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Executivo 
passa a ter que 
aprovar decisões 
urbanísticas

Operação Vórtex

4500 ESPINHO

Concelhia do CDS-PP 
com novo líder
António Baptista segue as 
pisadas políticas do pai. p8

4500 ESPINHO

Clube Automóvel  
a alta velocidade  
na promoção da 
cidade p9

DEFESA-ATAQUE

Badmínton da  
AAE já arranjou 
soluções para treinar 
Mochos vão utilizar pavilhões do 
Centro Escolar de Silvalde, Escola 
Dr. Manuel Gomes de Almeida e 
Nave Desportiva. p18
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Maria Manuel Cruz assume os pelouros de Miguel Reis.  
O vice-presidente Luís Canelas e as vereadoras Leonor Fonseca e 
Lurdes Rebelo ficam com as restantes pastas. Câmara Municipal de 
Espinho já solicitou auditoria à Inspeção-Geral de Finanças.
Escutas revelam, alegadamente, que ex-autarca pretendia vender 
terrenos camarários com a promessa de receber 100 mil euros. p6 e 7

“É uma alegria andar 
com a giga na cabeça”
As estórias de Carlota, a Rainha das Peixeiras,  
que começou a vender aos dez anos de idade. p4 e 5

Destaque

9
Hasta pública da 
Junta de Freguesia 
de Espinho promove 
novos espaços no 
mercado p11

LOJAS 
COMERCIAIS

FUTSAL
“Sei que quando  
é preciso uma voz  
no balneário 
ficam todos 
à minha 
espera”
Dércio, jogador 
de futsal do 
Novasemente  
p16 e 17
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feira 
semanal

visto daqui

1 - A entrevista da Carlota é a mais natural e fiel possível 
à conversa que tivemos em casa dela, onde nos recebeu 
de braços abertos e abriu o livro. O sorriso, o olhar e 
as rugas transmitem sempre um misto de emoções e 
incertezas. Por um lado, temos todas as histórias felizes 
que nos enchem, como espinhenses, também de orgulho. 
Mas, por outro, temos a faceta mais pesada e mais 
escura. Mais sombria onde os dissabores da vida podiam 
ter causado danos maiores, mas onde apenas a força de 
viver conseguiu prevalecer. Viveu e ainda viverá perto 
do mar e da areia, terreno natural de onde provém o seu 
sustento. A Carlota é uma figura viva de Espinho. Tem na 
pele as raízes vareiras e, podem ter a certeza, no dia em 
que já cá não estiver, vamos ter todos saudade de ouvir 
“É de Espinho viva!”.

2 – E por falar em mar, o Município de Espinho esteve 
na Alemanha, numa feira de turismo, a mostrar o que de 
melhor existe por cá. E, estranhamente, um dos chamati-
vos era o Espinho Surf Destination. Digo estranhamente 
pois este evento nasceu de forma controlada e foi sendo 
cimentado ao longos das suas edições. Tinha inclusive 
provas dadas do retorno económico e financeiro que 
trazia, comprovados por estudos universitários e de 
empresas privadas. Mas, eis que, em 2022, o evento não se 
realizou por alegadas falta de verbas e outra visão estra-
tégica. Ao menos que a “melhor onda do Norte” regresse 
em 2023 a Espinho.

3 – A situação política espinhense está a entrar no que se 
adivinha ser uma verdadeira maratona, mas repleta de 
obstáculos e armadilhas. O novo executivo assumiu as 
rédeas e tem pela frente um trabalho hercúleo. É preciso 
passar tudo a pente fino e a auditoria pedida ajudará a 
dissipar muitas dúvidas. A estratégia encontrada para a 
pasta do urbanismo e licenciamentos pode ser vantajosa, 
mas a periodicidade e o tempo de espera para novos 
pedidos será certamente um martírio para quem quer 
construir ou pretende fazer remodelações. 

Areias e marés 

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4 e 5 | Entrevista. "Se puder, no verão, voltarei lá para 
vender". Carlota, a Rainha das Peixeiras tem uma história 
de vida repleta de dificuldades. Aos 78 anos ainda tem um 
sorriso nos lábios e apregoa, com a sua inconfundível voz, o “é 
de Espinho viva!”

4500 ESPINHO
6 | Município. Maria Manuel Cruz quer que 
licenciamentos sejam aprovados em reunião de Câmara. 
Autarca irá nomear novo vereador Luís Canelas como vice-
presidente. Lurdes Rebelo terá o pelouro da Saúde.
7 | Operação Vórtex. Alegada venda de terreno para hotel 
na mira de Miguel Reis. Segundo o JN, ex-presidente e 
empresário Francisco Pessegueiro preparavam-se para um 
negócio que poderia render 100 mil euros a Miguel Reis. Pinto 
Moreira também terá sido visado em escutas, por "meter cunhas"
7 | Pormenores sobre auditoria em Assembleia 
Municipal, mas com tempo para momentos quentes 
8 | Juventude é uma das bandeiras de António Baptista 
Presidente da comissão política do CDS Espinho foi eleito  
a 14 de janeiro
10 | Segurança. Casal teme que vizinha possa atear fogo 
a habitação.

4500 FREGUESIAS
11 | Marcada para esta quinta-feira hasta pública para 
nove lojas do Mercado Municipal

PESSOAS & NEGÓCIOS
12 | Dona Rosa: um espaço bem diferente na cidade 
Salão de chá nasce de sonho antigo de duas irmãs

DEFESA-ATAQUE
15 | Atletismo. EV-Peraltafil quer crescer em qualidade. Com 
cerca de duas dezenas de atletas, grupo silvaldense aposta em 
resultados.
16 e 17 | Entrevista. A experiência de Dércio ao serviço do 
futsal do Novasemente GD.
18 | Badmínton. Academistas treinam em quatro pavilhões. 
Solução provisória até ao regresso à Escola de Silvalde depois 
de assinado novo protocolo com o Município.
18 | Futebol. SC Espinho perde com U. Lamas. Dois últimos 
jogos serão decisivos.
19 | Voleibol. Taça de Portugal não correu bem às equipas 
espinhenses. Prestação no campeonato deu vitórias aos 
mochos e aos tigres.

DE BOA SAÚDE
21 | Os benefícios da medicina quântica

Espinho Surf 
Destination
Um evento com a marca 
da terra, com provas dadas 
e enraizado no panorama 

mundial de Surf, foi 
excluído em 2022 por, 
alegadamente, falta 
de orçamento por 

parte da autarquia. O 
(re)aparecimento dessa 
mesma marca numa feira 
de turismo na Alemanha 
pode ser o fumo branco 
sobre a regresso do evento 
a Espinho.  

Factos e figuras da semana

Praça
O Mercado Municipal so-
freu, recentemente, obras 
de melhoria com a criação 
de novos espaços. Agora, 
o equipamento, que 
assumiu internamente o 
nome de “Praça”, está apto 

para receber novos 
arrendatários e novos 
projetos. É certo que 

não será um Mercado 
do Bolhão mas a ideia é 
claramente acertada para 
Espinho.  

Imagem
As notícias diárias e a 
conta-gotas da Operação 
Vórtex, vão moendo e 
manchando o nome desta 

cidade que, este ano, 
comemora 50 anos de 
vida. Não é a prenda 
que os espinhenses 

queriam e, pelo que é 
possível magicar, o futuro 
parece estar envolto em 
tanto nevoeiro que não se 
consegue ver uma luz.          
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MANUEL PROENÇA 

Ainda se recorda da sua 
infância?
Nasci no hospital de Espinho 
e, depois, vim morar para o 
Bairro Piscatório. A minha 
mãe morava na rua 2 antes 
das casas terem sido engo-
lidas pelo mar. Depois da in-
vasão construíram as casas 
para os pescadores no Bairro 
e foi para lá que ela foi morar. 
A renda era de 40 escudos [20 
cêntimos] e pagávamos três 
contos [15 euros] para termos 
um galinheiro para criação de 
galinhas no quintal.
Com 10 anos já andava a 
vender peixe, com a giga [cesto 
que as peixeiras usam para 
transportar o peixe] na cabeça, 
pelas ruas de Espinho.
Tão pequena e já conseguia 
vender peixe?!
A minha mãe também era 
peixeira. Um dia pedi-lhe que 
me deixasse vender o peixe. 
Ela não queria porque dizia 
que eu era muito pequena. 
Insisti e ela lá acabou por me 
deixar vender. Fiquei muito 
contente e orgulhosa porque 
toda a gente me comprava o 
peixinho.
Quanto ganhou com a sua pri-
meira venda?
Trouxe para casa cinco es-
cudos [2,5 cêntimos]. Na altura 
era muito dinheiro. Cheia de 
brio mostrei à minha mãe o 
que ganhei. A partir daí co-
mecei a comprar o peixe para 
vender e nunca mais parei.
É peixeira mas nem sempre 
morou no Bairro Piscatório, 
correto?
Na zona onde estão os apar-
tamentos da Marinha havia o 
chamado Bairro dos Pobres. 
Uma vizinha perguntou-me 
se não queria ir para lá tomar 
conta de um senhor idoso. 
Nessa altura, já tinha duas 
filhas e por isso o dinheiro 
fazia sempre falta. Mais 
tarde, o senhor morreu e 
fiquei nessa casa que tinha 
apenas dois quartos e, por 
isso, era muito pequena.
O meu sogro morava na casa 
onde resido atualmente. Era 
viúvo e casou com uma tia 
minha e foi morar para outro 
lado. O meu cunhado ficou 
nessa casa e pedi-lhe para 
trocar de casa comigo e ele 
aceitou. Ajeitei a casa, porque 
estava muito velhinha e fiquei 
nela até aos dias de hoje. 
E o seu marido, também é da 
arte?
O meu marido trabalhava em 
Matosinhos, nas traineiras. 
Sempre foi pescador. Tenho 
três filhos, duas raparigas e 

