muita iliteracia 
a nível financeiro”, Joana 
Machado revela que a popu-
lação começa agora a estar 
mais atenta e até a recorrer 
aos serviços de intermediário 
de crédito. O objetivo é en-
contrar novas soluções. “No-
ta-se que agora as pessoas 
estão mais atentas, foram 
obrigadas a isso. Já começam 
a conhecer o nosso papel 
enquanto intermediários de 
crédito, já começam a per-
ceber que têm algum poder 
negocial, porque notava-se 
muito que as pessoas per-
maneciam no banco que já 
tinham e não consideravam 
negociar as condições. Feliz-
mente começam a ver que 
têm algum poder”, diz Joana, 
referindo que a “literacia 
está a aumentar, mas ainda 
há muita dificuldade, até 
porque os próprios bancos 
não têm muita abertura para 
explicar determinado tipo de 
situações”, da mesma forma 
em que “a linguagem que 
utilizam é inacessível para a 
maior parte das pessoas”. 
Além das prestações do cré-
dito, também aumentaram 

despesas como a alimen-
tação, a luz, o gás, fazendo 
com que existam “dificul-
dades em lidar com essas 
situações”. Por isso, segundo 
a intermediária de crédito, é 
importante “criar soluções 
que permitam a poupança, 
porque 2023 ainda vai ser um 
ano duro”.

Preocupação deve  
manter-se em 2023?
 
Segundo Joana Machado a 
resposta é afirmativa e a in-
termediária alerta até para a 
necessidade de uma atenção 
redobrada. “Apelamos a que 
as pessoas façam um orça-
mento mensal, tendo em 
conta todas as despesas. Con-
siderar todos estes aumentos 
no plano financeiro é uma 
forma de gerir o nosso orça-
mento. Uma vez que ainda 
estamos numa fase de início 
de ano, esta é uma boa altura 
para fazer o orçamento e 
para criar metas para o ano”.

Uma das formas a ponderar 
é a utilização do método 
kakebo (livro que funciona 
como se fosse uma agenda 
financeira, com tabelas para 
registo e análise de receitas 
e gastos). “Costumamos 
chamar também à atenção 
para as pequenas despesas 
que, por norma, não estão 
incluídas no orçamento. 
Embora sejam pequenas, 
todas juntas acabam por 
fazer um somatório grande, 
por isso, muitas vezes damos 
a sugestão do kakebo para 
considerar que essas des-
pesas também entrem no 
orçamento. Às vezes, por 
exemplo, perdemos a noção 
da quantidade de cafés que 
são tomados fora. Tudo isso 
são coisas que acabam por 
afetar o orçamento e no-
tamos que as pessoas não 
percebem muito bem para 
onde é que vai o dinheiro e 
por que razão têm tanta di-
ficuldade em gerir”, revela 
Joana Machado. ○

©
SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

©
SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

Crédito também 
ficou mais caro 

A minha esperança é que possa 
existir uma estabilização dos 
mercados internacionais que se 
reflita depois no decréscimo de 
valor dos produtos”
RUI AMORIM,  
RESTAURANTE PALÁCIO

7,8% TAXA ATINGIDA NO CONJUNTO 
DO ANO VALOR MAIS ELEVADO 
DESDE 1992 (FONTE: INE)
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elevado dos últimos 30 anos. Não é 
novidade que a maioria dos bens e 
serviços não conseguiram escapar 
a uma subida acentuada dos preços 
no ano passado e, em destaque, 
pelas piores razões, esteve o pão.
Apesar de ser considerado como um 
alimento de primeira necessidade, 
o preço do pão e dos cereais au-
mentou, em média, 14% entre 2021 
e 2022, segundo o INE. João Gon-
çalves, responsável pelas padarias 

Guetim, refere que esse aumento 
foi geral. “Farinhas, fermentos, a 
própria água, a eletricidade, tudo 
aumentou”, lamenta, dizendo que 
o importante é não haver desper-
dício. “Acho que é um erro muito 
grande as pessoas fazerem montras 
e montras de bolos. Isso realmente 
dá uma boa imagem ao cliente, 
mas depois o poder de compra não 
acompanha porque a pastelaria não 
é algo prioritário para as famílias. 
Por isso, penso que uma das coisas 
importantes no nosso negócio é não 
haver grandes sobras. Andar a fazer 
muita coisa, para depois ficar no 
final do dia não vale a pena. Vender 
dez e ficar com seis vai fazer com 
que a margem de lucro seja muito 
pequena. Acho que é dentro deste 
conceito que a área da panificação 
se devia focar, pois a minha ideia 
passa por fazer em menor quanti-
dade”, revela.
Apesar de o início de 2023 ter tra-
zido “ainda mais aumentos”, João 
Gonçalves não atualizou a tabela de 
preços para os clientes. “Aumentar 
o preço ao cliente não é a melhor 
forma porque, no fim, quem paga 
isto tudo é o consumidor final. É 
importante tentar gerir da melhor 
forma. Eu ainda não aumentei os 
preços, mas não quer dizer que, nos 
próximos tempos, não o tenha que 
fazer. Por norma, no início do ano as 
pessoas aproveitam para aumentar 
as coisas, mas tendo produto em 
armazenamento, não tenho ne-
cessidade de aumentar só porque 
é normal as coisas ficaram mais 
caras”, afirma o empresário das pa-
darias Guetim.
Para o futuro, João Gonçalves não 
espera grandes melhorias. Acredita 
que 2023 “não vai ser um ano de 
dez estrelas” porque “os preços su-
biram em todas as áreas”, fazendo 

com que “o cliente se retraia” na 
hora de comprar. “Penso que não 
haverá grandes variedades no pão, 
até porque é um alimento essencial, 
mas ao nível da pastelaria ou na 
vinda à padaria para tomar o pe-
queno almoço, é capaz de haver um 
pouco de quebra”.

Preço do combustível 
é problema para taxistas 

Há mais de 40 anos na profissão, o 
taxista Manuel Mane não faz um re-
trato sorridente dos tempos atuais. 
Gerente da empresa Espi-táxis, 
apresenta uma frota de cinco auto-
móveis e muitas dificuldades para 
enfrentar. 
À semelhança de outras zonas do 
país, a chegada de empresas alter-
nativas como a Uber parece ter 
vindo dificultar a entrada de novos 
profissionais, tal como explica o 
gerente da Espi-táxis. “Em Espinho 

estamos com uma população de 
taxistas muito envelhecida. Não 
há renovação da frota porque os 
potenciais profissionais optaram 
todos por integrar estas empresas 
novas, porque é mais simples. Isto 
constata-se bem quando vamos à 
praça de táxis de Espinho”.
Apesar de todas as dificuldades, a 
inflação parece ter sido apenas mais 
uma para acrescentar ao currículo. 
Segundo Manuel Mane, o aumento 
do preço do combustível tem-se 
revelado um problema, tal como o 
preço das portagens, aliando-se a 
um aumento de burlas. “Cada vez 
mais, as pessoas fogem sem pagar. 
Algumas dizem que vão ao multi-
banco, outras simplesmente saem 
porta fora. Há muitas vezes em que 
nos chamam, nós chegamos ao local 
e afinal não há ninguém. Fomos 
apenas gastar gasóleo”, lamenta o 
taxista.
Sem uma ajuda direta do governo, a 
Espi-táxis conseguiu um apoio, em 
2022, através do Fundo Ambiental, 
ao qual se candidatou. Apesar de 
não representar uma ajuda signifi-
cativa, proporcionou um desconto 
do gasóleo, mas, de acordo com o 
profissional da área, não chega. 
Para 2023 a perspetiva não é a mais 
favorável. Manuel Mane acredita 
que “a situação vai piorar ao longo 
do ano, fazendo com que as burlas 
aumentem”.

Subida do preço do gás 
gerou sobressalto 

Fruto da guerra na Ucrânia, o preço 
do gás sofreu algumas oscilações 
em 2022. Segundo José Faustino, 
responsável pela empresa Praia 
Gás, as notícias veiculadas sobre o 
aumento do preço do gás acabaram 
por trazer alarme a alguns clientes, 
acreditando que parte da popu-
lação se tenha precipitado na hora 
de tomar decisões. “Houve pessoas 
que vieram muito atrapalhadas 
para saber o valor de custo do gás, 

pois queriam saber quanto é que ia 
aumentar e se valia a pena mudar 
de distribuidora. Muitos deles até 
já o tinham feito. Acho que ficaram 
tão alarmadas com o que deu na 
televisão que acharam que ia haver 
mudanças drásticas”, explica o em-
presário, contando que “algumas 
pessoas disseram até que o gás ia 
acabar por causa da situação na 
Rússia”.
Mantendo um papel orientador, 
José Faustino explica que sentiu 
que devia tranquilizar os clientes, 
revelando que muitos preferiram 
não alterar as suas condições, pri-
vilegiando o gás natural, em con-
trapartida do gás de botija e que, se-
gundo o responsável da empresa, é 
um método atualmente mais caro. 
“A maior fatia dos meus clientes usa 
gás natural. Há pessoas que não 
têm mesmo opção e são obrigados 
a usar gás em botija em zonas em 
que não há acesso a gás natural, 
como por exemplo a freguesia de 
Guetim. Aí, quem tem que usar as 
garrafas grandes tem que pagar 
muito mais,  porque o gás de botija 
é muito mais caro”, explica.
Na hora de aquecer a casa, a escolha 
do método a usar é uma das preo-
cupações da maioria da população. 
O medo de ver a fatura a aumentar 
pode levantar várias dúvidas e, por 
isso, cada caso é um caso, mas de 
acordo com o responsável pela em-
presa, habitualmente quem ganha 
é o aquecimento central. “Este ano 
não está a ser muito frio, o ano pas-
sado também não foi, mas logo no 
final de outubro tivemos clientes 
que já estavam a pedir para fazer 
os arranques de aquecimento. 
Claro que se torna difícil indicar 
um preço exato a um consumidor 
que queira utilizar aquecimento 
porque depende muito da própria 
habitação. Se for uma casa fria, 
virada a Norte, é muito mais difícil 
de aquecer, vai trazer outros custos, 
tal como em casas muito grandes”, 
conta. ○

A situação vai 
piorar ao longo 
do ano, fazendo 
com que as burlas 
aumentem”
MANUEL MANE, TAXISTA

Houve pessoas 
que vieram muito 
atrapalhadas para 
saber o valor de 
custo de gás, queriam 
saber quanto é que ia 
aumentar e se valia 
a pena mudar de 
distribuidora”
JOSÉ FAUSTINO, PRAIA GÁS 

PREÇO DO PÃO DEVE AUMENTAR AO LONGO DE 2023 

Segundo a Associação do Comércio e da Indústria da Panificação, o preço do pão deverá 
voltar a subir em 2023, em função do aumento dos custos das matérias-primas e da energia. 
De acordo com a associação, em declarações prestadas no final de 2022, “apenas uma 
parte dos aumentos tem sido refletida no preço pago pelo consumidor, o restante tem sido 
suportado pelos produtores que, por sua vez, registam uma quebra nas margens de lucro”.
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4500 Espinho

SEGURANÇA

MANUEL PROENÇA

Todos estes casos ocorreram 
na madrugada de segunda-
-feira, numa área compreen-
dida entre as ruas 26, 28, 29 
e 37. Uma situação que não 
é inédita e que levou à indig-
nação de muitos cidadãos.
"Na manhã de segunda-feira, 
ao chegar ao meu carro para 
ir trabalhar, deparei-me com 
o vidro partido do lado do 
condutor e o interior do meu 
automóvel remexido", conta 
uma das vítimas que pediu 
anonimato. "Durante alguns 
instantes estive a processar 
toda aquela situação, sem 
saber muito bem o que fazer", 
acrescenta, uma vez que o 
seu carro não terá um valor 
económico elevado e "nem 
tinha no interior objetos 
que pudessem despertar 
interesse".
Segundo a vítima, o vidro do 
seu carro terá sido partido 
"com uma pedra de calçada 
portuguesa" e no caso de um 
amigo seu, que mora uma rua 
acima, "terá sido um paralelo 
que atravessou o automóvel 
de uma ponta a outra". 
A lesada diz que não chegou 
a apresentar queixa na Po-
lícia pois as autoridades de-
moraram demasiado tempo 
a chegar ao local. "Contactei 
a PSP e sugeriram-me ir à es-
quadra e contactar a segura-
dora. Respondi que não sabia 
se deveria conduzir o carro, 
uma vez que o interior es-
tava remexido. Disseram-me 
que iria passar por lá um 
carro-patrulha, mas como de-
morou, acabei por desistir", 
explica. 
"Sei que, pelo menos uma 
pessoa a quem foram fur-
tados os documentos de 
identificação, apresentou 
queixa na PSP de Espinho", 
acrescenta. 
A proprietária do automóvel 
danificado está espera que 
seja reparado o carro, uma 
vez que a oficina não tinha 
disponível o vidro para a sua 
substituição e, por isso, não 
pode utilizar o seu carro no 
seu habitual dia-a-dia. 
"Enquanto não houver câ-

maras de vigilância em Es-
pinho isto irá acontecer mais 
vezes", diz realçando que 
"estes atos são recorrentes, 
tanto em viaturas como em 
casas abandonadas. Isto 
foi a primeira vez que me 
aconteceu. O meu carro fica 
sempre estacionado na rua", 
conclui.
Ligado ou não a esta onda, na 
madrugada da passada terça-
-feira, a loja da MEO, opera-
dora de telecomunicações, foi 
assaltada. O alerta à Polícia 
foi dado ao início da manhã e 
as autoridades encontram-se 
a investigar o caso.
Segundo o Comando de 
Aveiro da Polícia de Segu-
rança Pública, na noite de 15 
para 16 de janeiro, foram re-
gistados “danos em oito veí-
culos automóveis, dos quais 
seis apresentavam quebra 
de vidros” e foram furtados 
“alguns artigos que se en-
contravam no interior das 
viaturas”, como “dois pares de 
óculos de sol”.
A PSP confirma que foram 
apresentadas cinco queixas 
e que se encontra “a desen-
volver diligências com vista 
à identificação do autor do 
crime, não tendo sido pos-
sível ainda identificar qual-
quer suspeito”.