um rapaz. 
Voltando ao passado, como 
comprava o peixe para 
vender?
Participava no leilão que se 
fazia na praia. Comprava uma 
giga de peixe. Mas também 
vendia o peixe às outras 
peixeiras.
Como fazia para vender?
Começava a apregoar “é de Es-
pinho viva! É do nosso mar!...” 
e as freguesas chamavam-me 
a Carlotinha. Vendia-lhes sar-
dinha pequenina, carapau-
zinho, faneca e lulas. Costu-
mava parar para vender junto 
ao horto, na rua 19, em frente 
à Farmácia Santos. O dono da 
farmácia gostava muito de 
fanecas pequenas. Todos gos-
tavam de mim, talvez por ser 
pequenina!
Nunca enganou um freguês?
A filha do proprietário de uma  
farmácia conhecida da cidade 
dizia-me que as fanecas eram 
caras e, um dia, deixei pelo 
preço que ela ofereceu. En-
quanto foi buscar o dinheiro 
para me pagar, peguei em 
duas fanecas maiores e escon-
di-as por debaixo do oleado da 
giga. Ela desconfiou e pergun-
tou-me pelas fanecas maiores. 
Respondi-lhe que o pai só gos-
tava das mais pequenas.
Alguma vez foi enganada?
Um dia, na feira, um cigano 
abordou-me e insistiu para que 
eu comprasse um anel. Disse-
-lhe que não tinha dinheiro. 
Tanto insistiu que lhe dei 20 
escudos [10 cêntimos], jul-
gando que o anel era de ouro! 
Fui à ourivesaria Pinho para 
verificar se o anel era mesmo 
de ouro. Não era. Expliquei ao 
ourives que tive medo que o 
cigano me matasse e, por isso, 
dei-lhe o dinheiro que tinha.
Fui para casa a chorar porque 
tinha sido enganada. Contei à 
minha mãe e ela disse-me que 
a minha atitude foi a correta.
Percorria as ruas a pé, com a 
giga à cabeça!...
Vinha da praia dos Pesca-
dores pela rua 4 e subia a rua 
19. Andava sempre a pé, com 
o peixe à cabeça. Fazia o per-
curso a apregoar para ver se 
aparecia um freguês.
As senhoras perguntavam-me 
o que trazia e lá dizia os peixes 
que tinha. As pessoas já me 
conheciam.
Quando é que lhe come-
çaram a chamar Rainha das 
Peixeiras?
Foi um brasileiro que fazia 
praia em Espinho. Uma vez, 
em frente ao horto da rua 19, 
viu-me e disse que eu era a 
Rainha das Peixeiras. Também 
me tratava por Carlotinha.

Tem a sua imagem pintada 
numa parede de uma casa 
junto à praia dos Pescadores…
Tiraram-me uma fotografia 
e não sabia para o que era! 
Depois de estar a imagem 
pintada naquela parede, todos 
os que por lá passavam viam 
a minha fotografia. Quando 
andava a vender peixe, muita 
gente perguntava se era eu 
que estava naquela pintura. 
Todos me reconheciam.
A sua vida não foi fácil, 
apesar de toda essa alegria 
que resplende?!
Foi muito triste. Como disse, 
o meu marido era pescador 
nas traineiras em Matosinhos. 
Vinha a casa ao sábado e ia 
para o trabalho ao domingo. 
Quando chegava, às vezes 
trazia um peixinho para co-
mermos. Vivíamos muito mal 
e eramos muito pobres. 
Tinha um cordão que me 
tinha sido dado pela minha 
mãe. Não tinha de comer para 
dar aos meus filhos e estava 
sem dinheiro. Fui ao penho-
rista e entreguei o cordão. 
O senhor Valdemar Ribeiro 
viu-me sem o cordão e pergun-
tou-me o que tinha feito! Ele 
disse-me para vender o peixe e 
para lá ir buscar o cordão. Foi 
isso que fiz.
Alguma vez apanhou algum 
susto?
Era nova e estava casada há 
pouco tempo e o meu filho 
mais novo tinha oito anos. 
Estávamos no defeso e o meu 
marido não estava a traba-
lhar. Um dia, estava na cama 
e o meu marido tinha ido ao 
café. Um homem terrível, que 
morreu há pouco tempo, pe-
gou-se com o meu marido e 
queria espetar-lhe uma na-
valha. Vieram chamar-me. Só 
tive tempo de vestir a capa e 
uma saia e fui à procura do 
malvado. O meu marido veio 
por uma rua e eu fui por outra. 
Por isso, não nos encontrámos. 
Estava tudo às escuras e o 
tal homem aproximou-se de 
mim e espetou-me a navalha 
na barriga, no intestino. Dei-
tou-me as tripas para fora! 
Estive muito mal e fui inter-
nada no hospital.
O que aconteceu depois?
Esse homem esteve preso du-
rante seis anos porque acabou 
por se portar bem na prisão e 
deixaram-no sair. Mas aquilo 
que me fez a mim fez a outra 
pessoa! Esse malvado durou 
imenso tempo e só morreu há 
cerca de meio ano…
Uma outra vez, estava num 
barraco que tinha no meu 
quintal, com a minha filha e 
o meu marido. Infelizmente 

Carlota Galante nasceu em Espinho e, aos 78 anos, ainda 
apregoa o famoso “é de Espinho viva!”. É peixeira desde os 
10 anos de idade e as rugas na cara evidenciam as histórias 
vividas como quando foi esfaqueada, mas sobreviveu para 
criar os seus três filhos. Assistiu a algumas tragédias no areal 
da praia dos Pescadores, mas a alegria e a boa-disposição ainda 
resplendem do seu rosto perpetuado numa pintura no bairro 
piscatório como a Rainha das Peixeiras. É um símbolo dos 
pescadores de Espinho e das gentes do mar.

destaque

“Ainda tenho a 
minha banca na 
feira e se puder,  
no verão, voltarei  
lá para vender”
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CARLOTA GALANTE, PEIXEIRA DE ESPINHO
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ele não estava sóbrio e acabou 
por começar um incêndio 
sem querer. Um vizinho deu 
um pontapé e rebentou com 
a porta. Foi a nossa salvação. 
Passei por muitas amarguras…
Sempre viveu da venda do 
peixe…
Vendia o peixe, também, na 
feira, próximo do Grémio e 
o senhor Joaquim aconse-
lhou-me a descontar para um 
dia conseguir ter uma reforma. 
Na altura tinha de entrar com 
80 contos [400 euros], o que 
era muito dinheiro. Lá me deu 
os conselhos e acabei por os 
seguir.
O seu pai também era 
pescador?
O meu pai era pescador e a 
minha mãe era peixeira. O 
meu pai suicidou-se na linha 
do comboio. 
Recorda-se dele?
Ele era uma pessoa que im-
punha respeito. O meu irmão 
ia com ele para Matosinhos, 
para as traineiras, como moço. 
Um dia, ele teve uma zanga 
com o meu irmão na trai-
neira. O meu irmão disse-lhe 
que não lavava o tacho e o 
meu pai arremessou o meu 
irmão ao mar. Os camaradas 
tiraram-no do mar, mas o meu 
pai não sabia e pensou que ele 
tinha morrido afogado. Veio 
para casa e a minha mãe per-
guntou-lhe pelo Manuel. Às 8 
horas da manhã foi para a loja 
Tareca e suicidou-se na linha 
de comboio. Ele não sabia que 
o meu irmão estava vivo!
Na sua vida assistiu a al-
gumas tragédias no mar com 
os pescadores de Espinho!
Ainda há pouco tempo quase 
que havia uma tragédia 
quando o barco da pesca ao 
robalo do Sandro se voltou na 
rebentação. Foi um milagre 
ninguém se ter magoado! 
Uma vez, a rede vinha cheia 
de rapilho [lixo] e pesada e o 
tambor de um trator saiu e 
matou um rapaz. Mas houve 
um outro acidente com um 

barco, no nosso mar, onde 
morreram três pescadores.
Quando havia um acidente 
nós, as peixeiras, sabíamos 
imediatamente e começá-
vamos a gritar pelos nossos 
filhos ou pelos maridos.
A pesca da arte xávega tem 
futuro?
Antigamente havia tantas 
companhas em Espinho e, 
agora, estão em risco de de-
saparecer. O Zé Gordo, pelos 
vistos, quer vender a dele, 
mas não há quem lha compre! 
Agora só o Avelino é que vai 
trabalhar com a companha 
dele. Por isso, se der peixinho 
ele vai safar-se bem, mas isso 
não será nada bom para as 
peixeiras porque sabemos que 
teremos de comprar o peixe 
mais caro!
Isso significa que o dono da 
companha vai colocar o preço 
que quer?
Ele até pode pedir muito, mas 
se não valer o que ele pede não 
o irá vender porque nós, as pei-
xeiras, não o vamos comprar. 
Terá de baixar o preço para o 
leilão.
Como sabem as peixeiras 
quanto vale o pescado?
Atiramos à sorte! Sabemos, 
mais ou menos, quanto vale 
e se vamos conseguir vender 
aos nossos fregueses. Esta foi 
sempre a nossa vida.
As peixeiras entendiam-se 
bem umas com as outras?
Quando calhava! Muitas vezes 
discutiam na compra do peixe. 
Era nessa altura que havia 
as discussões. Curiosamente, 
pelos fregueses não havia 
discussão porque cada uma 
ocupava um lugar na cidade, 
exceto quando estavam perto 
umas das outras. Algumas 
das peixeiras quando viam 
que eu estava a vender o 
peixe, aproximavam-se. Mas 
eu tinha mais sorte porque os 
fregueses já me conheciam e 
compravam-me mais a mim.
Houve algum caso em que 
vendesse bem o seu pescado?

Uma vez, na feira da revenda, 
um homem que vendia roupas 
disse-me para o avisar quando 
houvesse camarão, lulas e 
robalo. Um dia, levei a giga 
cheia e vendi-lhe o que queria 
por 25 contos [125 euros]. Colo-
quei o dinheiro por baixo do 
oleado do peixe e quando fui 
embora, resolvi conferir. Vi 
que ele se tinha enganado e 
tinha-me dado 50 contos [250 
euros]. Voltei para trás e ele já 
não estava. Entreguei a dife-
rença à filha. Disse-lhe que era 
uma mulher pobre, mas muito 
honesta. A partir daí ele elo-
giou-me em toda a feira.
Mais tardem surgem as pei-
xarias. As peixeiras não eram 
bem vistas pois não?
Não gostavam de nós e eramos 
sempre multadas pela Polícia.
Não podíamos andar des-
calças. Uma vez tinha os chi-
nelos por baixo do oleado do 
peixe e apareceu um polícia 
que me apontou para os pés. 
Chamei-lhe senhor Nacib, por 
causa daquela telenovela, a 
Gabriela e ele achou piada e 
não me multou.
Uma vez, eu e mais duas pei-
xeiras que estávamos a vender 
na rua 23, abaixo das cancelas, 
fomos para a esquadra da 
Polícia. Pedi tanto ao polícia 
que não nos levasse porque 
tínhamos de vender o peixe. 
Não consegui e ele queria-
-nos multar a todas. Disse-lhe 
que ele iria morrer esbarrado! 
Entretanto, ele queria que eu 
fosse para o calabouço e veio o 
comandante. Desmenti o que 
o guarda dizia e pedi-lhe para 
ter pena de mim. Tínhamos de 
pagar uma multa de cerca de 
40 escudos [20 cêntimos] cada 
uma. Acabámos por pagar, 
apenas uma das multas.
As pessoas no Bairro Pisca-
tório eram solidárias umas 
com as outras?
Eram raivosas umas com as 
outras. Ninguém é amigo de 
ninguém. Há pessoas que são 
inimigas umas das outras. Mas 

curiosamente eu dou-me bem 
com os vizinhos.
Está arrependida de ter sido 
peixeira?
Não e ainda tenho saudades. 
Por questões de saúde tive de 
deixar de vender. Mas ainda 
tenho a minha banca na feira 
semanal. Se puder, no verão, 
voltarei lá para vender.
Teve três filhos!
Tive mais dois que morreram. 
Uma filha, a primeira que 
faleceu e uma outra que era 
gémea da minha filha mais 
velha, que também morreu. As 
gémeas eram pequeninas e ia 
visitá-las ao hospital. Depois 
de uma delas morrer, quis 

trazer para casa a outra, que 
sobreviveu. 
Apesar das dificuldades e das 
amarguras da vida, é uma 
pessoa alegre!
Tenho a cara com muitas 
rugas, próprias de quem vive 
do mar. Só tenho o problema 
com as doenças. É uma alegria 
andar com a giga na cabeça, 
embora ultimamente já an-
dasse com um carrinho de 
mão. Quando tenho um boca-
dinho de fôlego ainda gosto de 
cantar. •
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Algumas das 
peixeiras quando 
viam que eu estava 
a vender o peixe, 
aproximavam-
se. Mas eu tinha 
mais sorte porque 
os fregueses já 
me conheciam e 
compravam-me 
mais a mim"

Quando havia 
um acidente nós, 
as peixeiras, 
sabíamos 
imediatamente 
e começávamos 
a gritar pelos 
nossos filhos ou 
pelos maridos"
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4500 Espinho

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente da Câmara  
assume pelouros do  
Urbanismo e das Finanças

PRINCIPAIS 
PELOUROS DO 

EXECUTIVO
 

Maria Manuel Cruz, 
presidente

Gestão Financeira, 
Urbanismo, Habitação, 

Aprovisionamento e 
Contratação Pública, 
Mobilidade, Trânsito 
e Transportes, Obras 

Municipais, Obras por 
Administração Direta, 
Economia, Inovação e 

Investimento, Planeamento 
Estratégico, Fiscalização 

Municipal, Educação, 
Cultura, Turismo, Praias, 

Comunicação e Proteção Civil

Luís Canelas, 
vice-presidente

Desporto, Juventude, 
Ambiente, Serviços  

Básicos e Informática

Leonor Lêdo  
da Fonseca, 
vereadora

Ação Social, Igualdade, 
Apoio Jurídico, 

Contraordenações, 
Execuções Fiscais,  

Recursos Humanos,  
Feiras e Mercados e 

Coletividades

Lurdes Rebelo, 
vereadora

Saúde e  
Administração Geral

MANUEL PROENÇA

A AUTARCA VIU aprovada a atribuição de 
competências em reunião de Câmara na pas-
sada segunda-feira. Porém, a sua ação na área 
do urbanismo estará limitada, devendo os pro-
cessos de licenciamento urbanístico, pedidos de 
informação prévia, estudos prévios e projetos 
de arquitetura, serem remetidos às reuniões do 
Executivo para aprovação. Uma limitação que, 
de acordo com uma nota de imprensa do Ga-
binete de Apoio à Presidência (GAP) terá como 
principal objetivo reforçar “a transparência e a 
fiscalização em matérias de urbanismo no seio 
da autarquia".
A presidente da Câmara deverá emitir, em 
breve, um despacho com a delegação de compe-
tências na vereação do Executivo Municipal. Se-
gundo a Defesa de Espinho apurou, dos novos 
vereadores, Luís Canelas será o vice-presidente 
da Câmara e ser-lhe-ão atribuídos os pelouros 
do Desporto, Juventude, Ambiente, Serviços Bá-
sicos e Informática e a Lurdes Rebelo, as 'pastas' 
da Saúde e da Administração Geral. 

Leonor Lêdo da Fonseca deverá manter as res-
ponsabilidades que tinha, nomeadamente na 
Ação Social, Igualdade, Apoio Jurídico, Con-
traordenações, Execuções Fiscais, Recursos 
Humanos, Feiras e Mercados e Coletividades.
Nas assessorias da Câmara Municipal, apenas 
o chefe do GAP, Nuno Cardoso, se manteve 
no cargo. Os restantes, nomeadamente Joana 
Devesas e Ângelo Cardoso, acabaram por sair.

Auditoria ao Urbanismo pedido à IGF

Maria Manuel Cruz já anunciou na reunião 
de Câmara da passada segunda-feira o pedido 
informal de uma auditoria à Inspeção-Geral 
de Finanças (IGF), que irá incidir sobre a Di-
visão de Urbanismo do Município de Espinho.
Em nota divulgada pelo GAP, a autarca con-
firmou já ter requerido à IGF "a realização de 
ações inspetivas para verificar a legalidade 
dos procedimentos de gestão urbanística 
do Município de Espinho nos últimos cinco 
anos, com particular incidência naqueles que 
têm vindo a ser mencionados no âmbito da 

Operação Vórtex e naqueles em que figurem 
como interessados, direta ou indiretamente, 
os visados na investigação".
A presidente da Câmara justifica este proce-
dimento "com a circunstância de existirem 
sérias dúvidas sobre a legalidade de diversos 
processos de licenciamento” e diz ser "essen-
cial submeter o município à auditoria da IGF 
e ao crivo rigoroso dos seus inspetores”, de 
forma a possibilitar “uma atuação efetiva da 
Câmara Municipal caso se detetem ilegali-
dades”. Desta forma, Maria Manuel Cruz quer 
“repor o sentimento de confiança na autar-
quia e nos seus serviços”.
Na reunião da Assembleia Municipal rea-
lizada a 18 de janeiro, o presidente daquele 
órgão autárquico, José Carvalhinho anun-
ciou que está em fase de conclusão uma pla-
taforma que irá permitir a submissão, por 
via digital, de todos os processos de licen-
ciamento na área do urbanismo. Algo que já 
vinha do mandato anterior e que, agora, está 
a prosseguir numa fase de testes, devendo ser 
implementado em breve. •

A presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, irá assumir os pelouros 
que eram da responsabilidade do seu antecessor, nomeadamente o Urbanismo e da Gestão 
Financeira, além dos que já assumia enquanto vereadora: Educação e Cultura.
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LISANDRA VALQUARESMA 

AOS POUCOS, o auditório do Centro Mul-
timeios encheu-se, no passado dia 18, para 
a realização da Assembleia Municipal (AM). 
Era a primeira depois do escândalo e onde a 
abordagem à Operação Vórtex se tornava ine-
vitável. Diferente do que é habitual, o público 
preencheu as bancadas e assistiu ao debate 
que, em diversos momentos, se tornou bem 
quente, obrigando até à intervenção de José 
Carvalhinho, presidente da AM que apelou a 
“um momento de serenidade”.

Discutia-se a informação escrita do presi-
dente quando o verniz estalou. Ao debate veio 
uma questão trazida por Ana Rezende, vogal 
da CDU, sobre a aprovação, pela AM em ante-
rior mandato, do interesse estratégico de um 
empreendimento a sul. De acordo com a vogal, 
teria havido uma reunião de “comes e bebes” 
num hotel pouco tempo antes da aprovação 
em assembleia, onde teria estado Manuel Dias, 
presidente da Junta de Freguesia de Paramos. 
A reação não tardou. Visivelmente irritado 
com a acusação, o autarca repetiu, em tom 
exaltado, que tal se tratava de “uma mentira”.

Muitas perguntas, poucas respostas 

Refreados os ânimos, o debate voltou a cen-
trar-se na informação escrita do presidente, 
com destaque para questões sobre a auditoria 
à Câmara Municipal, especialmente levan-
tadas pelo Bloco de Esquerda, CDU e PSD, ma-
nifestando a importância de se conhecerem 
mais pormenores.

No início da sessão, Maria Manuel Cruz, que 
até então, enquanto vereadora, dirigia o pe-
louro da Educação, explicou que responderia 
apenas nesse âmbito, deixando para posterior 
esclarecimento escrito todos os outros as-
suntos. A decisão, imediatamente contestada 
pelo Bloco de Esquerda (BE), proporcionou um 
momento de críticas, levando alguns vogais a 
apelar à resposta de Maria Manuel, dada im-
portância de alguns temas, mas sem grande 
sucesso.

No entanto, tal como prometido, o BE en-
viou ao presidente da Assembleia Municipal, 
através do vogal João Matos, um requerimento 
com algumas perguntas à presidente Maria 
Manuel Cruz, onde constavam pedidos de es-

clarecimento em matérias de licenciamentos, 
autorizações ou concessões relacionadas com 
o Grupo Pessegueiro”. O Bloco pretendia saber, 
assim, se “nas reuniões da Câmara Municipal, 
então liderada por Miguel Reis, tais assuntos 
nunca foram abordados” e se a equipa do Exe-
cutivo da qual faziam parte Maria Manuel 
Cruz e Leonor Fonseca, “nunca obteve qual-
quer informação a este respeito”.

PSD classificou situação de Espinho como 
“tragédia” e Teixeira Lopes acusou-o de ati-
tude “marialva”

Foi também no decorrer da AM que Paulo Leite, 
líder da bancada do Partido Social Democrata 
(PSD) defendeu a importância de uma reflexão 
por parte do Partido Socialista (PS), afirmando 
que “aquilo que está em causa são os interesses 
do concelho e não as questões partidárias”.

Classificando a atual situação do Executivo, 
na sequência da Operação Vórtex que levou 
à detenção de Miguel Reis, como “uma tra-
gédia”, Paulo Leite acabou por manifestar a 
sua surpresa por ver o vice-presidente Álvaro 
Monteiro também a renunciar sem informar 
“sobre quais foram as razões de renunciar ao 
mandato, não assegurando a governabilidade 
do concelho, como era sua obrigação”. Por isso, 
disse acreditar que “o projeto que venceu as 
eleições está comprometido, nomeadamente 
na capacidade de o executar”, algo que mereceu 
reação do socialista Teixeira Lopes, apelidando 
a atitude do líder do PSD como “marialva”.

Para Teixeira Lopes, “há um toque de des-
confiança porque as mulheres estão em 
maioria. Não deixa de ser uma novidade, 
com a promessa de poder trabalhar de uma 
forma proficiente, efetiva, respondendo 
cabalmente às promessas que foram feitas 
no programa eleitoral do PS”, afirmou, di-
zendo que as mulheres que fazem parte do 
novo Executivo, “vão devotar-se ao trabalho 
porque estão habituadas a fazê-lo. São res-
ponsáveis e competentes”.