Petição pública exige  
mais segurança

Estes casos divulgados nas 
redes sociais rapidamente 
foram alvo de comentários 
pelos espinhenses ao ponto 

de já circular uma petição 
pública online para que haja 
"mais patrulha e segurança 
na cidade de Espinho", diri-
gida ao Comando Distrital de 
Aveiro da PSP.
"Nos últimos tempos, a ci-
dade de Espinho tem vindo 
a sofrer atos de vandalismo 
constantes. Vimo-lo a acon-
tecer em negócios locais 
(lojas, cafés, etc.) durante a 
pandemia, casos de carros 
roubados e agora, mais recen-
temente, durante a madru-
gada de 16 de janeiro de 2023 
em vários carros (sendo que 
a maioria dos casos reportam 
o mesmo tipo de problema: 
quebra de vidro lateral, pre-
sença de pedregulho e em 
alguns casos manípulo par-
tido/removido)", começa por 
referir o texto da petição.
"Numa cidade que se pro-
move pela belíssima praia, es-
planadas, comércio local, pelo 
desporto e pela cultura, entre 
muitas outras coisas, é inde-
cente falhar no que respeita 
à segurança dos seus resi-
dentes, assim como dos seus 
bens e negócios", prossegue.
Na petição pública preten-
de-se que "a cidade de Es-
pinho se torne uma cidade 
mais segura para nós adultos 
e para os nossos jovens. É ur-
gente uma medida que vise 
assegurar o mínimo possível 
deste tipo de acontecimento. 
Requisitamos assim, com a 
maior urgência, vigilâncias/
patrulhas noturnas em todas 
as ruas da nossa cidade", con-
clui.  •

Pelo menos oito automóveis foram vandalizados e assaltados na madrugada de 
segunda-feira em plena cidade de Espinho. Os proprietários depararam-se com os 
vidros dos carros partidos. Em alguns casos não foram furtados quaisquer objetos, mas 
há relatos do furto de dinheiro e até de documentos de identificação noutros.

Onda de assaltos a 
automóveis em plena cidade

Temos passado por diversos desa-
fios, entre os quais a pandemia, a 
guerra, a inflação e a perda de poder 
de compra. Faz, por isso, cada vez 
mais faz sentido planearmos com 
antecedência e preparamos o nosso 
futuro financeiro.

O início do ano é altura de balanço 
e planeamento. Quanto ao balanço, 
estamos mais resilientes e atentos 
fruto dos desafios, o que nos dotou 
de novas valências e competências. 
As crises, por muito más que sejam, 
devem ser usadas como oportuni-
dades de crescimento. 

Planear o ano, é uma maneira de al-
cançarmos os nossos objetivos finan-
ceiros e estarmos preparados para 
imprevistos. 

Comece por analisar os seus ganhos 
e despesas atuais, para perceber 
a sua situação. Faça uma lista das 
despesas fixas e variáveis. Defina os 
objetivos para o ano, como comprar 
casa ou poupar para a reforma. Crie 
um orçamento mensal possível de 
executar, não se esqueça das des-
pesas fixas, variáveis e as metas de 
poupança. Vá revendo regularmente o 
orçamento, para garantir que o está 
a seguir, e fazendo ajustes caso ne-
cessário. O planeamento é uma ferra-
menta viva e dinâmica, e é importante 
adaptá-lo ao longo do ano, conforme 
mudem as necessidades e objetivos, 
sem perder o foco.

Ao planear o ano, sabemos que não 
há como fugir à inflação, obrigando a 
algumas estratégias.

Quanto a investimento, o ideal será 
em ativos que valorizem com a in-
flação, como imóveis, metais pre-
ciosos e títulos do tesouro. 

Sendo possível, negoceie o salário 

tendo em conta os aumentos dos 
preços (deslocações, luz gás se tra-
balhar de casa) etc. Opte por reduzir, 
ou até mesmo cortar, gastos desne-
cessários. Obtenha fontes de rendi-
mento alternativas, se possível renda 
passiva, como aluguer de imóveis. 
Procure ativos de investimento que 
valorizem com a inflação e negoceie 
os contratos de telecomunicações, 
gás, entre outros. 

Estas são algumas dicas para ajudar 
a passar esta altura mais exigente, 
sem perder o foco no que realmente 
importa e tendo tempo para o que 
importa.

Como 
planear o ano 
financeiramente 
e lidar com a 
inflação

 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
• Reveja os seus contratos 

domésticos

• Estude a possibilidade de 
alterar os tarifários

• Faça uma lista das 
despesas fixas e variáveis

• Reduza ou corte despesas 
desnecessárias 

• Estabeleça metas para o 
ano

• Faça um orçamento 

• Altere ou ajuste o orçamento 
sempre que necessário

• Procure investir em ativos 
que valorizem com a inflação
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4500 Espinho

MANUEL PROENÇA

HÁ EXEMPLOS em todas as freguesias do 
concelho de Espinho, umas com mais obras 
acabadas, outras com trabalhos incompletos 
e, em vários casos, onde não é visível qual-
quer intervenção. Um exemplo é a rua dos 
Alquebres, em Anta, cujo estado do pavi-
mento está de tal forma degradado, que salta 
à vista a inexistência de obra. Ainda assim, a 
Junta de Freguesia assegura que já estão con-
cluídas as galerias de águas pluviais e o sis-
tema de saneamento. Faltará apenas, nesse 
caso, o piso betuminoso, para completar a 
intervenção de 37 mil euros, cujo contrato foi 
assinado a 19 de agosto e que deveria estar 
concluída até ao final de 2022. 
Na mesma freguesia, mas na rua do Guião 
– lugar de Esmojães – os arranjos pontuais 
denunciam que nada de fundo foi feito, 
numa estrada praticamente intransitável. 
Já na confluência com Guetim, na Travessa 
Nova do Coteiro, o piso esburacado mostra 
que, também aqui, os prazos não foram cum-
pridos. As duas empreitadas juntas atingem 
os 30 mil euros de orçamento. 
A Junta de Freguesia de Anta e Guetim 
somou, ao contrato assinado em agosto, uma 
adenda publicada a 22 de novembro passado, 
onde juntava a rua Capitão Salgueiro Maia 
e a rua do Carvalhal ao leque de obras a rea-

lizar. No primeiro caso, os passeios previstos 
não foram feitos. No segundo, constata-se no 
local uma caixa de pluviais e algumas guias 
de passeios colocadas. 
De um total de 174 mil euros inscritos no con-
trato original e na adenda, a autarquia lide-
rada por Nuno Almeida não executou o valor 
correspondente à rua do Guião, travessa 
Nova do Coteiro e ao arranjo dos passeios 
na rua Capitão Salgueiro Maia, estando esta 
última e a rua do Carvalhal descritas como 
“investimentos prioritários” e orçamentadas 
em cerca de 57 mil euros.
Assim, das nove empreitadas previstas nos 
contratos, a Junta de Freguesia de Anta e 
Guetim só dá como concluídas as obras nas 
ruas Além do Rio n.º2 e n.º3, os passeios na 
rua de Nossa Senhora da Guia – estando 
estes, no entanto, em fase de conclusão – e 
obras de pequena dimensão no campo de 
futebol Guetim. Neste último caso, embora 
os contratos não o expliquem, a autarquia 
referiu à Defesa de Espinho que os sete mil 
euros previstos serviram para a colocação de 
um portão, de uma rampa de acesso ao bar e 
de uma ‘sapata’ próxima aos contentores em 
que funcionam os balneários. No entanto, 
já nos contratos de 2021 se previa atribuir 
a Guetim mais de 20 mil euros para colo-
cação de uma laje de suporte aos referidos 
balneários. 

Espinho sem parque  
fitness e canino

A Freguesia de Espinho também fez uma 
adenda ao contrato inicial, datado de 19 de 
agosto último. Este previa que a autarquia 
fizesse os arranjos interiores do Mercado 

Municipal, a cobertura do acesso às antigas 
casas de banho no parque de estacionamento 
da esplanada (rua 2), a eletrificação da ponte 
pedonal do Rio Largo e o “enrelvamento e 
instalação de aparelhos de Fitness Familiar” 
na área compreendida entre as ruas 33, 35, 26 
e 28. O orçamento era de 82 mil euros. Com 
o acréscimo realizado a 22 de novembro, a 
autarquia somou mais três projetos e cerca 
de 51 mil euros ao que estava previsto inicial-
mente, assumindo a renovação de uma sala 
no seu edifício sede, a substituição de um 
deck em madeira por granito, na rua 2, e a 
criação de um parque canino na rua 11, entre 
a 22 e a 24.
No parque canino, é visível uma pequena 
estrutura de cimento, mas a obra está inaca-
bada, assim como o terreno onde será insta-
lado o equipamento “Fitness Familiar” onde 
se verifica apenas um espaço em terra, sem 
relva, e as bases em cimento onde serão colo-
cados os aparelhos. As restantes empreitadas 
assumidas pela freguesia de Espinho estão 
concluídas, sendo a mais visível e conhecida 
a renovação interior do Mercado Municipal, 
obra orçamentada em 51 mil euros. 

Silvalde tem a rua Peso sem piso

Nesta avaliação ao cumprimento dos con-
tratos interadministrativos, a Junta de Sil-

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

REPORTAGEM. Umas estão incompletas, outras não foram, sequer, iniciadas. Tratam-se de obras negociadas 
entre as juntas de freguesia e a Câmara Municipal de Espinho, no âmbito dos contratos interadministrativos, 
que estão definidas, orçamentadas e calendarizadas. O problema é que o prazo previsto para a sua execução 
terminou a 31 de dezembro passado. 

Juntas de Freguesia não cumprem 
contratos e deixam obras por 
terminar no final do ano

Verbas inscritas nos 
contratos em 2022

€ 174.203,11 
Anta e Guetim

€ 133.286,00 
Espinho

€ 82.000,00 
Paramos

€ 82.000,00 
Silvalde

Na rua do Peso, em Silvalde, falta 
a colocação do piso betuminoso

Rua do Guião, AntaA obra na rua do Monte, em 
Paramos, não foi executada
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Autarcas querem 
contratos mais cedo

Os autarcas ouvidos pela Defesa 
de Espinho defendem que os 
contratos feitos no âmbito da 
delegação de competências 
deviam ser assinados mais cedo. 
Preferencialmente até ao final de 
março de cada ano civil. “É muito 
difícil trabalharmos só com meio 
ano”, considera Nuno Almeida, 
assumindo que os presidentes 
de junta “têm vindo a pedir” 
essa antecipação “há já alguns 
anos”. Porque é que tal não 
acontece? O autarca de Anta e 
Guetim só vê uma razão: “alguns 
constrangimentos orçamentais” 
por parte da Câmara Municipal. 
“Estes contratos deveriam ser 
assinados em março, pois dessa 
forma teríamos mais tempo para 
executar as obras e terminá-las 
antes do final do ano”, corrobora 
o autarca da Freguesia de 
Espinho, Vasco Alves Ribeiro.

valde é que sai melhor na fotografia. A au-
tarquia liderada por José Carlos Teixeira tem 
apenas uma, das sete obras previstas, por 
concluir: a rua do Peso, no lugar de Gulhe. 
A infraestrutura de saneamento já foi colo-
cada, mas o ‘tapete’ betuminoso ainda não. 
As restantes intervenções inscritas nos do-
cumentos estão terminadas, incluindo a pa-
vimentação da rua da Fonte; os passeios na 
EN109 e noutras zonas da freguesia; a colo-
cação de uma vedação nas entradas este e 
oeste no Complexo da Seara; a regularização 
de caixa em valas na rua Nova dos Loureiros 
e a obra de pavimentação da rua das Minas. 
Esta última substituiu, em adenda também 
consignada em novembro, a pavimen-
tação dos jardins na esplanada do Bairro 
Piscatório. 

Paramos: rua do Monte por arranjar

Paramos tem o caderno de encargos mais 
curto de todos os contratos feitos no âmbito 
da delegação de competências, com apenas 
duas obras inscritas. Mas, nem por isso tem 
o trabalho mais avançado, registando apenas 
uma das empreitadas como concluída: a pa-
vimentação de parte do recinto exterior ao 
Complexo Desportivo, com um orçamento 
de 25 mil e 500 euros. O segundo trabalho 
inscrito no contrato interadministrativo foi 

a rua do Monte, entre a EN109 e a passagem 
de nível da linha do Vouga, mas a pavimen-
tação da via não foi realizada, mantendo-se 
em mau estado. 