No fim da assembleia, Maria Manuel Cruz 
referiu que “o Município precisa de sereni-
dade para trabalhar”, pedindo calma e a 
ajuda de todos para os tempos difíceis que 
se avizinham, principalmente “nesta fase 
complicada em que somos aberturas de te-
lejornais”. •

OPERAÇÃO VÓRTEX

POLÍTICA

Assembleia Municipal quente  
com assistência reforçada 

Miguel Reis suspeito de querer 
vender terrenos municipais

Rosa Maria Albernaz na 
liderança do PS Espinho

MANUEL PROENÇA

AS MAIS RECENTES notícias 
sobre a Operação Vórtex apontam 
para a alegada intenção do ex-pre-
sidente da Câmara, Câmara, Miguel 
Reis, em vender terrenos munici-
pais – situados entre as ruas 2, 4 e 
33 – ao empresário Francisco Pes-
segueiro. Francisco Pessegueiro. O 
Jornal de Notícias (JN) avança que 
estes terrenos estariam destinados 
“à construção de um hotel” e que, “se 
tudo corresse bem, o construtor, que 
também está preso, iria entregar 100 
mil euros ao autarca”.
De acordo com o jornal diário, a inves-
tigação da Polícia Judiciária e do De-
partamento de Investigação e Ação 
Penal do Porto, “acredita que o empre-
sário teve uma reunião com o então 
autarca Miguel Reis para acertar o 
negócio”. O JN dá conta, ainda, que 
segundo a investigação, Miguel Reis 
terá prometido “tudo fazer para que 
aqueles terrenos fossem vendidos à 
Pessegueiro Investments".
Segundo o diário, “as suspeitas estão 
cimentadas em escutas telefónicas 
feitas ao empresário e intercetadas 
pela PJ”.
O JN avança com outros terrenos 
públicos que poderiam estar na mira 
dos negócios entre o ex-autarca e o 
empresário, nomeadamente o Parque 
de Campismo de Espinho e proprie-
dades como “a Fábrica Amarela”.
O mesmo jornal divulgou na passada 
sexta-feira mais um suposto negócio 
entre Miguel Reis e Francisco Pesse-
gueiro para a viabilização da cons-
trução de um lar residencial sénior 
[Lar Hércules, na rua 14] com um piso 
a mais, que iria possibilitar manter 
“120 camas que tinham sido prome-
tidas a um investidor, viabilizando 
um negócio que poderia chegar a 

seis milhões de euros”. Na mesma no-
tícia, é referida uma suposta entrega 
de “uma capa com cinco mil euros” 
a Miguel Reis por parte de Francisco 
Pessegueiro, que “seria uma contra-
partida pela aprovação do projeto do 
lar e também de outro projeto imobi-
liário em Espinho”.
Recorde-se que Miguel Reis e Fran-
cisco Pessegueiro continuam em 
prisão preventiva, enquanto os 
restantes arguidos da Operação 
Vórtex, José Costa, João Rodrigues e 
Paulo Malafaia estão em liberdade.

PINTO MOREIRA VISADO EM 
ALEGADAS ESCUTAS

O deputado na Assembleia da Re-
pública e ex-presidente da Câmara, 
Pinto Moreira, também é visado 
pelo jornal Correio da Manhã (CM), 
que divulga escutas de telefonemas 
entre Paulo Malafaia e o arquiteto 
João Rodrigues, dois dos arguidos 
que aguardam julgamento em liber-
dade. “O Pessegueiro pensa que vai 
fazer o mesmo que fez com o Pinto 
Moreira, comprá-lo”, cita o CM.
Pinto Moreira também é apontado 
pelo CM por “meter cunhas” na Câ-
mara de Ovar e de ter reunido com 
o vereador António Bebiano a 19 de 
abril do ano passado para que “fosse 
ultrapassado um obstáculo refe-
rente ao licenciamento de uma obra 
do genro de Manuel Salgueiro, com 
quem mantém uma relação laboral”.
Segundo o CM as escutas telefónicas 
referem-se ao deputado a falar com 
“Costa Pereira”, de um gabinete de 
arquitetura, “a quem garante que a 
‘démarche’ política foi feita com su-
cesso”. Recorde-se que Pinto Moreira 
ainda mantém a imunidade parla-
mentar e não foi acusado de qual-
quer caso. •

ROSA MARIA ALBERNAZ, con-
forme a Defesa de Espinho avançou 
online a 12 de janeiro passado, será a 
nova presidente da Comissão Polí-
tica Concelhia de Espinho do Partido 
Socialista (PS). A socialista sucede a 
Miguel Reis que renunciou ao cargo 
que ocupava na sequência da sua de-
tenção, no âmbito da Operação Vórtex.
A histórica socialista, segunda da 
lista, irá, assim, assumir também a 
liderança da Concelhia do PS, dei-
xando o lugar que ocupava como pre-
sidente da Mesa do Plenário local dos 
socialistas.

A Defesa de Espinho sabe que o PS 
de Espinho irá promover, em breve, 
novas eleições para a Mesa do Ple-
nário, uma vez que Rosa Maria Al-
bernaz não poderá ocupar, simulta-
neamente os cargos de presidente de 
dois órgãos concelhios daquela estru-
tura partidária.
Rosa Maria Albernaz foi deputada na 
Assembleia da República ao longo de 
várias décadas, onde ocupou o cargo 
de vice-presidente da Mesa, com o 
socialista Almeida Santos e o social-
-democrata Mota Amaral como presi-
dentes. • MP 

Vários espinhenses acorreram ao Centro Multimeios para assistir 
àquela que foi a primeira sessão depois das mudanças no Executivo. 
A Operação Vórtex continua a estar na ordem do dia e não escapou ao 
debate, mas houve também tempo para uma acesa discussão entre o 
presidente da Junta de Paramos e a vogal da CDU.
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A prisão preventiva de Mi-
guel Reis não serve para 
começo de conversa e a 
auditoria anunciada por 
Maria Manuel Cruz, nova 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, não poderá ser o 
“fim da História”. 

A gravidade dos aconteci-
mentos vividos nos últimos 
dias não é compatível com 
aquela que tem sido a son-
sa reação dos partidos po-
líticos, que recusaram fazer 
uma discussão clara sobre 
a atual situação política do 
município e que optaram 
por fugir ao confronto e 
ao imprescindível esclare-
cimento das populações. 
Pelo caminho, e sem es-
panto, acusaram o Bloco de 
Esquerda de “radicalismo” 
e “irresponsabilidade”. Sem 
mais delongas e sem mais 
opacidades, as forças políti-
cas deveriam corresponder 
às amplas reivindicações 
democráticas do nosso 
povo, da nossa comunida-
de, levando a sério esta exi-
gência do povo de Espinho, 
que nos pede respeito.

O Bloco de Esquerda existe 
para representar as insur-
gências de um povo cons-
tantemente atraiçoado. São 
as insurgências de quem é 
deixado para trás que fa-
zem a nossa fibra diária. 
Não nos peçam modera-
ção quando só podemos 
opor a radicalidade que 
não quer as meias tintas 
do centro político que nos 
deixa reduzidos à incapaci-
dade de responder à crise 
habitacional. A radicalidade 
dos que não toleram mais 
atendados urbanísticos, 
nem orçamentos prejudica-
dos por escolhas desastro-
sas para a nossa paisagem 
e para as nossas vidas. 

No Bloco de Esquerda, 
damos consequência ao 
protesto contra o abuso 
e a corrupção e reivindi-
camos o uso de todos os 
instrumentos políticos ca-
pazes de contrariar a dis-
cricionariedade e a lógica 
do assalto imobiliário que 
o município bem conhece, 
despejando as pessoas das 
suas casas e impedindo 
quem aqui pertence e quem 
aqui trabalha de viver neste 
lugar pela impossibilidade 
de se pagar os obscenos 
valores de arrendamento e 
compra de casa praticados. 
No atual mandato autárqui-
co, o Bloco de Esquerda foi 
o único partido a propor ta-
xas municipais socialmente 
justas, a mais eficiente di-
namite contra as elitistas e 
segregadoras políticas ha-
bitacionais e urbanísticas le-
vadas a cabo por PS e PSD, 
em Espinho.

Defendemos que se cobre 
mais aos que mais têm 
para que seja assegurada 
a capacidade de financia-
mento dos serviços públi-
cos municipais, o melhor 
dique contra a barbárie im-
posta pela crise económica 
e social. Só desse modo 
se garante uma economia 
para todos: combatendo 
o privilégio de quem tudo 
tem e tudo pode e redistri-
buindo o arrecadado atra-
vés de fortes e igualitárias 
políticas sociais.

O Bloco não converge com 
a corte do centrão político 
na pacatez dos institucio-
nalismos, nem vende histó-
rias perfeitas nos objetivos 
e sem plausibilidade nos 
factos. Assim continuare-
mos a luta contra a pluto-
cracia reinante, sem abdi-
carmos daquilo que está 
ao nosso alcance para a 
denunciar e sem prescin-
dirmos das ferramentas ao 
nosso dispor para a des-
mantelar. Fazê-lo seria uma 
traição ao povo e a qual-
quer eleitor de esquerda. 

4500 Espinho

LISANDRA VALQUARESMA

A POLÍTICA está-lhe no sangue. 
António Baptista partilha o apelido 
do pai que foi, em 2009, candidato 
do CDS à Câmara Municipal de Es-
pinho. Sobre a política, o novo presi-
dente da concelhia diz ser um tema 
que lhe diz muito “porque em casa 
a política local e nacional é tema 
recorrente”. Não esconde que existe 
“uma influência familiar” e admite 
que os valores que lhe foram trans-
mitidos na educação “são muito 
semelhantes àqueles que o CDS 
transmite”.

A sua estreia na política foi pela 
porta da Juventude Popular (JP) 
de Espinho. Mais tarde assumiu 
a função de vice-presidente da 
comissão política nacional da JP.  
Nos últimos anos, a concelhia espi-
nhense foi perdendo força ao ponto 
de deixar de existir uma desde 2017. 
“Houve um conflito entre a direção 
do partido e a própria concelhia, 
onde existiu um diferendo em re-
lação ao candidato a apresentar 
em 2017. Tivemos apenas um coor-
denador concelhio que foi o José 
Laranjeira”, recorda. Mas, agora, 
António Baptista afirma que isso 
“são águas passadas” e não quer “re-
calcar muito porque o importante 
daqui para a frente é construirmos 

uma concelhia, conseguirmos 
agregar o maior número de pessoas 
e acreditar que é possível fazer um 
trabalho melhor por Espinho”.