Presidentes de juntas refugiam-se no mau 
tempo

Confrontados com o incumprimento dos 
prazos previstos nos contratos, os autarcas 
invocam o mau tempo como justificação 
principal.  Nuno Almeida diz que “grande 
parte das obras que não foram concluídas” 
se deveram “às intempéries e às chuvas”, 
acrescentando que as pavimentações das 
ruas precisam de “pelo menos, três dias com 
bom tempo” para serem realizadas. “Isso 
não aconteceu desde a altura em que che-
gámos a acordo com o empreiteiro”, aponta 
o presidente da Junta de Freguesia de Anta 
e Guetim. Sobre os exemplos concretos apre-
sentados, o autarca argumenta que a rua dos 
Alquebres “está toda preparada” para receber 
o novo piso e que, no caso da rua do Guião, 
a obra custa mais do que inscreveu no orça-
mento: “ou terá de ser refinanciada ou passar 
para o contrato deste ano”.
Na freguesia de Espinho, Vasco Alves Ri-
beiro considera ter tido “um curto espaço de 
tempo” para concluir as obras “antes do final 
de dezembro”, já que estas só se puderam 

iniciar em setembro. Sobre o espaço para fit-
ness, o presidente da Junta assegura que “a 
relva está semeada” e que tem os aparelhos 
guardados, à espera de “dois dias de calor 
para os acabamentos no cimento”. No caso 
do parque canino, o autarca assegura que 
“no decorrer desta semana serão colocadas 
as grades de vedação e a porta”. 
Em Silvalde, José Carlos Teixeira aguarda 
que um morador conclua o seu ramal de sa-
neamento para concluir a única obra que lhe 
falta: a rua do Peso. O presidente da Junta diz 
estar “em contacto com o morador” e assume 
não pretender avançar com uma pavimen-
tação que depois “volte a ser esburacada”. 
Na Junta de Freguesia de Paramos, Manuel 
Dias assegura que a obra na rua do Monte 
só não avançou devido à meteorologia: “a 
obra foi adjudicada, mas as condições at-
mosféricas não permitiram”. O presidente 
da autarquia acrescenta que a pavimentação 
no Monte também “implicava a demolição 
de um muro de uma propriedade privada” 
e cedência de espaço para domínio público. 
Esse acordo surgiu, mas já fora do calendário 
previsto pelo contrato. “Teremos de encon-
trar uma solução legal para ultrapassar esta 
situação”, conclui.  ○

Não é visível qualquer obra na 
travessa Nova do Coteiro, na 
União das Freguesias de Anta e 
Guetim, obra com uma verba de 
cerca de 25 mil euros

Na rua dos Alquebres, em Anta, 
falta a colocação do piso

No espaço entre as ruas 33, 35, 26 e 28 apenas 
se verificaram trabalhos no terreno, faltando a 
aplicação dos aparelhos de “Fitness Familiar” 

O corredor canino, na rua 11, entre 
a rua 22 e a avenida 24, está por 
concluir
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4500 Freguesias 

MANUEL PROENÇA

O IMPASSE aparente com a obra 
de construção de passagens desni-
veladas na linha do Norte, a sul de 
Espinho, não agrada aos moradores 
que querem vê-la concluída o mais 
rapidamente possível. "Penso que 
estas obras vão trazer benefícios a 
esta zona e em particular a mim, que 
deixarei de ouvir a campainha que 
sinaliza o fecho das cancelas, sobre-
tudo durante a noite quando quero 
descansar”, diz Américo Barges, cuja 
residência fica mesmo em frente à 
atual passagem-de-nível.
O morador lembra que naquele 
local já existiram vários acidentes 
e mortes com o comboio e que “as 
duas infraestruturas que estão a ser 
construídas vão contribuir, com toda 
a certeza, para que não haja mais tra-
gédias”, afirma.
Na sua opinião a obra parece estar 
bem planeada mas “está a demorar 
imenso tempo a terminar” pois já 
deve levar quase dois anos de exe-
cução e parece “que está atrasada, o 
que é pena”, constata.
Américo Barges pensa que as obras 
deverão “beneficiar as pessoas que 
moram na zona” e que este projeto 
existe pois foi “a população que 
exigiu que fosse encerrada a pas-
sagem de nível”. E como às vezes o 
povo tem a memória curta, o silval-
dense espera “que as pessoas não 
estejam arrependidas porque agora 
terão de se deslocar para um ou para 
outro lado”, sublinha.
Glória Ferreira é moradora no Bairro 
Piscatório e acredita que a passagem 
rodoviária irá trazer vantagens. “Os 

automobilistas perdiam demasiado 
tempo na passagem de nível e desta 
forma poderão atravessar de um 
lado para outro com mais facilidade”.
Quanto à passagem pedonal, a mo-
radora parece ter algumas dúvidas: 
“O Bairro Piscatório tem muitas pes-
soas de idade e penso que algumas 
terão receio em subi-la e que, por 
outro lado, não irão lidar muito bem 
com os elevadores”.

Elevadores vão ser peça chave para 
o sucesso da ponte

Maria José reside na zona da Ma-
rinha e acredita que a ponte pedonal 
“será uma mais-valia”, sobretudo se o 
elevador funcionar ao contrário do 
que acontece em Espinho. “A ponte é 
muito alta, tem muitas escadas e isso 
não será fácil para as pessoas mais 
idosas e com dificuldades de mobili-
dade”, afirma a moradora.
Para Maria José o túnel rodoviário 
é uma obra importante pois dei-
xarão “de perder muito tempo na 
passagem-de-nível”, justifica, acres-
centando que “só quem cá mora é 
que sabe o quanto nos custa estar à 
espera”.
Esta é, também, a visão de Armando 
Oliveira, residente no Bairro Pisca-
tório. “Pela passagem de nível cor-
remos o perigo de ter um acidente”, 
acrescenta o cidadão que acredita 
que “as novas infraestruturas, 
quando estiverem prontas, irão faci-
litar a circulação de pessoas e de au-
tomóveis de um lado para o outro”.
Todos estes moradores têm a sen-
sação de a obra está atrasada e que 
não estará pronta nos próximos dois 

meses. “Parece-me que a ponte pe-
donal está parada. Ou não há mão-
-de-obra ou há falta de materiais 
porque há imenso tempo que não 
vejo lá trabalhadores”, avança Maria 
José.
“Não entendo por que razão a pas-
sagem pedonal aérea não está con-
cluída”, exclama Armando Oliveira 
que entende que as obras “já pode-
riam ter sido feitas na altura em que 
se fizeram os muros”, uma vez que “a 
população ficou um bocado isolada”.
“Olhando para o exemplo de Es-
moriz, nota-se que a passagem rodo-
viária inferior irá trazer grandes be-
nefícios esta os moradores”, conclui.
Entretanto, a Defesa de Espinho 
questionou a Infraestruturas de 
Portugal sobre o estado destas obras 
e, até à hora do fecho da edição, não 
obteve qualquer resposta. ○

O Bairro Piscatório tem 
muitas pessoas de idade e 
penso que algumas terão 
receio em subir a ponte 
pedonal”
Glória Ferreira, moradora  
no Bairro Piscatório

“Parece-me que a ponte 
pedonal está parada. Ou 
não há mão-de-obra ou há 
falta de materiais porque há 
imenso tempo que não vejo 
lá trabalhadores”
Maria José, moradora  
na Marinha

SILVALDE

As obras nas passagens desniveladas no Bairro Piscatório não devem ficar prontas dentro dos 
prazos previstos. Segundo noticiámos em agosto passado, deveriam estar concluídas no primeiro 
trimestre de 2023, mas a avaliar pelo estado em que se encontram, tal não deverá acontecer. O túnel e 
a ponte pedonal são da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP) no âmbito do projeto de 
requalificação e modernização da linha do Norte e há muito que são ansiadas pelos silvaldenses. 

Obras a sul na linha do Norte 
parecem não ter fim à vista

De acordo com os dados mais recentes das Nações Unidas, 
França é o país que regista a maior fatia de emigrantes 
portugueses residentes. São mais de 600 mil, o que re-
presenta cerca de 31% do total de emigrantes portugueses 
no mundo (cerca de 2 milhões). O top 3 dos países mais 
representativos na emigração portuguesa completa-se com 
a Suíça (11%) e os EUA (9%). Trata-se de três países com 
rendimentos médios mais elevados (ou até muito mais ele-
vados) do que os que se praticam em Portugal, em paridade 
de poderes de compra, de acordo com o "World Bank Po-
verty and Inequality Platform".

A esmagadora maioria dos emigrantes portugueses esco-
lhem, para viver, países que lhes garantem maior poder de 
compra, ou seja, salários mais elevados do que em Portugal 
em paridade de poderes de compra (87% do stock total de 
emigrantes portugueses no mundo). Os restantes 13% con-
centram-se, essencialmente, em países da CPLP (Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa), nomeadamente o 
Brasil (8%). Angola (0,3%) e Moçambique (0,2%) também 
constam no top-15 dos países com mais emigrantes portu-
gueses. Outros fatores históricos também justificam a ele-
vada emigração portuguesa, como os 3% de portugueses a 
viverem na Venezuela.

Em 2021, cerca de 60 mil portugueses emigraram, mais 15 
mil do que no ano anterior, depois dos efeitos conjugados da 
crise pandémica e do ‘Brexit’, com o Reino Unido a retomar 
a posição de principal destino (12 mil entradas). Seguiu-se 
a Espanha (8 mil), a Suíça (8 mil), a França (6 mil) e a Ale-
manha (6 mil).

A análise dos países de destino dos nossos emigrantes é 
uma fonte de inspiração para aquilo que nós, internamente, 
devemos fazer de diferente para termos maior capacidade 
de retenção do nosso talento. As melhores oportunidades 
profissionais e a busca por condições financeiras mais atra-
tivas não são os únicos motivos de emigração dos portu-
gueses, mas são certamente o motivo mais comum, pelo 
que deveria requerer especial atenção dos nossos deci-
sores políticos.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
16 de janeiro de 2022

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade
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Quando penso na palavra lista, vem-me 
à memória o nome do filme A lista de 
Schindler, obra prima do realizador Ste-
ven Spielberg. Esta associação tem pos-
sivelmente a ver com a forma como esse 
filme me marcou profundamente. Basea-
do na história verídica de um industrial 
alemão que pretendia tirar partido da 
guerra, vamos assistindo à sua surpreen-
dente transformação face aos horrores 
que foi vendo, acabando por se esquecer 
dos seus objetivos iniciais e salvar uma 
centena de judeus das mãos dos nazis. 
Agora, em tempo de guerra, penso de 
novo na lista de Schindler…

A lista é um testemunho daquilo que 
um homem ambicioso e insensível foi 
capaz de fazer de bom, significando a 
sua transformação surpreendente como 
pessoa, a provar que afinal, todos somos 
capazes de fazer prevalecer o nosso lado 
humano e sensível. 

E para que serve uma lista? Ela faz-nos 
ter a certeza que nada falhará e, de certa 
forma, disciplina-nos. Assim, procura-
mos num papel (ou nos tempos atuais 
nas notas do telemóvel) apontar a lista 
de coisas a comprar, os amigos a quem 
contactar, os afazeres do dia seguin-
te da semana ou do mês, as pessoas a 
reunir para o tal jantar, as memórias a 
preservar… Estes são alguns dos itens 
a elencar numa lista de entre tantos e 
tantos outros. Então, porque não usar 
a memória? Porque receamos que esta 
possa falhar? Mesmo que seja usada 
apenas como um apoio, registo auxiliar 
e seguro, é preciso que o recurso a uma 
lista seja usada apenas como apoio, para 
se ter a certeza de que nada faltará. Às 
vezes, faço esse exercício: aponto tudo 
numa lista mas, na altura das compras, 
por exemplo, tento usar apenas a me-
mória. No final, confronto com a tal lista 
e, às vezes, corre bem, mas, por vezes, 
constato falhas. Este exercício é bom 
para não criarmos dependência, pois 
corre-se o risco de tornar a nossa me-
mória preguiçosa. Gosto da imagem que 
alguém um dia referiu e que cito muitas 
vezes aos meus alunos, dando relevo à 

importância de exercitar a memória ao 
longo da vida: a memória é como um 
elástico, se o esticarmos todos os dias, 
ele vai expandindo-se saudavelmente. 
Se não o usarmos, vai ficar ressequido 
e, a qualquer momento, pode quebrar. A 
memória, como capacidade importante a 
desenvolver ao longo da vida, mas com 
relevo na idade jovem, foi, nos últimos 
anos, menosprezada no processo inicial 
de aprendizagem, embora se reconheça 
de novo a sua importância. 

Voltando à lista: listamos geralmente as-
petos práticos e rotineiros da vida, mas 
não seria mais importante em cada início 
do novo ano fazermos uma lista para o 
ano inteiro? Tal como um projeto de in-
tenções, serviria para: apontar aquilo que 
desejaríamos fazer e que não foi feito no 
ano passado; registar um desejo mes-
mo que seja utópico, porque as utopias 
podem tornar-se realidade; comprome-
termo-nos a realizar um pequeno dese-
jo mesmo que seja insignificante; sur-
preender-nos com um desafio, como por 
exemplo, dar o primeiro passo para a re-
conciliação com alguém, mesmo que nos 
custe muito; ler mais um livro ou dois do 
que no ano passado; ir ao cinema ou a 
espetáculos mais umas vezes; fazer uma 
viagem, visitar um lugar ; pensar e cuidar 
mais de nós… 

Sugiro que especifiquem e não genera-
lizem pois é importante focar nas inten-
ções concretas. 

Neste novo ano, nada melhor do que, 
numa lista, registarmos as prioridades, 
as intenções, os desejos, dos mais sim-
ples aos mais utópicos e, depois, no fi-
nal do ano, verificar o que foi alcança-
do. Acaba, de certo modo, por ser um 
exercício de reflexão, pondo-nos à prova 
como pessoa em transformação. Assim, 
não será uma lista, mas sim “a lista”, a 
tal que deixa de ser banal e que pode ser 
determinante à transformação. 

Bom ano a todos os leitores do jornal já a 

pensar na tal lista! A lista 

opinião 
Arcelina Santiago

A memória é como um elástico, 
se o esticarmos todos os 
dias, ele vai expandindo-se 
saudavelmente.

P
U

B
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✝ MARIA ALDA PEREIRA BATISTA
AGRADECIMENTO

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

Espinho, 19 de janeiro de 2023

Maria da Conceição Pereira Batista Seixas 
Liliana Patrícia Seixas Ferreira 
Carlos Eduardo Seixas Ferreira 
Igor Emanuel Seixas Ferreira

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

✝ GEORGETA DE JESUS FERNANDES
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua de Espinho
Tabuaça - São Félix da Marinha
Anta - Espinho

Seu marido, filhos, genro e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral da 
sua ente querida ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será celebrada 
terça-feira, dia 24 de janeiro, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Anta. A família desde já 
agradece.  
 