Uma grande responsabilidade

Questionado sobre o que repre-
senta a eleição para presidente da 
comissão política, António Baptista 
não tem grandes dúvidas e assume 
ser “uma grande responsabilidade”. 
Para o centrista “quando temos que 
prestar contas, sente-se sempre um 
pouco mais de responsabilidade. 
Estamos próximos das pessoas que 
conhecemos, é para elas que que-
remos trabalhar e, por isso, o escru-
tínio é sempre um pouco mais alto”.

À semelhança do panorama na-
cional, o CDS também perdeu força 
e projeção em Espinho. O novo 
líder está ciente dessa situação e 
recorda que o partido “faz falta a 
Espinho” pois “já teve um papel pre-
ponderante nas assembleias mu-
nicipais e de freguesia e falta uma 
voz de centro-direita que defenda 
os interessa de todos e não só de al-
guns”. Olhando para o futuro, mas 
também para o passado, António 
Batista afirma querer que “Espinho 
saia da cepa torta” recordando que 
cresceu na cidade e “Espinho não 
tem grande coisa para fazer. Como 

já foi uma cidade cosmopolita, de 
referência nacional, acabamos hoje 
por ver que nem nos mapas de 
maior escala aparece”. 

Depois da eleição, o novo presi-
dente do CDS de Espinho disse que 
era preciso encontrar soluções que 
melhorem a vida dos munícipes. 
Questionado sobre essas mesmas 
soluções, o espinhense começa por 
identificar dois grandes problemas: 
“a diminuição da população e do di-
namismo económico”. Para António 
Baptista, “quando iniciam a sua ati-
vidade profissional, os jovens não 
encontram aqui o posto de trabalho 
que desejam. Por outro lado, o preço 
das habitações é proibitivo para a 
maior parte dos jovens. Por isso, é 
preciso que a Câmara Municipal 
seja um ator ativo nesta mediação 
das habitações para jovens. Era 
importante termos até programas 
de atração de jovens espinhenses 
que decidiram formar família fora 
de Espinho, pois era importante 
voltar a trazer essas pessoas para 
que todo o dinamismo da cidade 
volte a aumentar”.

Esta preocupação pelos mais jo-
vens é uma das bandeiras do líder 
do CDS ao afirmar que “a juven-
tude é, para nós, o principal motivo 
até de querermos mudar esta si-
tuação”. O político recorda os mais 
recentes dados dos Censos que 
dizem que em Espinho existem 256 
idosos para cada jovem e por isso 
“temos que inverter rapidamente 
esta situação. Temos que repovoar 
rapidamente este concelho, dar-
-lhe movimento, agitação e isso só 
se consegue atraindo as pessoas, 
nomeadamente os jovens. Em pri-
meiro lugar, fazendo com que os 
nossos não saiam daqui”. 

O timing para a o “ressurgi-
mento” do CDS em Espinho pode 
parecer propositado com o que 
se vive no concelho. Mas António 
Baptista desmente: “Até podem 
pensar que foi precipitado pelos 
acontecimentos mais recentes, 
mas não. A eleição estava marcada 
desde dezembro, não imaginava de 
todo que pudesse acontecer uma 
situação destas, mas a única coisa 
que tenho a dizer é que seja à jus-
tiça o que é da justiça e à política o 
que é da política”. 

Ainda sobre a Operação Vórtex, 
António Baptista é claro ao de-
fender que a justiça deve preva-
lecer e seria “importante que não 
ficássemos todos sobre um clima 
de desconfiança. É preciso tirarmos 
estes preconceitos sobre as pessoas 
que se querem juntar à política e é 
uma excelente oportunidade para 
imprimirmos um pouco de trans-
parência no Município. Acho que 
é preciso fazer uma auditoria téc-
nica e financeira extensa e talvez 
criar um portal de transparência”, 
revela.  ○

ANTÓNIO BAPTISTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO POLÍTICA DO CDS ESPINHO

Negócio 
aprovado, 
povo roubado.

António Baptista, de 32 anos, foi eleito como 
presidente da nova comissão política do CDS Espinho 
nas eleições realizadas a 14 de janeiro. Reverter a 
diminuição da população e do dinamismo económico 
em Espinho são algumas das prioridades. 

“Queremos que 
Espinho saia da 
cepa torta”
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opinião 
João Matos, deputado municipal do BE
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Qual é o objetivo concreto do Clube 
Automóvel de Espinho? 
O CAE tem sensivelmente 31 anos e 
a ideia nunca foi ser um clube voca-
cionado para a vertente competitiva, 
mas sim estar ligado à promoção das 
atividades turísticas. Dentro desta 
ideia inicial há duas partes que so-
bressaem: todo-o-terreno e automó-
veis antigos, que são a nossa espe-
cialidade. Tivemos a vantagem de 
ser dos primeiros clubes automóveis, 
mas surgiram muitos grupos, que 
organizam eventos também relacio-
nados com o que fazemos. Acabam 
por ser a nossa concorrência. 
Algo que está na génese do CAE é 
dar a conhecer o nome do Espinho. 
Isso é algo que atingimos com su-
cesso, sendo que parte dos nossos 
sócios não são de cá, mas quiseram 
ficar ligados a nós e acabam por 
estar ligados à terra.

Sem ter nada contra os outros 
clubes, é isto que nos separa deles. 
Eles têm os atletas, nós temos os 
participantes. 
Pode-se se dizer que há a com-
ponente desportiva, mas não a 
competitiva.... 
Exatamente. Acaba por ser um ponto 
de encontro de gostos, mas com esta 
vertente também de dar a conhecer 
Espinho. Uma das provas míticas 
que é demonstrativa da essência dos 
eventos é a prova Espinho-Chaves, 
de Casino a Casino. Há sempre um 
ponto em comum: a partida ou a 
chegada é na nossa cidade, Espinho. 
Tem que ser assim.  
A componente turística é algo habi-
tual nos outros clubes? 
Não, às vezes é o lazer. Temos um 
ponto que é Espinho, que nos limita 
no raio de ação e eventualmente 
obriga a repetir trajetos. Os outros 
não têm isso. Outra coisa que nos 
caracteriza é a qualidade, algo que 

torna os custos elevados. Sabemos 
que isso traz-nos dificuldades, mas 
também é diferenciador entre ter 
um evento em que se paga 20 ou 200 
euros.
Seria mais benéfico se se fosse mais 
flexível com o local, mas perder-
-se-ia a identidade...
Se há dois compromissos que nós 
nunca riscamos são Espinho e a qua-
lidade. Estas duas coisas têm que 
estar sempre ligadas. Algo que nos 
dá muito gozo é receber o feedback 
das pessoas que nos dizem sempre: 
“com vocês eu sei que isto não falha. 
Os outros clubes podem ter mais 
gente, mas o vosso tem qualidade”.
As pessoas acabam por associar o 
nosso clube a uma terra de quali-
dade e a um produto também de 
qualidade. É isto que as pessoas 
gostam, de nós oferecermos e até 
aproveitarmos as valências de Es-
pinho, como por exemplo, um jantar 
num casino. A maior parte das pes-

soas, de fora, não tem um jantar de 
gala num casino incluído, algo que 
ganha importância num evento 
destes, pelo facto de poder envolver 
um dia inteiro de carro. Não é uma 
questão de ser elitista, longe disso. As 
pessoas que participam são de vários 
estratos da sociedade, é transversal.
Que tipo de eventos é que realizam? 
Há vários exemplos como um pas-
seio turístico com viaturas antigas, o 
concurso de elegância ou a gincana 
de clássicos. Há ainda o caso do to-
do-o-terreno, em que o CAE foi fun-
dador da Federação Portuguesa da 
modalidade. O facto do clube ser fe-
derado, acarreta mais custos e mais 
trabalho, principalmente tendo em 
conta a facilidade com que a con-
corrência organiza eventos. Sendo 
sócios fundadores da federação, 
sentíamos a obrigação de fazer isso. 
Mesmo quando corre mal, estamos 
à vontade. Pode haver um acidente 
e há seguros, temos essas salva-
guardas, que garantem segurança 
para os  participantes e espectadores. 
Que tipo de mudanças é que se avi-
zinham para o clube? 
Temos a noção que o conceito das 
confraternizações nos clubes é cada 
vez mais difícil. Percebemos que, 
cada vez mais, os pontos de encontro 
são nas provas. A maneira de comu-
nicar tem que ser mais digital para 
chegar a novos públicos. Tínhamos 
um grupo de sócios nos primórdios 
mas temos de conquistar público de 
outras maneiras. As pessoas vêm aos 
eventos porque aquilo lhes interessa 
e não há tanta ligação connosco. Vai 
existir cada vez mais a componente 
de diversão, provas mais curtas, e 
cada vez menos a componente do 
turismo. Vamos ter que reforçar o 
leque de provas, só assim consegui-
remos atrair novos públicos. Não po-
demos usar modelos passados.
Quantos sócios têm atualmente?
Neste momento temos aproximada-
mente 150 sócios. Sofremos muito 
na altura do COVID, foi dramático. 
Somos um clube de eventos e se não 
há eventos o CAE sofre. Os gastos 
continuaram, os custos fixos manti-
veram-se e, ainda hoje, estamos com 
algumas dificuldades. Até mudamos 
de sede. 
Onde é que estão sediados 
atualmente? 
Até à pandemia, a sede era em Es-
pinho mas houve a necessidade de 
mudar. Atualmente é em Silvalde, 
na rua da Boa Nova nº144 e uma das 
ideias era fazer uma inauguração. 
Nunca conseguimos. Foi um desafio 
na altura, com as mudanças e as 
obras. Até acho que a sede atual tem 
melhores condições, mas nunca con-
seguimos uma inauguração oficial. 
Para poder participar em certas 
provas os concorrentes precisam 
de ter um carro específico neces-
sariamente? O clube disponibiliza 
algum carro? 
O CAE não disponibiliza carros para 

as pessoas participarem. O que pode 
acontecer é abrirmos o leque dos 
carros que podem participar. Não 
somos tão fechados nesse aspeto. 
Teoricamente, um veículo antigo são 
mais de 25 anos, mas dependendo 
do carro, um de 20 anos poderá par-
ticipar. Há uma flexibilidade, a ideia 
nunca é fechar, até porque dá-nos 
gozo quando a pessoa começa a ter 
o “bichinho”.  
É possível participar com a viatura 
de outra pessoa?
Se o dono estiver de acordo, sim. 
Há pessoas com um carro, outras 
com quatro ou cinco. Foi-se criando 
uma comunidade de sócios que se 
ajuda mutuamente, em que as pes-
soas cedem os seus carros a outros 
participantes, quando estes não 
conseguem levar a própria viatura 
por qualquer razão. Gerou-se uma 
confiança entre as pessoas, muitas 
delas ficam orgulhosas quando o 
seu carro ganha uma prova.  
Acaba por ser a paixão automóvel 
que dá vida ao clube...
Claro, o CAE dá muitas vezes uma se-
gunda vida a carros que já não eram 
utilizados, apenas geravam despesa 
pela sua manutenção, mas que as 
pessoas não se conseguem desfazer 
deles por alguma razão. Existe a 
parte passional sem dúvida, mas 
também há a parte racional. Muitas 
pessoas sabem que podem valorizar 
o carro com o CAE e podem vendê-lo 
por uma quantia interessante.  ○

CLUBE AUTOMÓVEL DE ESPINHO 

REPORTAGEM. Com o propósito de aliar a paixão automo-
bilística à valorização da cidade, o Clube Automóvel de 
Espinho (CAE) tem vindo a desenvolver vários eventos 
ao longo de mais de três décadas de existência. Ricardo 
Fardilha, presidente do clube desde 2018, falou-nos sobre a 
natureza e os desafios da instituição. 
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Algo que está na 
génese do CAE é dar 
a conhecer o nome 
de Espinho. Isso é 
algo que atingimos 
com sucesso, sendo 
que parte dos nossos 
sócios não são de 
cá, mas quiseram 
ficar ligados a nós, 
e acabam por estar 
ligados à terra.