Anta, 19 de Janeiro de 2023

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

necrologia

✝ ANTÓNIO FERNANDO DE MADUREIRA GIL
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho (Rua 29)

Sua esposa, filha, netos, bis-
netas e restante família vêm 
agradecer às pessoas que se 
dignaram a tomar parte no fune-
ral do seu ente querido ou que 
de outro modo se associaram à 
sua dor. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada no dia 
22, domingo, pelas 19:00 horas, 
no Auditório do Salão Paroquial 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.
Espinho, 19 de janeiro de 2023

Maria Manuela Gil / Sónia Cristina Gil

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

✝ BERNARDINA PINTO DOS SANTOS
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Anta (Rua da Sebe da Valada)

Suas filhas, irmãs e restante 
família vêm agradecer às pes-
soas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. Comuni-
cam que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 24, terça-feira, 
pelas 19:00 horas, na Igreja 
Paroquial de Anta, agradecendo 
a todos quantos participem na 
Eucaristia.
Anta, 19 de janeiro de 2023

Albertina Maria Santos de Oliveira Martins 
Ângela Maria Santos de Oliveira

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

✝ MARIA EMÍLIA PEREIRA DA COSTA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho (Rua 20)
A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou que de 
outro modo se associaram à sua dor. 
Comunica que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 20, sexta-feira, pelas 
19:00 horas, no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho. Desde já se 
agradece a todos quantos participem 
na Eucaristia.
Espinho, 19 de janeiro de 2023

Serafim Filipe Pereira – genro 
Mariluz Angélica Filipe Costa – neta 
Marisol Andrea Filipe Costa – neta 
Marco António Filipe Costa – neto
Miriam Arvay Marochini – neta 
Morgan Mora Martinez – neto 
Martim Mora Ramos – bisneto

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

✝ ALBINO TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua da Longa
Anta - Espinho

Sua esposa, filhos, nora, genro, 
neto e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as 
pessoas, que tomaram parte no 
funeral do seu ente querido ou 
que e outro modo se associaram 
à sua dor. A missa de 7.º dia 
será celebrada sexta-feira, dia 
20 de Janeiro, pelas 19 horas na 
Igreja Paroquial de Anta. A família 
desde já agradece. 
 
Anta, 19 de Janeiro de 2023

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

✝ Ofélia da Silva Vieira e Sousa Pereira
MISSA DE 30.º DIA

(Viúva de Manuel Augusto de Sousa Pereira)

Sua filha, genro, netos e restante família vêm comunicar 
às pessoas de suas relações e amizade, que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 24, terça-feira, 
pelas 19 horas, no Auditório do Salão Paroquial de Espinho. 
Desde já se agradece a todos quantos participem na 
Eucaristia.

Espinho, 19 de janeiro de 2023

Dr.ª Cláudia Regina da Silva Vieira e Sousa Pereira Brás Marques 
Dr. António Pedro Pinto Martins Brás Marques 
Ana Patrícia de Sousa Pereira Brás Marques 
Maria Catarina de Sousa Pereira Brás Marques 
Manuel Diogo Silva Nunes e Sousa Pereira 
Mafalda Manuel Silva Nunes e Sousa Pereira

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

✝ Regina Adelaide Sampaio Rodrigues
MISSA DO 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, filhos, noras e netos vêm comunicar às pessoas 
de suas relações e amizade que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido dia 26, quinta-feira, pelas 19 
horas no Auditório do Salão Paroquial de Espinho. Desde já 
agradecem a todos quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 19 de janeiro de 2023
 
Fernando de Sousa Ferreira
Maria Dulce Rodrigues Ferreira
José Carlos Rodrigues Ferreira
Luís Fernando Rodrigues Ferreira
 

MARIA DE LURDES PEREIRA DA ROCHA 
LURDES DA CAMARADA 
14.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

24/01/2023
 
Na passagem do seu 14.º aniversário do 
seu falecimento a família recorda esta 
data com profunda saudade.

✝ ANTÓNIO PINHAL GOMES DA SILVA
 [MASSAS] 17/01/2023

Na passagem do 19.º aniversário do seu 
falecimento sua família recorda-o com 
profunda saudade.

✝ LUZ FERREIRA GAIO NEVES
MISSA DE 2.º  ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

A família vêm comunicar ás pessoas de 
suas relações e amizade que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 23, 
segunda-feira, pelas 12 horas, na Auditório 
do Salão Paroquial de Espinho. Desde já 
agradecem a quem possa comparecer.

Espinho, 19 de janeiro de 2023

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

✝ António Lopes Campos e Matos (Tonecas)
MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, genro, 
netos e restante família vêm 
comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade que se celebra 
missa por alma do seu ente 
querido, hoje, quinta-feira, pelas 
19 horas no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem na Eucaristia. 

Manuela Félix
Nuno Miguel Félix Campos e Matos
Luís Filipe Félix Campos e Matos
Pedro Rui Félix Campos e Matos
Ricardo Jorge Félix Campos e Matos
Renata Félix Campos e Matos

Espinho, 19  de Janeiro de 2023

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

✝ JOAQUIM DA SILVA PAIS
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.ºDIA

Sua filha, genro e restante família 
vêm agradecer às pessoas que se 
dignaram a tomar parte no funeral 
do seu ente querido ou que de ou-
tro modo se associaram à sua dor. 
Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada no dia 22, domingo, 
pelas 19:00 horas, no Auditório do 
Salão Paroquial de Espinho, agrade-
cendo a todos quantos participem 
na Eucaristia.

Bela Maria Tavares da Silva Pais 
Vítor Carlos Paiva Simões

Espinho, 19  de Janeiro de 2023

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496
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“Vergonha” é a palavra com 
que muitos dos espinhenses 
retratam o escândalo 
na Câmara Municipal de 
Espinho e a detenção do 
ex-presidente, Miguel 
Reis. Muitos escusam-se a 
falar, dizendo, apenas, que 
lamentam porque até tinham 
o ex-autarca como “uma 
boa pessoa”. Em relação à 
realização de um novo ato 
eleitoral, uns concordam, 
outros justificam que a lei 
prevê que a sucessão seja 
feita através da lista eleita 
pelo Partido Socialista.
MANUEL PROENÇA

 VOX POP 

Situação “entristece-nos” 
e é “vergonhosa”

Alexandra Ferreira,
Espinho

1 – O ex-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho, Miguel Reis, pa-
recia-me ser um homem sério. No 
entanto, não sabemos aquilo que 
podem fazer no cargo que desem-
penham. Está preso preventiva-
mente e deixou de ser presidente 
da Câmara. Tudo isto é muito mau 
para Espinho. As pessoas confia-
vam nele [Miguel Reis]. Sou sincera 
ao dizer que continuo a gostar dele 
pela pessoa que era. Estamos tris-
tes com toda esta situação.
2 – Na minha opinião deveriam 
realizar-se novas eleições. Tudo isto 
vai afetar Espinho e os espinhen-
ses deveriam dizer, através do voto, 
aquilo que pretendem na Câmara 
Municipal. 

Manuel Santos,
Espinho

1 – Não conhecia, pessoalmente, o ex 
presidente da Câmara, Miguel Reis. 
No entanto, quem cometeu erros 
terá de os pagar. Penso que algumas 
coisas que se dizem e, também, que 
são noticiadas, não corresponderão 
à verdade e não me convencem. Não 
me acredito, por exemplo, que tenha 
sido fotografado a receber dinheiro. 
Quem é que, na sua plena consciên-
cia, iria receber dinheiro em pleno 
café, ou na rua?! Acho que há muita 
especulação à volta disto mas para 
estar preso é porque devem existir 
motivos para isso.
2 – Penso que sim. Se fosse o elemen-
to que estava em segundo lugar na 
lista a assumir a presidência da Câ-
mara, acho que não haveria a neces-
sidade de se fazerem novas eleições. 
Mas já vai na terceira figura da lista! 
Julgo que, neste caso, o melhor seria 
realizarem-se eleições intercalares 
o que clarificava mais a posição de 
quem foi eleito. As pessoas quando 
votaram fizeram-no tendo em conta 
aquele que estava em primeiro lugar 
na lista, que seria o candidato a pre-
sidente de Câmara. Se a presidente 
Maria Manuel Cruz fosse submetida 
a sufrágio poderia ter mais ou me-
nos votos, de acordo com aquilo que 
ela iria transmitir aos eleitores. 

É do nosso mar

José Silva,
Espinho

1 – Esta é uma situação vergonhosa, 
que não dignifica esta cidade e este 
concelho. Não quero dizer mais do 
que isto.
2 – Na minha opinião não deveria 
haver novas eleições porque isso iria 
trazer mais encargos financeiros para 
o nosso país que não está a ‘nadar em 
dinheiro’. 

1. O que pensa deste 
caso relacionado com 
a operação Vórtex e da 
detenção do ex-presidente 
da Câmara, Miguel Reis?

2. Acha 
que deveria 
haver eleições 
intercalares?

Lamentável desleixo  
na Ponte de Anta

Conforme todos sabemos, no 
passado dia 1 de janeiro houve 
uma chuva diluviana que, como 
sempre e já habitualmente, inun-
dou esta famosa ponte à entrada 
de Espinho, ao ponto de o volume 
de água ser tal, que cobriu toda 
a estrada e passeio, formando-se 
uma cascata de água que caía da 
ponte em direção ao riacho que 
passa por baixo.
Suponho que as autoridades (in)
competentes já contavam com 
a dita inundação, porque antes 
mesmo de acontecer já estavam 
algumas barreiras no passeio, 
que após a inundação foram 
colocadas em ambos os sentidos 
da estrada para que ninguém a 
atravessasse.
Já agora, apetece perguntar por-
que é que até hoje ainda não se 
pensou numa solução para resol-
ver, de vez, este eterno problema 
nesta ponte? Inércia...
Entretanto todo este volume de 
água arrastou uma considerável 
quantidade de terra que ficou 
alojada na estrada desde esse 
dia 1 de janeiro.  Acontece que os 
dias seguintes foram dias de sol 
e ninguém tem passado no local 
para limpar a referida terra. Na 
semana seguinte voltou a chover e 
voltou também o sol.
Contactei a Câmara Municipal de 
Espinho que diz que é responsa-
bilidade da Junta da União das 
Freguesias de Anta e Guetim. 
Liguei para a Junta de Freguesia, 
mas disseram que iriam dar o re-
cado ao presidente, pois é ele que 
dá ordem para limparem. Até ao 
dia de hoje, duas semanas depois, 
continua esta porcaria na estrada.
As entidades responsáveis não 
passam neste local? Não vêm esta 
anormalidade? Ou será que vêm e 
não querem saber?
Resumindo: lamentável este 
desleixo a que se assiste na nossa 
cidade.

Vítor Leite
Anta

 CORREIO DO LEITOR 

redacao@defesadeespinho.pt 
A DE reserva-se ao direito de selecionar e 
eventualmente reduzir os textos.

✝ MARIA ILDA FERREIRA DE ALMEIDA
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

(Esposa do Beto Rachão) 

Seu marido, filhos, netos e demais 
família vêm por este meio, participar 
as pessoas de suas relações e 
amizade que será celebrada missa 
por alma do seu ente querido, dia 
24, terça-feira, pelas 19 horas no 
Auditório do Salão Paroquial de 
Espinho. Desde já agradecem a todos 
quantos participem na Eucaristia.

A família
Espinho, 19 de janeiro de 2023

José Júlio,
Espinho

1 – Para mim, toda esta situação na 
Câmara Municipal de Espinho, à vol-
ta do ex-presidente Miguel Reis, é ri-
dícula. Como é que as pessoas se dei-
xam subornar desta forma que dizem 
que foi?! Como é que tanto o autarca, 
como o chefe de Divisão do Urbanis-
mo se deixaram levar por isto?! Não 
entendo… E isto não é bom, nem posi-
tivo para Espinho. Nunca aconteceu 
uma coisa destas no nosso concelho! 
Isto é tudo muito esquisito.
2 – Entendo que não se deveriam rea-
lizar novas eleições, uma vez que a lei 
prevê que o presidente de Câmara, ao 
renunciar ao cargo, seja o seguinte e 
assim sucessivamente. No entanto, 
isto dependeria muito daquilo que o 
Partido Socialista queira. 

Napoleão Oliveira,
Espinho

1 – Esta situação entristece todos 
os espinhenses e era bem melhor 
que este tipo de coisas não aconte-
cessem. Se ficar comprovado que, 
realmente, aqueles factos foram 
praticados por Miguel Reis, é muito 
grave. As pessoas têm de assumir 
que os praticaram e terão de ser pu-
nidas por isso. 
2 – Penso que não se justifica haver 
novas eleições. As eleições foram 
realizadas, democraticamente e há 
pessoas nas listas para sucederem 
aos cargos. Foi isso que foi votado 
pelos espinhenses. 
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BADMÍNTON

MANUEL PROENÇA

O CASO REPORTA a de-
zembro de 2022, mas a 
secção de badmínton do 
clube do Mocho é parca em 
palavras. Augusto Ínsua, 
responsável academista 
pela modalidade, apenas 
confirma que os atletas não 
estão a treinar há mais de 
um mês por não terem o 
espaço que dispunham no 
Centro Escolar de Silvalde. 
“Temos jogadores que estão 
na seleção nacional e que 
não têm treinado”, acres-
centa o responsável pela mo-
dalidade remetendo todos e 
quaisquer esclarecimentos 
para o presidente do clube.

O alerta tinha sido dado 
numa publicação nas redes 
sociais a 5 de janeiro e que foi, 
entretanto, apagada. 

Segundo a Defesa de Es-
pinho apurou junto de fonte 

ligada à Académica de Es-
pinho, a secção teria uma 
chave para poder aceder ao 
pavilhão para os treinos e 
que, de um dia para o outro, 
a fechadura foi mudada, sem 
qualquer tipo de explicação. 
Deste modo, não obstante o 
facto de a própria secção de 
badmínton ter-se proposto 
pagar a respetiva taxa pela 
utilização daquele espaço 
desportivo na Escola Básica 
de Silvalde, o Município de 
Espinho não terá dado qual-
quer resposta à solicitação, 
ficando os atletas sem um 
local para poderem treinar.

Apoio e solidariedade online

Lembrando a expressão 
“uma vez na internet, para 
sempre na internet”, nas 
redes sociais replica-se a in-
dignação de alguns cidadãos 
com a situação que vem, na-

turalmente, criar prejuízos 
desportivos no percurso dos 
atletas e na própria secção.