“Há dois compromissos 
que nunca riscamos: 
Espinho e a qualidade”
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MANUEL PROENÇA

SEGUNDO Anabela Marques, a in-
quilina mora no rés-do-chão, sozinha 
e sofre de várias patologias. Teme que 
possa acontecer alguma coisa à idosa 
ou que esta ponha em perigo o edifício 
onde mora o casal com dois filhos.
Anabela Marques veio viver para o 
primeiro andar com a sua família 
há pouco mais de dois anos. Tudo 
parecia normal quando alguém a 
alertou para o eventual perigo que 
podia correr. "Sou a proprietária do 
prédio e não se pense que tenciono 

tirar de lá a senhora! Receio que ela, 
por estar sozinha, ponha em perigo 
a sua própria segurança e a nossa", 
afirma Anabela Marques.
Anabela e o marido têm vivido num 
permanente sobressalto e por isso fi-
zeram várias exposições a entidades 
que acharam que poderiam intervir 
e resolver o problema. A moradora 
afirma ter exposto o caso à autori-
dade de saúde pública, ao presidente 
de Câmara no final de dezembro de 
2021 e, inclusive, ao Ministério Pú-
blico, processo que foi aberto em 
2021 e arquivado três meses depois. 

A proprietária lamenta que até agora 
ninguém tenha feito “absolutamente 
nada”.
“A senhora está entregue a si própria", 
sublinha aquela cidadã que, em ato 
de desespero pede que "se encontre, 
rapidamente, uma solução", ape-
lando a uma ajuda por parte das au-
toridades para que a mulher “tenha 
uma pessoa a acompanhá-la 24 horas 
por dia, evitando que utilize o fogão 
a gás ou que acenda velas em dias de 
inverno, como já aconteceu”. A Defesa 
de Espinho tentou falar com a mora-
dora mas tal não foi possível. ○

“A LINHA do Vale do Vouga – Que 
Futuro?” é o tema da conferência 
que a Associação de Municípios das 
Terras de Santa Maria vai promover 
no dia 2 de fevereiro, a partir das 
17h15, no Europarque.
Neste final de tarde, vários especia-
listas vão “provocar” a reflexão con-
junta sobre diferentes temas, cen-
trados na linha do Vouga.
A entrada é gratuita, mas com ins-
crição obrigatória até ao dia 30 de 
janeiro, através do email: geral@
amtsm.pt ou do telefone 256830020. ○ 

ESTÃO praticamente termi-
nadas as obras de requalifi-
cação da entrada norte em 
Espinho. Depois de terem sido 
alcatroadas, as ruas foram 
marcadas e sinalizadas faci-
litando o acesso automóvel 
mas também pedonal naquele 
local. A única via que estava 
condicionada dizia respeito 
à ligação da rua 66 com a rua 

Nova da Praia. Contudo, na se-
gunda-feira passada, foram re-
tiradas as grades de segurança 
e já é possível circular pela rua 
de acesso à zona do Rio Largo. 
Embora os acessos estejam 
terminados assim como os 
passeios e também as ciclo-
vias, ficam ainda por terminar 
os trabalhos de jardinagem na 
zona envolvente. ○

SEGURANÇA

Anabela Marques e o marido, vivem desde 2021, com o coração nas mãos. A inquilina, 
com quase 70 anos, vive sozinha e, alegadamente, aparenta não ter condições físicas e 
psicológicas para tal. Moradores alertaram as autoridades para a situação e o Ministério 
Público abriu um processo, mas foi arquivado três meses depois.

Casal vive em sobressalto 
com receio de vizinha

Futuro da  
Linha do Vouga 
em debate

Perante a escalada inflacionista, a taxa de poupança bruta 
das famílias portuguesas caiu 97% no espaço de 9 meses, 
entre o 4.º trimestre de 2021 e o 3.º trimestre de 2022, 
para muito perto de uma taxa nula (de 7,7% para 0,2%). Por 
cada 100€ disponíveis, as famílias pouparam apenas 0,2€ 
no 3.º trimestre de 2022. Trata-se de um valor historica-
mente baixo, uma vez que a taxa anual mínima registada em 
Portugal, desde 1995, tinha sido de 6,8%, em 2017.

O período pandémico conduziu à significativa redução do 
consumo por parte das famílias (devido aos períodos de 
confinamento, elevadas restrições de movimentação, es-
paços comerciais ou de lazer encerrados, etc.), contribuindo, 
dessa forma, para elevadas taxas de poupança. Nos dois 
principais picos da pandemia, 2.º trimestre de 2020 e 1.º 
trimestre de 2021, a capacidade de poupança em Portugal 
era, respetivamente, de 19,3€ e de 14,2€ por cada 100€ de 
rendimento disponível.

No entanto, a escalada galopante da taxa de inflação e a 
subida das taxas de juro tem conduzido à queda abrupta 
da taxa de poupança, com grande parte das famílias a uti-
lizarem as suas poupanças para fazer frente à subida do 
custo de vida.

Esta realidade tem-se verificado em toda a Europa, mas de 
forma mais significativa em Portugal, que já apresentava 
uma taxa de poupança muito abaixo da média da Zona Euro. 
A capacidade de poupança média entre as famílias da Zona 
Euro era de 13,2€ por cada 100€ de rendimento disponível 
no 3.º trimestre de 2022, cerca de 13% abaixo do verificado 
no 4.º trimestre de 2021, e 55 vezes acima da capacidade 
de poupança bruta das famílias portuguesas (0,2€). Atual-
mente, entre os países da Zona Euro com dados disponí-
veis, Portugal é o país com a mais baixa taxa de poupança 
das famílias.

Se considerarmos a taxa média de poupança das famílias 
portuguesas nos últimos 12 meses, como é reportado pelo 
INE, o valor é de 5,1% no 2.º trimestre de 2022. Esta queda 
levou a taxa de poupança para valores de 2008.

Custo de vida mais elevado, maior carga fiscal, mas salários 
estagnados. A significativa perda de compra já se verifica 
na inexistente capacidade de poupança das famílias portu-
guesas, que gradualmente atravessam cada vez mais pro-
blemas financeiros. 2023 será um desafio para o bolso da 
maioria dos portugueses. 

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
23 de janeiro de 2022

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade
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Entrada 
Norte 
está quase 
concluída 
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COMÉRCIO

BREVES

MANUEL PROENÇA

REALIZA-SE esta quinta-feira, 
dia 26 de janeiro, uma hasta 
pública para a atribuição da 
concessão de nove lojas comer-
ciais, um espaço de venda e 
seis bancas no renovado Mer-
cado Municipal de Espinho. 
A Junta de Freguesia, entidade 
responsável pelo espaço, pre-

tende integrar novos comer-
ciantes depois das obras de 
requalificação efetuadas no 
mercado, procurando revita-
lizar e trazer novas dinâmicas, 
com o objetivo de atrair novos 
clientes. No local, foi realizada 
a abertura de duas paredes 
interiores para permitir maior 
luminosidade, assim como 
melhoramento e embeleza-

mento de algumas zonas.
Com o propósito de acolher 
novos comerciantes, as lojas 
foram igualmente interven-
cionadas e aguardam agora a 
atribuição das concessões. 
O concurso realiza-se às 11 
horas, na sala da Assembleia 
de Freguesia, no edifício da 
Junta de Freguesia de Es-
pinho. ○

Academia de Gaia 
vai dançar a favor da 
Patinhas sem Lar

A ASSOCIAÇÃO Patinhas 
sem Lar, com o seu abrigo 
sedeado em Silvalde, foi es-
colhida pela Academia Pedro 
Sousa, uma escola de dança 
em Gulpilhares, Vila Nova de 
Gaia, para um evento de an-
gariação de fundos. 
Trata-se de uma noite dan-
çante, prevista para dia 25 de 
março, às 22 horas e vai rea-
lizar-se em Gulpilhares, no 
edifício da própria academia. 
Para o evento estão prome-
tidas exibições de danças 
de salão, muita alegria e 
animação. 
A entrada tem um custo de 
cinco euros e toda a receita 
reverte a favor dos animais 
da Patinhas sem Lar. ○

Concurso público terá lugar no edifício da Junta 
de Freguesia e pretende atribuir vários espaços do 
Mercado Municipal a novos comerciantes.

Nove lojas do Mercado 
Municipal em hasta pública

Apesar de todos os prejuízos que re-
presenta, a inflação pode trazer opor-
tunidades de investimento. Antes de 
o fazer, deve considerar:
• Quanto dinheiro tem para investir
• Quando é que precisa de aceder 

aos fundos (i.e. quanto tempo 
pode ter o valor investido) 

• Qual a sua atitude face ao risco

Se procura investir pouco dinheiro, 
é natural que tenha mais aversão 
ao risco. Se pretende investir uma 
quantia maior e a longo prazo, é 
provável que esteja confortável com 
maior risco.

Existem várias calculadoras online 
que permitem determinar o seu grau 
de risco. Recapitulando, os primeiros 
passos serão calcular o valor e prazo 
de investimento, assim como o seu 
perfil de risco. A melhor forma de 
investir dependerá do objetivo, mas, 
em valores superiores, as ações são 
sempre de considerar.

Se procura segurança na hora de in-
vestir, uma dica pode ser a opção por 
um ativo de médio risco, complemen-
tado com vários de baixo risco, cha-
mados de investimentos satélites. 
À medida que a confiança aumente, 
pode incluir ativos de maior risco. 