“Após ter sido aprovado 
um regulamento camarário, 
que prevê o pagamento pelos 
utentes, a autarquia decidiu 
interromper a utilização do 
pavilhão até que estejam 
concluídas as formalidades 
previstas”, dá nota uma pu-
blicação referindo-se à data 
da publicação do novo regu-
lamento. “Quatro meses não 
é tempo a mais?”, questiona o 
pai de um dos atletas.

“Que eu saiba a AAE não se 
recusou a pagar nada. Parece 
que tudo tem a ver com buro-
cracias”, avança o cidadão na 
sua publicação num grupo 
nas redes sociais, acres-
centando que os atletas da 
secção de badminton da Aca-
démica da Espinho têm feito 
os treinos físicos “à chuva e 
ao frio, no exterior da Nave 
de Espinho”, porque “nin-
guém arranjou uma solução”.

A secção de badmínton da 
Académica de Espinho tem 
mais de quatro dezenas de 
atletas, incluindo alguns das 
seleções nacionais e é con-
siderada uma referência na 
modalidade em Portugal.

Académica tem protocolo 
com o Município

O presidente da direção da 
Académica de Espinho, José 
António Lacerda, confirmou 
à Defesa de Espinho que a 
situação ainda se mantém 
recordando que existe um 
protocolo com a Câmara Mu-
nicipal “para cedência de ins-
talações” e que a modalidade 
de badmínton “está inserida 
nesse protocolo”, explica o 
presidente.

“Os treinos do badmínton, 

há alguns anos atrás, eram 
na Nave Desportiva Muni-
cipal e um dia, a Divisão de 
Desporto do Município de Es-
pinho, pediu-nos para irmos 
para a escola em Silvalde, 
onde permanecemos até 
agora”, recorda José Lacerda. 

A 8 de agosto de 2022, a au-
tarquia aprovou o novo re-
gulamento do Município e o 
documento foi publicado em 
Diário da República a 12 de 
dezembro desse. E é a partir 
dessa altura que o cenário se 
altera para os academistas. 
“A Câmara comunicou-nos 
das alterações no regula-
mento para os espaços das 
escolas informando que não 
poderão ser cedidos, gratui-
tamente, aos clubes. Disse-
ram-nos que teríamos de 
sair de lá. Contudo, fizeram 
isto sem nos arranjar uma 
alternativa”, lamenta o diri-
gente academista.

Em consequência, os 
atletas não estão a treinar. 
“Aguardamos uma alterna-
tiva para podermos retomar 
os treinos”, diz José Lacerda, 
sublinhando que o pavilhão 
da Escola Básica de Silvalde, 
onde treinavam os jogadores 
academistas, “continua vazio”. 
Um estudo por parte do Mu-
nicípio que, segundo José 
Lacerda, “já se arrasta há um 
mês”. “Continuamos à espera 
de uma solução”, lamenta o 
presidente academista.

A Defesa de Espinho sabe 
que existem propostas para 
pagarem o espaço, mas o pre-
sidente do clube do Mocho 
entende que não terão de o 
fazer. “No âmbito do proto-
colo que temos com o Muni-
cípio de Espinho está incluída 
a cedência de espaço para esta 
modalidade”, sublinha.

José António Lacerda re-

vela que tem tido algum tra-
balho em por um bocado de 
“água sobre a fervura” junto 
dos praticantes de bad-
mínton, treinadores e pais 
dos atletas. “Temos tentado 
acalmá-los, mas temo que 
isto venha a ter consequên-
cias nefastas para a modali-
dade no nosso clube. Temos 
alguns atletas que são cam-
peões nacionais e outros que 
integram as seleções que 
estão a socorrer-se de outros 
clubes para os treinos. Qual-
quer dia ficamos sem joga-
dores”, admite.

José Lacerda afirma que o 
pavilhão Arquiteto Jerónimo 
Reis “não tem capacidade 
para receber mais modali-
dades” e que “se a Câmara 
Municipal não resolver ra-
pidamente este problema, o 
clube corre o risco de perder 

a modalidade”.
“A minha preocupação re-

flete a de todos os que estão 
envolvidos na modalidade e 
dos sócios do clube”, avisa o 
presidente que acredita que, 
em breve “será encontrada 
uma solução”.

A Defesa de Espinho 
tentou ouvir as razões da au-
tarquia sobre este processo 
mas não obteve qualquer 
resposta.  
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Atletas 
academistas 
sem espaço para 
treinar porque 
o Município 
‘fechou-lhes as 
portas’

defesa-ataque

A secção de badmínton da Associação 
Académica de Espinho ficou impedida de 
treinar desde o início de dezembro passado 
por falta de um pavilhão. Os academistas 
treinavam no pavilhão do Centro Escolar de 
Silvalde e, de um dia para o outro, ficaram 
sem acesso àquelas instalações. Os atletas 
treinam agora em Angeja, por solidariedade 
do Clube Albergaria.

  
            

A Câmara 
comunicou-nos 
as alterações 
no regulamento 
para os espaços 
das escolas que 
não poderão 
ser cedidos, 
gratuitamente, 
aos clubes e 
disseram-nos que 
teríamos de sair 
de lá. Contudo, 
fizeram isto sem 
nos arranjar uma 
alternativa”

JOSÉ ANTÓNIO 
LACERDA, PRESIDENTE 
DIREÇÃO DA AA 
ESPINHO
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ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS 
DE ESPINHO CONVOCATÓRIA 

Nos termos da alínea a) do artigo 15º. dos estatutos, convoco todos os 
sócios da Associação de diabéticos de Espinho para uma assembleia 
geral Ordinária a realizar no próximo dia 4 de fevereiro de 2023 pelas 
15h00 nas instalações sitas na rua 25, nº. 861, desta cidade de 
Espinho com a seguinte ordem de trabalhos. 
1. Leitura, discussão e aprovação da ata da última assembleia realizada 
em 2022. 
2. Discussão e votação do relatório de contas.
 3. Apresentação relatório de atividades realizadas em 2022.
 4. Apresentação de listas e eleições dos novos Órgãos Sociais para o 
biénio de 2023/2024. 
5. Apresentação, discussão e votação do orçamento e plano para de 
atividades para 2023. 
6. Meia hora para discussão de assuntos de interesse para a Associação. 
7. Tratando-se de uma Assembleia Geral, que tem também como objetivo 
a eleição dos novos corpos Sociais para o biénio 2023/2024, aceitar-
se-ão listas concorrentes ao ato eleitoral, constituídas por sócios no 
pleno uso dos seus direitos, as quais devem ser entregues ás segundas, 
quartas e sextas feiras, das 15h00 ás 18h00 na sede da Associação 
até ao dia 27 de janeiro de 2023. 
Não estando presentes, á hora marcada, o número de sócios 
estatutariamente exigido, a Assembleia iniciar-se-á meia hora depois do 
horário previsto, com qualquer número de sócios, conforme contemplado 
na alínea 1) do artigo 18º dos Estatutos. 
Espinho 16 de janeiro de 2023 
A presidente da Assembleia Geral 
Maria de Fátima da Silva Moreira Cunha

Mochos treinavam no 
pavilhão do Centro 
Escolar de Silvalde
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VOLEIBOL

BOCCIA

A FORMAÇÃO vareira con-
tinua no caminho positivo 
na luta pela manutenção 
somando a terceira vitória 
consecutiva. 
Os tigres venceram por 3-0 
(26-24, 25-23 e 25-15) o SC 
Caldas, num jogo de luta, 
entrega e de muita raça dos 
alvinegros para conseguirem 
bater uma equipa aguerrida 
e muito bem preparada. Os 
dois primeiros parciais foram 
a prova do equilíbrio do en-
contro com um desfecho final 
de dois pontos. O terceiro set 
foi bem mais tranquilo para 
os espinhenses que o domi-
naram de forma evidente e 
concluíram-no com uma con-
fortável vantagem.
Saliente-se a prestação de 
três jogadores dos espi-

nhenses, nomeadamente 
de Leonam Domingues que 
foi o melhor pontuador (15 
pontos), de Vinícius Santos 
(14) e de Rui Moreira (12), 
numa partida em que o trei-
nador, Tiago Rachão, contou 
com uma equipa em plena 
força.
A luta do SC Espinho pela 
permanência na principal 
divisão continua e, apesar da 
vantagem de quatro pontos 
para o segundo classificado, 
o Voleibol Clube de Viana, 
será o próximo adversário, 
numa partida a realizar em 
Viana do Castelo, no próximo 
sábado, às 16 horas.
A sete jornadas do final, os 
tigres podem, a partir deste 
encontro com os vianenses, 
começar a ver a sua situação 

mais definida e a concreti-
zação dos seus objetivos al-
cançada mais cedo.

Académica soma  
duas derrotas

A equipa de voleibol de se-
niores masculinos da Aca-
démica de Espinho somou 
duas derrotas na Série A1 (pri-
meiros) da Liga Una Seguros. 
Os academistas, que já não 
contam com dois dos seus 
principais elementos, Diogo 
Negrón e Jerome Cross que ru-
maram a outros campeonatos, 
foram ao pavilhão da Luz, em 
Lisboa, perder com o candi-
dato SL Benfica, por 3-0 (25-
16, 25-22 e 25-20). Uma partida 
marcada pela ausência de Mi-
guel Maia do terreno de jogo, 

que assumiu a sua missão no 
banco como treinador.
No encontro de domingo, 
diante o Leixões, a Acadé-
mica de Espinho cedeu na 
‘negra’ (29-27, 20-25, 25-19, 19-25 
e 9-15), numa partida muito 
emotiva, com alternância no 
marcador. Os academistas 
acabaram por não conseguir 
controlar a maior experiência 
do adversário, cedendo no úl-
timo parcial.
O academista Paulo Monteiro 
foi o melhor pontuador da sua 
equipa (17 pontos), seguido de 
Bernardo Oliveira (14).
A Académica de Espinho está 
na última posição da tabela 
classificativa e no próximo 
sábado desloca-se a Guima-
rães, para defrontar o Vitória 
SC, às 18 horas.  MP

CAMPEONATO SABSEG

SC Espinho conquistou a terceira 
vitória consecutiva na Série A2 e 
mantém invencibilidade.
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Tigres somam  
e seguem na 
corrida pela 
manutenção

OS ATLETAS de boccia do 
SC Espinho, João Pinto (BC1), 
André Ramos (BC1), Ana Ca-
tarina Correia (BC 2) e Her-
lander Correia (BC4), saíram 
vitoriosos na primeira volta 
do Campeonato Regional da 
Zona Norte de Boccia BC1-2-
4-5, que decorreu em Melgaço.
João Pinto (BC1), atual cam-
peão nacional, mostrou-se 
implacável ao vencer todos 
os jogos do grupo num sis-
tema de todos contra todos, 
enquanto André Ramos (BC1), 
atual capitão da equipa BC1/
BC2 da seleção nacional, 
estreou-se vitorioso com a 
camisola dos tigres na 2.ª Di-
visão nacional. Uma descida 
de divisão que se deveu à alte-
ração geográfica consequente 
da sua transferência para os 
tigres.
Ana Catarina Correia (BC2), 
atual campeã nacional da 1.ª 
Divisão na sua classe, asse-
gurou a vantagem ao vencer 

a final contra o seu colega de 
seleção, Abílio Valente, por 5-3. 
Herlander Correia (BC4), no 
total dos seis jogos do grupo, 
somou cinco vitórias e uma 
derrota, com a diferença de 
pontos a valer-lhe o topo na 
classe.
Já Manuel Henrique (BC4), 
uma das mais recentes 
contratações do clube espi-
nhense, terminou a primeira 
volta num honroso segundo 
lugar com uma prestação de 
grande nível permitindo-o 
permanecer na corrida pelo 
título. 
Inês Ramos e Pedro Moura, 
que competiram na 2.ª Di-
visão da classe BC2, não con-
seguiram avançar para a fase 
eliminatória da prova.
A segunda volta do Regional 
da Zona Norte realiza-se em 
março, na cidade de Guima-
rães, onde serão atribuídos os 
títulos de campeões regionais. 
 MP

O SC ESPINHO cedeu um ponto diante o 
FC Cesarense, em jogo disputado em casa, a 
contar para a 15.ª jornada da Zona Norte do 
Campeonato Sabseg. Trata-se do quinto em-
pate no campeonato e o segundo consecutivo, 
num jogo onde se estreou o novo reforço, Fer-
reirinha, avançado de 23 anos que estava no 
Padroense. O atleta virá ocupar o lugar de Be-
tinho que se lesionou e não deverá voltar aos 
relvados esta temporada.
Os tigres colocaram-se em vantagem a meio 
da primeira parte através de um remate muito 
colocado de Belinha. Depois do intervalo, o 
adversário chegou à igualdade na marcação 
de um canto.
Os espinhenses jogaram mais com o coração 
do que com a cabeça e não conseguiram ul-
trapassar um adversário que procurou con-
servar um ponto.  MP

Cinco atletas 
vareiros na 
luta pelo título 
regional

Soneca ia 
sendo fatal
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Cinco atletas 
vareiros na 
luta pelo título 
regional

Tigres 
adormeceram

SC ESPINHO FC CESARENSE

1 1
JORNADA 15. 15/01/2023

Campo Joaquim Domingos Maia, em Nogueira da Regedoura

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Santos Gonçalo Gonçalves

84                     Tiago Silva Daniel Santos 68

Ricardo Almeida Cancela
57 Dimitri Alex Vieira

                      Raí Pinto Alexandre Santos       45

62 © João Ricardo Marcelo                        73

                         Belinha Yorn
84                    Lucas Lima Pedro Portal 76

84 Luka Oliveira Mateus                         45

Wilson Rodrigues Ricardo Catarino
Guga Carlitos © 11

Fábio Paquete T Luís Miguel Martins
Miguel Borges Pedro Rocha

Malecas Diogo Tavares
84                    Paulo Cruz Rui Fernandes             73

84                            Simão Miguel Melo                45

Dida João Teixeira
84                             Roger Francisco Oliveira
62                    Ferreirinha Pedro Leite                  45

1-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Belinha (23); 1-1, por Cancela (52)

ÁRBITRO: Marco Pereira (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: João Henriques e Jorge Silva

CAMPEONATO SABSEG (NORTE)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 U. Lamas 14 10 2 2 32-9 32
2 Florgrade FC 15 10 2 3 34-12 32
3 SC Espinho 15 8 5 2 27-20 29
4 ADC Lobão 15 9 2 4 30-14 29
5 Fiães SC 14 7 3 4 23-17 24
6 Canedo FC 13 5 4 4 20-19 19
7 FC Cesarense 15 3 6 6 16-22 15
8 UD Mansores 15 3 2 10 16-29 11
9 S. Vicente Pereira 15 1 4 10 15-37 7
10 SC Paivense 15 1 2 12 16-50 5

PRÓXIMA JORNADA (22 janeiro)
U. Lamas 15h00 SC Espinho

FC Cesarense 15h00 SC Paivense
UD Mansores 15h00 Canedo FC

S. Vicente Pereira 15h00 Florgrade FC
Fiães SC 15h00 ADC Lobão

RESULTADOS 15.ª Jornada
ADC Lobão 2-1 U. Lamas
SC Espinho 1-1 FC Cesarense

SC Paivense 3-2 UD Mansores
Canedo FC 1-1 S. Vicente Pereira

Florgrade FC 2-0 Fiães SC
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defesa-ataque

GONÇALO RIBEIRO

Como analisa a temporada do 
Sporting Clube (SC) de Espinho até 
ao momento?
Penso que temos feito uma boa 
temporada, apesar de ter havido 
alguns jogos em que podíamos ter 
sido mais felizes. Cada jogo tem 
a sua particularidade e sabemos 
que esta divisão é cada vez mais 
complicada e mais competitiva, 
mas temos lutado por cada jogo 
e podemos dizer que estamos a 
fazer uma boa época. Como disse, 
podíamos ter sido mais felizes nou-
tros jogos, eventualmente faltou 
eficácia da nossa parte, mas com 
os recursos que temos, a época tem 

sido positiva.
E a nível individual?
Nesse aspeto, a época também tem 
corrido bem. Saí de um clube onde 
estava há três anos, e com isso, saí 
um bocado da minha zona de con-
forto, mas vir para o SC Espinho foi 
extremamente positivo. É verdade 
que já concedi alguns golos, mas 
tenho a noção de que não sou o 
único responsável por isso. Quando 
sofremos golos a culpa é de todos, 
da mesma maneira que quando 
não sofremos o mérito é da equipa. 
A época tem corrido bem ao clube 
e a mim. Os golos sofridos não são 
o mais importante, o mais impor-
tante é alcançarmos os nossos ob-
jetivos. Apesar dos golos sofridos, 
penso que tenho conseguido boas 
exibições. 
Quais são os objetivos individuais 
e coletivos para esta época?
Queremos lutar até ao fim pela 
promoção ao Campeonato de 
Portugal. Todos sairíamos benefi-
ciados com isso, coletiva e indivi-
dualmente. A promoção iria dar-
-nos uma projeção muito grande, 
não só enquanto jogadores, mas 
como clube também. Continuar 
a subir escalões é essencial para o 
clube.
Considera que o SC tem feito uma 
época regular?
Acho que sim, apesar de não termos 
sido felizes em alguns jogos que 
realizamos. Acima de tudo acho 
que nos faltou alguma sorte, a “es-
trelinha” como se costuma dizer no 
futebol, mais do que trabalho pro-
priamente dito. Tivemos jogos com 
equipas teoricamente mais acessí-
veis em que podíamos ter conse-

guido mais pontos, e estaríamos 
atualmente mais tranquilos em 
relação à subida. Mas são aspetos 
naturais do futebol. De uma forma 
geral, a época tem sido positiva. 
Qual foi o seu melhor momento 
este ano?
Os momentos que me dão mais 
gozo acontecem quando a nossa 
equipa está a tentar gerir um re-
sultado favorável pela margem 
mínima, enquanto os nossos ad-
versários estão subidos no terreno 
e desesperados para conseguirem 
empatar a partida. Quando con-
sigo defender um ou dois remates 
numa situação de aperto como a 
que descrevi, fico muito satisfeito 
pois tenho a plena noção que fui 
decisivo naquele momento e, con-
sequentemente, no resultado final. 
Nesta temporada, o momento que 
mais me marcou foi durante a 
nossa deslocação ao terreno do São 
Vicente Pereira, em que vencemos 
tangencialmente por 2-3, e eu im-
pedi o golo em duas situações de 
um para um. Num desses lances, 
a bola vai direcionada ao segundo 
poste e consegui afastar, tendo 
batido ainda na barra da baliza. A 
minha intervenção deixou-me ex-
tremamente satisfeito.
É difícil gerir a responsabilidade, 
ou a pressão, de ser o único tota-
lista da equipa em jogos a contar 
para o Campeonato?
Para mim não, de maneira ne-
nhuma. Temos um plantel jovem, 
e devemos ser nós, os mais expe-
rientes, a ajudar os mais novos a 
desenvolverem-se e adaptarem-se 
ao grupo. Eles podem sentir um 
pouco mais o peso da pressão por 

estarem a começar a jogar, algo que 
é normal, e eu como totalista, tenho 
mais experiência para transmitir e 
sinto que devo ajudá-los neste pro-
cesso, dar-lhes uma atenção extra 
se precisarem. A pressão não me 
afeta de nenhuma maneira, muito 
pelo contrário. Ser totalista é sinal 
de que estou a fazer o trabalho da 
melhor maneira, deixa-me lison-
jeado inclusivamente.
Os minutos de utilização são mais 
importantes para um guarda-
-redes? Sente mais estabilidade 
por ser um totalista e jogar com 
regularidade?
Hoje em dia, um guarda-redes pre-
cisa de minutos, porque é uma po-
sição particular em que, se deixa de 
ser titular, é muito difícil voltar à 
equipa. O jogador sabe que, se o co-
lega que é titular estiver a efetuar  
boas exibições, muito dificilmente 
voltará a encaixar, pelo menos nos 
próximos jogos. 
Claro que o treinador é que tem a 
faca e o queijo na mão, ele faz as 
escolhas que bem entender, mas 
por norma é uma posição em que 
se o titular está bem ele raramente 
sairá do onze titular.
Neste caso, o titular sou eu, mas 
podia ser outro colega. A verdade 
é que também estive na situação 
inversa, já fui suplente e quando 
assim é, só me resta compreender 
e continuar a trabalhar. É uma po-
sição muito ingrata também por 
causa disso, fica muito difícil ser 
titular, depende de lesões do colega 
principalmente. Não é algo muito 
comum o treinador mudar de guar-
da-redes por opção. 
Já conseguiu disputar o Campeo-

nato de Portugal (antes de existir a 
Liga 3). Porque é que nunca chegou 
a um patamar mais elevado, como 
a 2ª Liga por exemplo?
Neste desporto por vezes é neces-
sário um bocado de sorte, princi-
palmente nesta posição, que, como 
referi, pode ser ingrata. Na altura 
em que dei o salto dos juniores para 
os seniores, fui logo para o Cam-
peonato Nacional com o Cinfães. 
Nesse clube fui colega do Diego 
Silva, que foi um grande guarda-
-redes, e inclusivamente jogou 
no SC Espinho em 2019. Quando 
tomei essa decisão de me juntar 
ao Cinfães, já sabia que iria ser 
muito difícil ser titular porque o 
Diego tinha uma grande bagagem, 
tendo passado até pelo Sporting de 
Braga. Mas fui para lá para adquirir 
mais experiência e acabei por fazer 
poucos jogos. Claro que se jogasse 
com mais regularidade era ótimo, 

DIOGO SANTOS, GUARDA-REDES DO SPORTING CLUBE DE ESPINHO

ENTREVISTA. DIOGO 
SANTOS CHEGOU 
APENAS ESTE ANO 
A ESPINHO, MAS JÁ 
CONSEGUIU VINCAR 
A SUA PRESENÇA NO 
ONZE TITULAR DOS 
TIGRES, SENDO O 
ÚNICO TOTALISTA DA 
EQUIPA EM JOGOS DO 
CAMPEONATO. 
O guarda-redes de 25 
anos procura mostrar toda 
a sua qualidade e promete 
lutar pela subida de 
divisão ao serviço de um 
clube, que segundo ele, é 
gigante pela força da sua 
massa adepta.

“Ser totalista 
é sinal de que 
estou a fazer o 
meu trabalho 
da melhor 
maneira”

Todos os domingos 
sentimos que jogamos 
em casa, algo que é 
significativo tendo em 
conta que, para já, o 
clube não joga no seu 
estádio. Esta massa 
adepta faz deste clube 
gigante.” 
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mas estava consciente da decisão 
que tomei porque queria evoluir e 
aprender enquanto guarda-redes. 
Cedo percebi que as coisas eram 
difíceis porque no futebol há 
muitas injustiças e seria difícil eu 
progredir para campeonatos mais 
competitivos sem jogar. O Diego 
era um atleta já habituado ao clube, 
experiente e estava confiante, o que 
acabou por fechar-me as portas à 
titularidade. Um guarda-redes, ou 
qualquer jogador até, que não joga 
e que não soma minutos acaba por 
ter dificuldades em subir para divi-
sões melhores e ganhar títulos. 
Ser guarda-redes é uma posição 
ingrata?
É uma posição muito ingrata. Há 
guarda-redes que ficam muito 
tempo sem jogar, às vezes até 
ficam anos sem serem titulares. 
Como não era isso que eu queria 
para mim, acabei por tomar uma 
decisão. Depois dos dois anos no 
Cinfães, em que fiz apenas quatro 
ou cinco jogos, acabei por tomar a 
decisão de jogar por um clube de 
uma divisão inferior (Valadares 
Gaia), para ganhar minutos e aca-
bamos por subir de divisão. Muitas 
vezes, as escolhas que fazemos 
não correm como desejamos, mas 
servem como aprendizagem. E eu 
aprendi muito. Ganhei muita ex-
periência como guarda-redes. Isto 
não é só defender bolas e chutar 
para a frente. 
Há cada vez mais jogadores que 
dão o salto de uma divisão para 
outra, ou até mais divisões como 
por exemplo o caso de alguns joga-
dores da Liga 3 para a 1.ª Liga no úl-
timo defeso. Acha que pode ser um 
desses casos?
Acho que sim, porque hoje em dia 
se estivermos rodeados das pes-
soas certas, tivermos o apoio certo, 
conseguirmos minutos de jogo e 
fizermos bem aquilo que nos com-
pete, é mais fácil dar o salto, ainda 
por cima porque temos mais uma 
divisão (Liga 3). Mas isso só é pos-
sível se tivermos a mentalidade 
certa. Não podemos pensar em 
recuar, apesar de, às vezes, dar um 
passo atrás para dar dois à frente 
possa ser o mais acertado. No meu 
caso, acho que tenho efetuado al-
gumas boas exibições e se surgir 
a oportunidade estou preparado. 
Quanto maior for o desafio, melhor 
Sou muito ambicioso. Nem precisa 
de ser através de uma transferência 
pois este ano podemos subir e será 

outro andamento. Mas estou pre-
parado para continuar a ser o guar-
da-redes do Sporting Clube de Es-
pinho caso consigamos a promoção 
para o Campeonato de Portugal.
Jogar no estrangeiro é um objetivo 
de carreira?
Já tive propostas, mas ainda não 
me aventurei a jogar fora de Por-
tugal, por enquanto. Confesso que 
gostaria muito de jogar no estran-
geiro, experimentar outros cam-
peonatos e compreender como são 
as outras culturas futebolísticas. 
Eu sei que também há casos de 
jogadores que passam por muitas 
dificuldades quando se aventuram 
por esses caminhos, sei que nem 
tudo é um mar de rosas, mas gos-
taria de experimentar.
Tem algum sonho de carreira?
O meu sonho seria jogar em cam-
peonatos profissionais.
Como é que é o Diogo Santos como 
jogador?
Sou um jogador que dá sempre 
tudo o que tem nos treinos e nos 
jogos, nunca viro a cara à luta. Sou 
organizado, procuro muito essa 
organização de jogo entre setores, 
principalmente o setor defensivo 
porque é o setor que mais me diz 
respeito, para além de ser um jo-
gador muito atento. Gosto muito 
de trabalhar, mesmo quando estou 
numa fase mais negativa.
Sente que, com a evolução do fu-
tebol nos últimos anos, o guarda-
-redes deixou de ser um elemento 
“separado” dos colegas e que a sua 
participação no jogo jogado se 
tornou mais orgânica?
Cada vez se trabalha mais na for-
mação do guarda-redes, que acaba 
por ser sempre a posição mais es-
tática do onze, mas é uma posição 
muito importante, claro. Como já 
tive a oportunidade de referir, o 
guarda-redes não se limita a de-
fender remates e chutar a bola 
para a frente. Tem de ter boa visão 
de jogo, tem de lançar a bola nas 
costas, jogar bem nos apoios, comu-
nicar bem com o resto da equipa e 
ser organizado. 
Em variadas ocasiões, as pessoas 
que estão na bancada não têm essa 
noção, mas quando corrigimos o 
posicionamento do central um ou 
dois metros, para o lado direito ou 
esquerdo, fazemos toda a diferença, 
porque impedimos que o avançado 
adversário consiga encontrar es-
paços no nosso setor defensivo, até 
porque temos uma visão periférica 

e privilegiada do campo. 
O que é levou o Diogo a escolher 
esta posição?
Tudo começou quando era muito 
novo, teria seis ou sete anos, e tinha 
um vizinho cujo pai era um antigo 
jogador de futebol. Eu via-o muitas 
vezes a jogar à bola e também me 
queria juntar, por isso vinha para 
a rua dar uns toques, metia um 
paralelo em cada lado da rua para 
fazer uma espécie de baliza, prati-
cávamos remates e comecei a ga-
nhar uma paixão pela baliza. Disse 
aos meus pais que queria jogar fu-
tebol e juntei-me ao clube da terra, 
o Sport Clube Canidelo.
Tem algum ídolo no futebol?
Quando comecei a jogar e a ter 
o gosto de ser guarda-redes, gos-
tava muito do Vítor Baía, antigo 
guarda-redes do Futebol Clube do 
Porto e da seleção nacional. De-
pois comecei a gostar muito do Joe 
Hart, antigo guarda-redes do Man-
chester City e da seleção inglesa. 
Tinha muita personalidade dentro 
dos postes, como o Baía, algo que 
eu valorizava muito. Sempre tentei 
retirar muitas coisas positivas da-
quilo que esses dois jogadores fa-
ziam e tentava replicar.