Deve sempre ter em conta o fator ris-
co-recompensa: quanto maior o risco, 
maior a recompensa e vice-versa.

As ações são um investimento fácil 
de perceber, mas a escolha torna-se 
difícil. Para restringir o leque de op-
ções, deve pensar sobre o tipo de 
ações (de baixo ou alto risco, tipo de 
indústria, grandes ou pequenas em-
presas, etc.). 

Outra opção são fundos de investi-
mento, um produto/aplicação finan-
ceira que agrega interesses de vários 
investidores num tema específico. É 
gerido por uma equipa que procura as 
melhores soluções, tendo em conta 
as políticas do fundo. Ao subscrever 
um fundo, compra unidades de parti-
cipação no mesmo e, como é um in-

vestimento coletivo, o fundo tem a ca-
pacidade de comprar muitos ativos ao 
mesmo tempo. A evolução do preço 
do ativo fará oscilar o investimento, 
sendo provável que umas vezes suba, 
outras desça o valor da participação. 

Os fundos de investimento estão tipi-
camente agrupados em dois grandes 
grupos: os fundos de investimento 
mobiliário (depósitos, bilhetes do te-
souro, papel comercial, obrigações, 
ações e outros); e os fundos de in-
vestimento imobiliário (imóveis, ter-
renos, arrendamentos, direitos de 
superfície).

A vantagem dos fundos é a diversifi-
cação, mitigando o risco existente. 
É possível aplicar montantes muito 
reduzidos em vários produtos, diver-
sificando o risco e convertendo em 
liquidez, num curto espaço de tempo. 

Outra opção em alta são os certifi-
cados de aforro, cuja taxa bruta ultra-
passou este mês os 3%, o valor mais 
alto da última década.

Sendo objetivo fomentar a poupança 
das famílias, estes produtos são de 
fácil acesso e baixo investimento. Os 
juros são calculados de três em três 
meses e acrescem à poupança, obri-
gando a um investimento mínimo de 
100 euros e tendo um resgate faci-
litado, sem encargos adicionais, com 
prémios de permanência até 1%. O 
período mínimo de subscrição é de 
três meses e o máximo de 10 anos, 
sendo possível fazê-lo nos CTT ou no 
site aforronet.

Estas são algumas formas de in-
vestir, mesmo no tempo de crise que 
atravessamos.

O momento é 
(também) de 
investir

 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
• Conheça o seu perfil de 

risco

•  Escolha um objetivo da 
poupança

•  Defina um valor

•  Analise bem as opções 
antes de escolher

•  Se tiver dúvidas, fale com 
um profissional

Banda Sinfónica da 
PSP animou crianças 
do Centro Social de 
Paramos 

NUMA TARDE bem dife-
rente do habitual, as crianças 
do Centro Social de Paramos 
tiveram, na passada semana, 
direito a um Concerto de 
Palmo e Meio, uma inicia-
tiva realizada pela Banda 
Sinfónica da Polícia de Segu-
rança Pública (PSP), que tem 
levado a várias escolas do 
país um contacto mais direto 
com a profissão e a música. 
Neste concerto, as crianças 
que integram o Centro So-
cial de Paramos tiveram 
oportunidade de assistir ao 
momento musical e ainda 
ter contacto com os instru-
mentos utilizados pelos mú-
sicos presentes, podendo vê-
-los de perto, tocar e perceber 
como funcionam. ○

Rotary Club de 
Espinho celebra 
36º aniversário

É JÁ ESTE SÁBADO, dia 
28 de janeiro, que o Rotary 
Club de Espinho vai soprar as 
velas do seu 36º aniversário. 
As comemorações vão de-
correr no Hotel Monte Lírio 
e iniciam com um jantar fes-
tivo às 20h30. Cerca das 22h15 
vai realizar-se um momento 
musical e o tradicional corte 
do bolo, estando o encerra-
mento da festa previsto para 
as 23 horas.
Segundo o Rotary Club de Es-
pinho tratam-se de “36 anos 
de história, 36 anos a ajudar 
a comunidade, a contribuir 
para a paz mundial”. ○

©
 SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

26 de janeiro de 2023 • Defesa de Espinho • 11



pessoas & negócios

LISANDRA VALQUARESMA 

Dona Rosa em homenagem à avó, 
mas também com o objetivo de 
transmitir o mundo cor de rosa que 
as irmãs Daniela e Catarina Cardoso 
ambicionavam. Apaixonadas pela 
pastelaria, apostaram na venda de 
bolos caseiros online e o sucesso con-
seguido foi a porta de entrada para a 
loja na rua 14.
Dizem ser “sonho antigo”. Abrir uma 
casa de chá com um conceito dife-
rente era o grande objetivo de Da-
niela e Catarina que, há cerca de dois 
meses, ganharam coragem para dar 
o passo em frente. “Começámos a 
ter muitas encomendas de bolos, por 
isso decidimos procurar um espaço 
físico que sempre foi o nosso obje-
tivo final. Acabou por aparecer uma 
loja que ambas gostámos e decidimos 
avançar”, recorda Daniela, explicando 
que apesar da vontade de ter um es-
paço próprio fosse grande, ambas não 

queriam ter apenas mais um igual a 
tantos outros na cidade.

Decoração como ponto diferenciador 

“Sempre tivemos este sonho e há 
coisas que também estiveram 
sempre na nossa cabeça. Apesar de 
não termos tido um conceito pré-de-
finido, sabíamos que queríamos uma 
coisa rosa, que impactasse”, revela Da-
niela Cardoso, dizendo que a intenção 
foi a de “montar um espaço agradável, 
onde as pessoas gostassem de estar, 
um ambiente confortável para conse-
guirem desfrutar da melhor maneira” 
daquilo que as irmãs preparam.
Tudo foi pensado ao pormenor. Se-
gundo Catarina, o visual sempre foi 
relevante, por isso, todos os detalhes 
foram pensados de forma bem cui-
dadosa, desde a decoração com flores 
até à loiça utilizada. “Decoramos o 
espaço à nossa maneira e foi tudo 
feito por nós, com a ajuda da nossa 

Ao início não 
tínhamos noção 
que era assim tão 
diferente, mas depois 
as pessoas foram-nos 
dizendo isso”
Catarina Cardoso

“Começámos a ter 
muitas encomendas 
de bolos, por isso 
decidimos procurar 
um espaço físico que 
sempre foi o nosso 
objetivo final”
Daniela Cardoso

BRUNCH & LOUNGE

NA RUA 14, O DONA ROSA 
É UM ESPAÇO IMPOSSÍVEL 
DE IGNORAR. O seu 
ambiente bem cor 
de rosa, feminino e 
florido faz qualquer 
um acreditar que está 
dentro de um sonho. 
E na verdade está. No 
sonho de Daniela e 
Catarina Cardoso que 
aliaram a paixão pela 
pastelaria à vontade 
de montar uma casa de 
chá bem moderna.

DONA ROSA: o sonho 
antigo de duas irmãs 
que se tornou realidade 

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...Depois de
todas as polémicas

relativas à 
  Câmara de Espinho

Que 
valente Cruz tem que 

carregar agora!
MARIA MANUEL CRUZ 

Assume a 
presidência

família. Demoramos apenas um mês 
a colocar tudo em ordem”, explicam 
as irmãs, confessando que a deco-
ração escolhida teve impacto ime-
diato junto da população. “Ao início 
não tínhamos noção que era assim 
tão diferente, mas depois as pessoas 
foram-nos dizendo isso mesmo. Não 
esperávamos que nos dessem tanto 
esse feedback, mas muitos clientes 
frisaram a decoração porque aca-
baram por ficar curiosas e isso fez 
com que viessem conhecer”.

“Foi a pastelaria que fez todo o sonho 
ganhar vida” 

A pastelaria assume papel de des-
taque no Dona Rosa. Bolos de diversos 
sabores e feitios compõe a montra, 
fazendo as delícias dos clientes, pois 
segundo Daniela, “foi a pastelaria que 
fez todo o sonho ganhar vida”.
O bolo de cenoura com calda de cho-
colate quente parece ser, de acordo 
com as irmãs, a grande preferência. No 
entanto, como nem só de doces se faz 
uma casa de chá, Daniela e Catarina 
fizeram novas apostas. “Tivemos que 
adaptar o nosso menu e incluir outras 
coisas que nós também gostamos. No 
fundo, são coisas que sabemos que fa-
zemos bem e queremos dar a provar 
às pessoas. E é tudo feito por nós, da 
forma mais tradicional e caseira pos-
sível”, contam, orgulhosas, explicando 
que são os hambúrgueres e as tostas 
com ovo as iguarias mais pedidas.
Apesar da Dona Rosa só funcionar há 
cerca de dois meses, Daniela e Cata-
rina Cardoso não escondem a vontade 
de dar novas asas ao negócio. Para já 
querem colocar o espaço de Espinho 
“a trabalhar a todo o gás”, para, mais 
tarde, abrir a Dona Rosa no Porto. ○
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O corredor do supermercado lá dos 
prédios sempre me pareceu imenso, mas 
naquele dia era interminável: começava 
na zona das caixas, como de costume, 
mas não se vislumbrava ao fundo a fruta, 
a assinalar o fim do paraíso de chocolates 
e chicletes e sugus.

Naquele dia em que o suor saía das 
mãos e o coração de criança batia mais 
do que nos jogos no pátio, o objectivo era 
chegar ao tubo de Allegro, os Toffee Ca-
ramelos cujo sabor ainda cá está, alojado 
no cérebro e nas papilas, 30 e tal anos 
depois. Passaram-se horas nos segundos 
que durou a caminhada das caixas aos Al-
legro e dos Allegro ao raspanete da zelo-
sa Lurdes: “Ricardo, vai pôr isso que tens 
no bolso onde estava e eu não conto aos 
teus pais.” O corar de vergonha foi bem 
mais pesado que o caramelo que voltou 
para a prateleira. Mas, ainda assim, insufi-
ciente para servir de lição de vida. 

Uns anos mais tarde, na Madeira, a 
estupidez de grupo e o fervilhar da ado-
lescência (ou o fervilhar de grupo e a es-
tupidez da adolescência, escolha o leitor) 
misturaram-se na altura errada: a equipa 
de voleibol em que jogava - 85% dela, 
para ser mais preciso e justo para os que 
tiveram a cabeça no lugar - achou boa 
ideia trazer de graça os típicos bordados 
locais pensando que o idoso que os ven-
dia não ia dar pela patifaria.