Que características é que um guar-
da-redes deve ter a nível técnico e 
tático?
Hoje em dia, o jogo de pés é muito 
importante. Se um guarda-redes 
não for bom nesse aspeto não irá 
a lado nenhum na carreira. Para 
além disso, a visão de jogo, saber 
trabalhar bem com os apoios, a 
comunicação, tudo isto são fatores 
muitos importantes a ter em conta. 
O capitão até pode ser o jogador 
que leva a equipa para a frente 

quando é necessário, mas o guarda-
-redes é a voz de comando. O guar-
da-redes é o último homem, o que o 
torna muito importante.
A posição de guarda-redes é 
curiosa porque pode fazer um 
grande jogo e estragar tudo se 
cometer um único erro. Acredita 
que por causa disso, o guarda-
-redes tem, por inerência, uma 
força mental diferente dos outros 
colegas?
Claro, tem que ser forte física e 
mentalmente, porque há muita 
coisa ingrata que nos acontece no 
jogo, como na vida, e temos de ter 
a capacidade de recuperar. Foi isso 
que percebi quando cheguei ao 
meu primeiro ano e habituei-me 
cada vez mais a isso com o evoluir 
da carreira. Todos nós cometemos, 
e vamos cometer erros, não há 
volta a dar, são infelicidades que 
fazem parte. É preciso limpar a 
cabeça e saber dar a volta a essas 
situações, porque aquilo que nós 
queremos é mostrar serviço. Po-
demos estragar uma exibição com 
um lance, mas o contrário também 
pode acontecer. Numa ocasião, fiz 
uma exibição péssima, empatamos 
e fomos ao desempate por grandes 
penalidades, onde eu defendi uns 
penáltis e saí na capa do jornal do 
dia seguinte como um herói, algo 
que não fazia sentido para mim 
porque tinha feito uma exibição 
má. Tudo pode acontecer e temos 
de estar preparados. 
Qual é o significado de envergar a 
camisola do SC Espinho?
É uma camisola pesada. Já passei 
por clubes com uma grande rele-
vância, mas o SC Espinho é um 
clube histórico, que já passou 
muitos anos na Primeira Liga e 
representa uma grande cidade. 
E quando levas esse símbolo ao 
peito estás a transportar a força 
de uma cidade, e a história de um 
clube e isso é pesado. Por isso é 
algo bom, mas também acarreta 
uma grande responsabilidade. É 
ótimo para mim porque eu gosto 
destes desafios, de sentir esta res-
ponsabilidade, gosto de ter esta 
pressão em cima de mim e é bom 
jogar num clube grande. E é de 
facto grande, porque todos os do-
mingos sentimos que jogamos em 
casa, algo que é significativo tendo 
em conta que, para já, o clube não 
joga no seu estádio, mas parece que 
nada mudou. Esta massa adepta 
faz deste clube, um clube gigante. •
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É verdade que já 
concedi alguns golos, 
mas tenho a noção de 
que não sou o único 
responsável por isso. 
Quando sofremos golos 
a culpa é de todos, da 
mesma maneira que 
quando não sofremos o 
mérito é da equipa.”

©
 ISA

B
E

L FA
U

ST
IN

O

19 de janeiro de 2023 • Defesa de Espinho • 19



BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA

 

A festa das Fogaceiras celebra-se, 
com destaque, esta sexta-feira, dia 
20, mas Santa Maria da Feira festeja a 
tradição durante todo o mês. De 1 a 28 
de janeiro, o concelho acolhe diversas 
atividades, quer no âmbito religioso, 
cultural ou cívico, levando até às ruas 
e ao seu centro histórico as conheci-
das meninas com a fogaça à cabeça. 
Para sexta-feira, feriado em Santa 
Maria da Feira, está marcado para 
as 10h30, o tão esperado cortejo cí-
vico, onde as fogaceiras vestidas de 
branco integral, com faixas coloridas 
à cintura e de fogaça à cabeça, desfi-

lam entre os Paços do Concelho e a 
Igreja Matriz. Depois de nos anos 
anteriores ter estado condiciona-
do devido à pandemia, o desfile de 
2023 promete regressar em toda a 
força com a passagem de 250 meni-
nas feirenses. Por isso, caso tenha 
disponibilidade, aproveite o dia 
para uma ida à terra das fogaceiras. 
Ao longo dessa sexta-feira não vão 
faltar motivos para lá passar o dia. 
O ideal é mesmo escolher um local 
para almoçar e ficar para assistir a 
todas as festividades. 
Pouco tempo depois do cortejo, cer-
ca das 11 horas, será realizada uma 
missa solene, na Igreja Matriz, com 
a também já tradicional bênção das 
fogaças. Apesar de estar inserida nas 
comemorações religiosas da ocasião, 

é também um dos momentos altos 
do dia.
Da parte da tarde, às 15h30, decorre a 
procissão das fogaceiras pelas ruas do 
centro histórico. Por isso, caso tenha 
curiosidade em assistir ao momento, 
o ideal é escolher um dos muitos res-
taurantes disponíveis para almoçar, 
optando, claramente, por uma peque-
na fogaça para sobremesa. Caso lhe 
apeteça outro doce, não há motivos 
para se preocupar. Pelas ruas de San-
ta Maria da Feira não vai deixar de en-
contrar locais onde a pode comprar.
Também no centro histórico de Santa 
Maria da Feira vai poder encontrar 
o já habitual concurso de desenho e 
fotografia: As Fogaceiras na Rua. Rea-
liza-se das 10h30 às 17h30 e destina-se 
a todos os jovens dos 15 aos 20 anos. 

O objetivo é obter o “olhar dos jovens 
sobre o centro histórico da cidade e 
o seu património em dia de festa se-
cular”, conseguindo-se “registos que 
imortalizam os recantos do espaço 
urbano e as pessoas, a procissão das 
Fogaceiras e o ambiente que se vive a 
20 de janeiro”, dá nota a autarquia fei-
rense. A participação é gratuita, mas 
requer inscrição prévia.

Ainda com o espírito de festa, mas 
sem a azáfama de dia de feriado, 
volte a Santa Maria da Feira para 
um passeio mais descontraído. Um 
dos pontos de visita obrigatória é o 
Castelo. 
Símbolo de identidade, o Castelo de 
Santa Maria da Feira já desempe-
nhou várias tarefas ao longo da sua 
história, mas hoje é um polo cultural 
diversificado e um local aberto a vi-
sitas. Por isso, siga a nossa sugestão 
e suba, a pé, a Alameda Roberto Vaz 
de Oliveira até chegar ao topo, onde 
vai encontrar o imponente edifício. 
Pelo caminho, faça algumas para-
gens, recupere o fôlego e aviste a 
paisagem que o local lhe oferece. 
De seguida, entre no mundo mágico 
do passado. De terça a domingo, o 
Castelo está disponível para receber 
visitantes, por isso, pode aproveitar 
o seu sábado para o conhecer ou re-
descobrir. Está aberto das 9h00 às 
12h30 e, da parte da tarde, das 13h30 
às 17h30. A entrada, para os adultos, 
tem um custo de três euros. 

    

É a festa mais emblemática de Santa 
Maria da Feira e atrai inúmeros visitantes. 
Aproveite o fim de semana e dê um salto à 
conhecida terra das fogaças.
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Fogaceiras:  
descubra a mais 
tradicional festa de 
Santa Maria da Feira 

Traje com novo adereço 
Este ano os festejos vão 
trazer uma novidade. 
Além do traje habitual 
usado pelas fogaceiras, 
as meninas vão desfilar 
com um casaco branco 
de lã. Esta ideia, que 
partiu de um desafio 
lançado pela autarquia 
à comunidade feirense, 
foi abraçada por idosas 
habituadas a tricotar. 

518 anos de tradição
A Festa das Fogaceiras 
teve origem num voto 
ao mártir S. Sebastião. 
Numa altura em que 
Santa Maria da Feira 
e a região lidavam 
com muitos problemas 
provocados por um 
surto de peste, o povo 
terá prometido, em 
troca de proteção, 
a realização de uma 
procissão, sempre no 
dia 20 de janeiro. Além 
disso, havia a promessa 
de oferta de um pão 
doce habituado a ser 
confecionado para 
ocasiões especiais: a 
fogaça.

Cortejo Cívico – 10h30

Missa solene  
na Igreja Matriz – 11 horas 

Procissão – 15h30 

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964
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LISANDRA VALQUARESMA 

Ator, cantor, dobrador. De onde vem 
este gosto e talento pelas artes?
Não posso dizer que sou uma pes-
soa que desde pequeno queria de 
ser ator. Acho que isto não nasceu 
comigo. No entanto, começou muito 
pelas dobragens, não por fazer, mas 
por ver e por querer perceber como 
é que isso funcionava. Foi na tenta-
tiva de abraçar um pouco o mundo 
da dobragem que me encaminhei 
para as artes de palco. Eu nem sabia 
que tinha esse gosto, nem tão pouco 
que me desenrascava. Procurei ape-
nas o que tinha que fazer para abra-
çar esse mundo da dobragem.
A dobragem acabou por ser a pri-
meira experiência profissional?
Acabou por ser uma mistura dos 
dois mundos porque eu, para poder 
fazer dobragens, tinha que ter al-
guma coisa em termos de currículo 
que me desse ligação às artes. Então 

fiz um pequeno curso pós-laboral 
que me permitiu experimentar do-
bragem e fazê-lo a nível profissio-
nal. Fora isso, a nível amador, sem-
pre estive ligado à música.
Em que momento percebeu que era 
este o caminho a seguir?
Descobri tarde, embora tenha esta-
do sempre lá. No campo da música, 
veio a partir de casa. Os meus pais, 
quando eram mais novos, estive-
ram ligados ao teatro, o meu irmão 
esteve um pouco ligado à música 
e, como nasci nesse meio, acho que 
foi por aí. Em casa sempre me disse-
ram: se queres, vai. Sempre agradeci 
o facto de ter tido a oportunidade de 
experimentar. Nunca me cortaram 
as bases, ao contrário de muitos co-
legas que foram obrigados a seguir 
outros caminhos, mas sempre com 
as artes na cabeça. 
Na parte do canto também foi des-
cobrindo naturalmente que tinha 
vocação? 
Sim, saí à minha mãe e à minha avó 
nesse sentido. Inicialmente não te-
mos noção se cantamos bem ou mal, 
mas depois começamos a perceber 
que até temos algum jeito. Vai-se 
apontando na integração de grupos, 
de coros, na tentativa de aprender 
com a escola da vida, até porque só 
muito tarde é que tive aulas de can-
to. Tinha 24 anos quando apostei 
nisso, também para perceber como 
é que o instrumento funcionava. 
A formação é essencial?
Sim, ainda hoje sinto que faltam 
coisas. Estamos constantemente 
a aprender, a explorar e a perceber 
que estamos errados em alguns as-
petos que devíamos tentar ultrapas-
sar, para não termos, por exemplo, 
problemas de voz como tenho ago-
ra. Nota-se que estou muito cansado 
depois de mais de 70 espetáculos. 
Sempre participou, desde criança, 
em projetos e em grupos na fregue-
sia. Isso representava já um incenti-
vo da família?
Sim, sempre me perguntavam se eu 
não queria fazer parte de um gru-
po ou de outro e eu acabava por ir. 
Sempre gostei, nunca me neguei e 
ainda hoje tudo o que há aqui na 
freguesia, que eu possa participar e 
que precisem de mim, estou presen-
te. Gosto de participar. 
Mas estar envolvido em várias 
frentes não deve ser fácil…
Não, não é nada fácil, principal-
mente na altura do Natal porque há 
sempre muita coisa para gerir, mas 
tento abraçar os projetos da melhor 
forma e ajudar naquilo que consigo, 
seja nas artes ou não. 
O caminho das artes é, por norma, 
difícil visto no olhar dos outros. 
Alguma vez duvidou que não seria 
possível?
Quase dia sim dia não. É muito di-
fícil manter um caminho constan-
te nas artes e ter uma previsão do 
amanhã. Quando temos um traba-
lho normal, sabemos que num mês 

é aquilo e no seguinte continuamos 
a trabalhar no mesmo, sabendo que 
estamos seguros. Nas artes é impos-
sível ter essa perceção do que vou 
fazer amanhã. Está sempre a mudar 
e às vezes nem há nada para mudar. 
É um aberto. 
De que forma é que se encontra um 
equilíbrio e se aprende a gerir tudo 
isso?
É um bocadinho arriscar no vácuo. 
É aquele pensamento de não saber 
se vai correr bem, mas eu vou. Não 
sei se vou gostar, mas vou na mes-
ma porque já estou a abraçar o pro-
jeto e não posso desistir. É sempre 
complicado percebermos qual dos 
caminhos é que vai ser mais vanta-
joso para nós, porque podemos es-
colher um e amanhã aparecer outro 
e esse até ser muito melhor. Temos 
algum peso na decisão porque pode-
mos escolher uma coisa que nos dá 
prata hoje e amanhã haver uma que 
nos daria ouro, mas já não podemos 
voltar atrás.
As oportunidades devem ser todas 
abraçadas… 
Pelo menos as primeiras que vão 
aparecendo porque elas surgem e 
nós pensamos que vai ter que ser, 
porque não sabemos se amanhã 
vem outra. Acaba por ser engraçado 
porque não é aquele trabalho fixo. 
Cada um traz um desafio diferente 
e cada um é uma aprendizagem.
De tudo aquilo que faz, há alguma 
área que consiga destacar como a 
verdadeira paixão?
A dobragem. O facto de ter que en-
trar num estúdio e ter que interpre-
tar o que vai aparecer é incrível. Só 
nos dizem, és aquele, agora faz. E 
nós temos de olhar, ouvir o original, 
e tentar trazê-lo para o nosso portu-
guês, dando-lhe um cunho pessoal 
e isso é sempre um desafio. Não é 
como nos ser atribuído um papel, 
termos um mês de ensaios e termos 
tempo. Ali não, temos cinco minutos 
e eu adoro o improviso. 
Que tipo de dobragens é que costu-
ma fazer?
Já passei pelo Pokémon, já tenho 
vários filmes da SIC K, que foram 
gravados em Lisboa, já gravei jogos 
de Playstation e coisas que não 
posso relevar porque ainda não saí-
ram. Não é tudo à base de desenhos 
animados, também há imagem 
real, mas desenho animado é mui-
to mais interessante porque temos 
um leque enorme de possibilidades, 
dá para brincar muito mais e para 
aprender. 
Também faz musicais. O mais re-
cente foi o Feiticeiro de Oz no Gelo. 
Como foi a experiência?
Foi o meu primeiro musical no gelo. 
Já não bastava ter que cantar, re-
presentar e dançar, ainda tinha que 
andar em patins e não cair. Foi um 
trabalho que me trouxe muita expe-
riência porque, mesmo a nível pro-
fissional, era muito puxado. Foram 
quase dois meses de apresentações 

contínuas, exigiam um esforço físi-
co e mental enorme, o que me obri-
gou a explorar coisas que eu nunca 
tinha feito. 
Sabia patinar?
Nós tivemos duas semanas com au-
las para, pelo menos, não cairmos. 
No entanto, ao longo dos ensaios es-
quecemo-nos que temos uns patins, 
não há aquela coisa de pensar onde 
nos vamos agarrar, torna-se auto-
mático, mas é preciso arriscar.
Passou por algum percalço em 
cena?
Fui felizardo. Tive apenas uma que-
da, no último dia, para a despedida, 
mas foi numa saída de cena e quase 
ninguém reparou. Não foi no meio 
do palco.
Há algum gosto especial por musi-
cais?
Cada vez mais. Já fiz muitos, em vá-
rias companhias.
Qual foi o trabalho mais desafiante 
até hoje?
O último. Digo sempre que o último 
onde trabalhei foi o mais desafiante,  
porque é o mais recente e o que eu 
aprendi agora, vou aplicar no próxi-
mo, por isso é sempre crescimento. 

É fácil estar em todos estes projetos 
e nesta área e continuar a viver em 
Guetim?
Faço muitas piscinas, mas Guetim 
não é tão no fim do mundo como 
aparenta ser. Nós estamos longe, 
mas ao mesmo tempo estamos per-
to de tudo. Os polos principais das 
artes são o Porto e Lisboa, mas, ob-
viamente, aqui estamos perto do 
Porto, por isso, dá para viver em 
Guetim. Tão cedo não queria sair 
para exercer a função de ator. Não 
sinto necessidade de ter que sair da 
minha terra. 
Pertence ao grupo coral da paró-
quia. É uma experiência que lhe dá 
gosto?
É uma experiência que eu gostava 
de conseguir manter e não saindo 
da terra posso continuar a colaborar 
com o grupo coral. É outra área dife-
rente, não é musical, é um convívio 
porque estamos ali para aprender-
mos uns com os outros. É um pro-
jeto bonito e que, infelizmente, vai 
caindo. 
Acabou o musical. O que se segue?
Pela primeira vez na vida, tenho a 
agenda completamente em branco. 
Em primeiro lugar, sinto que preciso 
de parar porque estive a viver o Na-
tal desde outubro, mas está um bo-
cadinho de medo escrito na agenda 
porque é sempre uma incógnita. ○

Emanuel Oliveira: 
“É muito difícil 
manter um caminho 
constante nas artes 
e ter uma previsão 
do amanhã” 
Aos 31 anos, Emanuel Oliveira continua a dar asas ao 
sonho, prosseguindo um caminho nem sempre fácil. 
A paixão pela dobragem de filmes e séries levou-o aos 
palcos, aliando hoje a representação, a música e tudo o 
que mais houver para fazer. 
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Guetim não é tão no 
fim do mundo como 
aparenta ser”
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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.

ATÉ 31 JAN 
São Sebastião: o Voto, a Identidade e 
a Arte
Museu de Santa Maria de Lamas
Numa vista ao núcleo temático “São 
Sebastião: O Voto, a Identidade e a Arte”, 
integrado na exposição permanente 
do Museu de Santa Maria de Lamas, 
explora-se a história, a iconografia 
e a personalidade do voto ao mártir 
S. Sebastião, o “pão doce” do tributo 
(fogaça) e a identidade populacional e 
patrimonial da Terra de Santa Maria.
Horário: das 09h30 às 12h30 e, da parte 
da tarde, das 14:00 às 17:00
Entrada: adulto 4€, seniores e 
estudantes 3€

ATÉ 22 JAN 
XVII Exposição Reinventar  
o Traje das Fogaceiras
Praça Gaspar Moreira,  
Santa Maria da Feira 
Jardins de Infância, escolas primárias e 
IPSS do concelho reinventam o vestido 
branco das
meninas fogaceiras com recurso a 
materiais diversos, permitindo que os 
participantes vivam a tradição de forma 
lúdica, privilegiando a intervenção 
artística e a partilha.
Horário: das 10:00 às 18:00
Entrada gratuita

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.

03 FEV
Concerto de Luca Argel
Auditório de Espinho – Academia 
Horário: 21h30
Bilhete normal: 8 €
"Samba de Guerrilha é um espetáculo 
que apresenta o último disco editado 
de Luca Argel com todas as suas 
componentes. Música, história e 
imagem irão conjugar-se em cena para 
contar a trajetória deste centenário 
género brasileiro que atravessou 
muitas batalhas antes de conseguir 
a aceitação social, e representa a luta 
das populações negras e periféricas em 
busca de reconhecimento, direitos e 
dignidade”

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

14 FEV
Concerto Zé Amaro
Casino Espinho
Para celebrar o Dia dos Namorados 
com muita animação e emoção, o Salão 
Atlântico do Casino Espinho vai receber 
o cantor português Zé Amaro para a 
realização de um jantar concerto que 
tem um custo de 75€ por pessoa. “No Dia 
de São Valentim, o Casino Espinho vai 
preparar um jantar com iguarias que 
vão elevar o ritmo apaixonado e abrir o 
apetite para uma atuação inesquecível 
com o cowboy mais conhecido do país. 
Com um estilo de música diferente do 
que os portugueses estão habituados, Zé 
Amaro foi pioneiro como cantor country 
em Portugal”.

ATÉ 18 FEV
Exposição 2022 de Leonel Cunha
ART LAB 24 Contemporary Art
Com curadoria de André Lemos Pinto e 
Paulo Moreira 
Exposição pode ser visitada de quinta a 
sábado das 15h às 19h

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. 

21 JAN

FESTIVAL DANÇA SEM 
FRONTEIRAS 

Centro Multimeios de Espinho 
Horário: 18 horas 
Entrada: 6€
Neste espetáculo vão participar escolas de dança de Espinho, como a Escola de 
Ballet Isabel Lourenço, e a Giselle Academia de Dança, mas também de outras 
zonas do país. Exemplo disso é a Companhia de Dança do Algarve, o Estúdio de 
Dança Margarida Valle ou a escola Eu Danço, de Matosinhos. A organização é do 
professor Aleksander Vorontsov. 

 agenda 
FOTOGRAFIA 

BAIRRO DA PONTE ANTA 

Lúgubre: exposição 
de fotografia para 
descobrir no Museu 
Municipal a partir 
da próxima semana 

Centro Comunitário 
organiza semana de 
atividades para a 
pausa letiva

O CENTRO Comunitário do 
Bairro da Ponte de Anta está 
a organizar um conjunto de 
atividades para a pausa leti-
va que se aproxima. De 30 de 
janeiro a 2 de fevereiro, a me-
diateca do Centro Comunitá-
rio vai estar disponível para 
receber as crianças e jovens 
deste complexo habitacional 
e promover iniciativas de ar-
tes manuais, culinária, cine-
ma, jogos de equipas e ainda 
na vertente do desporto. 
Para participarem, as crian-
ças e jovens interessados de-
vem apenas comparecer nas 
instalações do Centro Comu-
nitário e levar “boa disposi-
ção e espírito de equipa”. ○

AS GALERIAS Amadeo de 
Souza-Cardoso, no Museu 
Municipal de Espinho, vão 
acolher, já a partir da próxima 
semana, dia 28 de janeiro, a 
exposição de fotografia "Lú-
gubre" de Filipe Braga.
Trata-se do trabalho mais re-
cente do fotógrafo de 51 anos, 
natural do Porto, e “reúne um 
conjunto de fotografias que 
distam 15 anos entre si, num 
período entre 2007 e 2022”, tal 
como explica o Museu Muni-
cipal de Espinho. 
Nesta exposição que “é uma 
espécie de paisagem interior”, 
o protagonista convida Daniel 
Jonas, José Luís Braga, Lázaro 
Pinto da Silva, Luís Zuluaga e 
Ricardo Raminhos a “dialoga-
rem com a sua obra”.
Filipe Braga é formado em 
Artes Gráficas pela Escola de 
Artes Decorativas Soares dos 
Reis. Atualmente é fotógra-
fo profissional na Fundação 
de Serralves, onde “além de 
trabalhar com artistas plás-
ticos teve a oportunidade de 
fotografar muitos ensaios e 
atuações de grupos de teatro, 
performances e concertos de 
artistas conceituados”, refere 
o museu espinhense. 
A exposição vai estar patente 
até 1 de abril. ○

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

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

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

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

TEMPO ESPINHO fonte: www.ipma.pt

QUI • 19  SEX • 20 SÁB • 21 DOM • 22 SEG • 23 TER • 24 QUA • 25 QUI • 26
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TEATRO Histórias, músicas e contos são trazidos para cima do palco já dia 5 de fevereiro em mais uma 
edição dos Contarilhos, um projeto do Teatro Popular de Espinho e da Cooperativa Nascente, que 
promete ser motivo de convívio entre várias famílias.

Contarilhos: projeto quer juntar 
as famílias e mostrar diversidade 

É JÁ EM FEVEREIRO que 
os Contarilhos vão andar 
novamente à solta. Depois do 
sucesso das primeiras sessões, 
o projeto regressa ao palco do 
auditório nascente para mais 
dois espetáculos repletos de 
histórias, música e animação.
Segundo António Paiva, 
mentor e participante no 
projeto, os Contarilhos 
reúnem-se de dois em dois 
meses para a partilha de 
“contos e outros textos, seja 
de teatro, poesia ou trava-
línguas”, que, através de 
cinco pessoas do mundo das 
artes, são “interligados de 

maneira a criar um tempo, 
de cerca de 50 minutos, em 
que toda a família pode 
estar presente, divertir-se e 
sentir-se sensibilizada, numa 
perspetiva de convívio entre 
as várias idades”. 
Como se trata de um 
espetáculo aberto a todas 
as faixas etárias, António 
Paiva explica que “a escolha 
dos textos também está 
relacionada com isso”, uma 
vez que “há textos que são 
mais infantis, outros são mais 
distópicos”, havendo ainda 
canções que proporcionam 
“uma diversidade nas formas 

de ver o mundo e a realidade 
que nos cerca”.
Apesar de haver o objetivo 
comum de conjugar textos 
diversos, os Contarilhos 
tentam apresentar, em 
cada espetáculo, algo de 
novo. “Uma particularidade 
destas apresentações é que 
tentamos que haja sempre 
um momento ou dois em 
que o público participe de 
forma criativa. Não se trata de 
um alvoroço na plateia, mas 
criamos alguns momentos de 
sensibilidade e alegria porque 
há textos bem divertidos em 
que esperamos que o público 

participe entusiasticamente”, 
revela António Paiva.
O próximo espetáculo está 
agendado para 5 de fevereiro, 
às 17 horas, e os bilhetes 
podem já ser adquiridos na 
Cooperativa Nascente ou no 
próprio local, antes da sessão. 
Segundo António Paiva, 
“já há bilhetes vendidos”, 
confessando, por isso, “boas 
perspetivas para esgotar a 
sessão”, tal como aconteceu 
nas anteriores. O segundo 
espetáculo de fevereiro 
realiza-se dia 12. ○ LV
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ESTÃO ABERTAS as candidaturas para a 
próxima edição do FEST - New Directors New 
Films Festival. Os realizadores, que pretendem 
participar e ver reconhecido o seu projeto, 
podem já candidatar-se, enviando os trabalhos 
cinematográficos, mas desta vez há uma novi-
dade. O festival regressa com uma nova cate-
goria, direcionada para o mundo das séries. 
Segundo a organização do festival, estão a ser 
aceites filmes em diferentes formatos como 
projetos de longas-metragens em fase inicial 
de desenvolvimento, procurando financia-
mento ou coproduções internacionais, pro-
jetos de longas-metragens em pós-produção 
que necessitem de financiamento  ou serviços 
de pós-produção, projetos de curtas-metra-
gens em qualquer fase de desenvolvimento, 
desde a conceção à pós-produção, também à 
procura de financiamento e ainda projetos 
em série, independentemente da sua fase de 
desenvolvimento, desde o conceito até a pós-
-produção. ○ LV

FEST: abertas 
as candidaturas 
para filmes e com 
direito a nova 
categoria 

CINEMA

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
19 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

sexta
20 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

sábado
21 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

domingo
22 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

segunda
23 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

terça
24 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

quarta
25 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

BUMP SOPROU VELAS 
DO 90º ANIVERSÁRIO

A Banda União Musical 
Paramense (BUMP) 
festejou, no passado 
sábado, 14 de janeiro, o 
90º aniversário. Depois 
de um dia repleto de 
comemorações com 
direito a missa em honra 
da banda, realizou-se um 
concerto especial na sede 
da coletividade.

Uma 
particularidade 
destas 
apresentações é 
que tentamos que 
haja sempre um 
momento ou dois 
em que o público 
participe de forma 
criativa”
António Paiva, 
mentor do projeto 
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