O filme podia ser o mesmo, com ligei-
ras nuances: em minutos que pareceram 
horas, a saída da loja, qual caminhada 
triunfal dos rufias, a entrada no autocarro 
rumo ao Funchal, o idoso em fúria a entrar 
por lá adentro e os bordados devolvidos 
a quem pertenciam. E os penosos dias 
que se seguiram e o penoso castigo do 
clube no regresso a casa e a vergonha, a 
vergonha!

Porque não é só o medo de um par 
de estalos; mais do que isso, é o medo 
de defraudar expectativas, de frustrar a 
educação que nos dão. De não honrar o 
legado. Voltei a sentir que a vergonha en-
rubesce mais a tez do que aquele par de 
estalos mais do que merecido. Desta vez 
serviu de emenda.

Colados os telhados de vidro, olho à 
volta e vejo tudo em cacos. A moral em 
cacos, a honradez em cacos, a serieda-
de em cacos, até a inteligência rachada a 
meio pela esperteza-saloia. Onde, como 
e por que é que esta gente que não cora 
de vergonha se acha no direito de escalar 
à socapa e fazer de nós parvos? De rece-
ber valores chorudos deste, para promo-
ver estoutro, influenciar aquele, beneficiar 
aqueloutro?

Um dia sonhei que Espinho estava nas 
capas dos jornais nacionais durante dias e 
que abria os noticiários da televisão. Eram 
as praias e as ondas magníficas; o ir a pé 
para qualquer lado; os melhores gelados 
durante o dia e as bolas de Berlim de ma-
drugada; um amor ímpar pelo clube da 
terra; o cheirinho a peixe grelhado. Tudo 
com fotos e letras gordas e o entusiasmo 
indisfarçado dos pivots. Devemos mesmo 
ter cuidado com o que desejamos, não vá 
o universo entender só metade e transfor-
mar o sonho em pesadelo.

O poder, o dinheiro e o poder do di-
nheiro cegam fácil e rapidamente os pe-
queninos que tentam parecer grandes. 
Mais ainda se for este o legado que lhes 
deixaram, não necessariamente em casa, 
mas nos meios em que se movem - não 
há melhores desculpas do que “o anterior 
também fazia”, “se não fosse eu era ou-
tro”, “em todo o lado é assim”.

É precisamente por ser “em todo o 
lado assim” que cada vez mais desacredi-
tamos. Deixamos de querer saber, deixa-
mos de escrutinar, deixamos de participar, 
deixamos de votar. E deixamos que, pe-
rigosamente, emirjam fenómenos popu-
listas que prometem observar os deveres 
mas que, quando dermos por ela, nos le-
varam os direitos.

Aqui e no resto do país, e não apon-
tando o dedo a qualquer nome em espe-
cífico enquanto os tribunais não o fizerem 
primeiro, urgem lufadas de ar fresco que 
soprem tão mas tão forte, que levantam o 
pó mais entranhado nos nossos organis-
mos públicos e devolvem o país aos ci-
dadãos, como se idealizou em Abril. Hoje 
não há um ditador, é verdade, mas há 
políticos de tal forma reféns do carreiris-
mo que ameaçam tornar (já tornaram?) a 
nossa democracia num salão de jogos. É 
bom perceber que há quem comece a pe-
gar nos comandos e os ejecte enquanto é 
tempo, mas falta fazer mais, muito mais.

Há uns anos, nas viagens de e para 
Aveiro, todos os dias aprendia com o Al-
bano, meu amigo e colega de curso. Eu 
acabado de chegar à maioridade, cheio 
de ideias utópicas; ele dez anos à frente, 
muito mais esclarecido, tanto por ser um 
leitor acérrimo de autores e jornais de re-

ferência, como pelos inúmeros caminhos 
da vida que já tinha percorrido até aí.

Nas nossas saudáveis discussões, vá-
rias vezes eu defendia que as maiorias 
absolutas corroíam uma democracia tão 
jovem e imatura como a nossa, pela in-
capacidade de governarem distantes dos 
interesses e dos aparelhos e sem uma 
oposição que pudesse agir quanto a isso. 
O que vejo, agora, é que os interesses e 
os aparelhos estão lá sempre, indepen-
dentemente das percentagens (des)con-
fiadas a cada cor. Apesar de as maiorias 
poderem facilitar a opacidade, também a 
tornam potencialmente mais trapalhona, 
mais descarada e mais fácil de apanhar.

A solução é só uma: todos nós, que 
carregamos o legado de um país maravi-
lhoso que não queremos desbaratar, te-
mos de ser atentos, exigentes e interventi-
vos. E dignos. Não há caramelo que valha 
a pouca-vergonha. 

Há legados 
desgovernados

opinião 
Ricardo Fidalgo, Músico

O que vejo, agora, é que os 
interesses e os aparelhos estão lá 
sempre, independentemente das 
percentagens (des)confiadas a 
cada cor.

P
U

B
26 de janeiro de 2023 • Defesa de Espinho • 13



✝ Prof.ª MARIA RITA MARTINHO GUEDES PRATA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo 
manifestaram pesar.
Comunicam que a Eucaristia de 
7.º dia será celebrada dia 31, 
terça-feira, pelas 19:00 horas, 
no Auditório do Salão Paroquial 
de Espinho, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 26 de janeiro de 2023    

Fun.ª N.ª S.ª D’Ajuda – Sancebas – Rua 20 nº 918 Espinho – Servilusa [Tlf. 227345129 - 917738092]

✝ MARIA CELESTE MOREIRA NATÁRIO
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

(Viúva de Joaquim Ritinha)
São Paio de Oleiros

Suas filhas, genros, netos, bisnetos 
e restante família vêm 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. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada dia 30, 
segunda-feira, pelas 18:45 horas, 
na Igreja Paroquial de São Paio de 
Oleiros, agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 26 de janeiro de 2023    

Isabel Pinto de Almeida 
Rosa Pinto Maia 
Margarida Pinto Oliveira 
Maria Celeste Pinto

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

necrologia

✝ ANTÓNIO RODRIGUES DE SOUSA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua do Souto/Anta - Espinho

Seus filhos, genro, noras, netos 
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 cele-
brada quinta-feira, dia 26 de 
Janeiro, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta.   
A família desde já agradece. 

Espinho, 26 de janeiro de 2023    

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

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

QUARTOS, c/ casa 
de banho privativa, c/ 
cozinha, pequeno-almoço, 
tratamento de roupa, 
garagem e TV Cabo mais 
Sport TV. Tlf. 227340002 
ou 227348972

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

Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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✝ JULIETA DA SILVA PEREIRA E PINHO
MISSA DO 47.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Com profunda saudade, sua 
filha Maria Julieta Pereira de 
Pinho e seu neto António Manuel 
Pinho Ferreira vêm comunicar 
que será celebrada Eucaristia 
no próximo domingo, dia 29 de 
janeiro, no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho, pelas 19 
horas.Agradecem a quem possa 
comparecer.

Espinho, 26 de janeiro de 2023

✝ ROLANDO FERREIRA LEITE DA CONCEIÇÃO
ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO (FALECEU A 23/01/2021)

(Antigo proprietário  
da Farmácia Conceição)

Na passagem do 2.º aniversário 
de falecimento do seu ente 
querido, a família recorda-o com 
profunda dor e saudade.

Silvalde, 26 de janeiro de 2023

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

ESMÁLIA RODRIGUES
34.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Seus filhos, genros, noras, netos e demais 
família vêm, por este meio, comunicar a todas 
as pessoas que será celebrada missa por sua 
alma, dia 2 de fevereiro, quinta-feira, pelas 19 
horas, na Igreja Paroquial de Anta. Desde já 
agradecem a quem possa comparecer.

✝

✝ Eng. JOÃO JOSÉ GIL DE SOUSA JUSTINIANO
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

A família vem comunicar às 
pessoas de suas relações e 
amizade que será celebrada 
missa por alma do seu ente 
querido, dia 31, terça-feira, pelas 
19 horas, no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho. Desde 
já agradece a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 26 de janeiro de 2023

Albina Alice Ferreira Lapa Sousa Justiniano
João Filipe Justiniano
João José Justiniano
João Carlos Justiniano
Maria João Justiniano Vitó
Sílvia Justiniano
Vânia Pereira
Sofia Pereira
Rui Vitó e netos

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

JOÃO MANUEL RESENDE DA FONSECA
MISSA DO 29.º ANIVERSÁRIO

Seus sobrinhos vêm, por este meio, participar 
que será celebrada missa pelo seu eterno 
descanso, dia 27, sexta-feira, pelas 19 horas, 
no Auditório do Salão Paroquial de Espinho.
Desde já agradecem a quem possa comparecer 
a este acto religioso.

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
26 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

sexta
27 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

sábado
28 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

domingo
29 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

segunda
30 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

terça
31 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

quarta
1 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

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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MANUEL PROENÇA

LEONEL SILVA, figura de proa do 
clube do futebol popular, Estrelas 
Vermelhas, teve a ideia de criar uma 
secção de atletismo na coletividade, 
há cerca de oito anos. O vice-pre-
sidente da formação silvaldense 
recorda a história que começou 
com um grupo de amigos a pedir 
umas camisolas de patrocínio para 
umas corridas. “Juntávamo-nos na 
Nave Desportiva para correr. Como 
todos me conheciam, sabendo que 
estava no Estrelas Vermelhas e que 
me dava muito bem com Belmiro 
Peralta, proprietário da Peraltafil, 
pediram umas camisolas para an-

darem a correr. Com este pretexto 
das camisolas, foi criada a equipa de 
atletismo”, lembra Leonel Silva.

À semelhança do futebol, a equipa 
também enfrenta anualmente en-
tradas e saídas. “No início tínhamos, 
aproximadamente, 15 atletas, mas 
foram saindo para o GD Ronda e para 
o Fiães e acabámos por ficar com 
seis. Com o fim do projeto em Fiães, 
muitos regressaram ao nosso clube. 
Mais tarde filiámo-nos na Associação 
de Atletismo de Aveiro e, atualmente, 
temos 22 atletas”, explica.

A equipa EV-Peraltafil participa 
em diversas provas e foi campeã no 
corta-mato, em 2018 e 2019, sagran-
do-se, em 2020, vice-campeã dis-

trital de Aveiro. “Temos conseguido 
excelentes prestações, o que nos 
deixa particularmente orgulhosos”, 
sublinha Leonel Silva.

Para um clube que nasceu para 
jogar futebol, ter uma secção de 
atletismo apresenta naturalmente 
custos elevados e Leonel Silva fala 
das dificuldades em manter tudo 
a correr. “Não é fácil manter uma 
secção de atletismo. Diria, até, 
que é muito complicado e senão 
tivéssemos o apoio dos nossos 
patrocinadores, era impossível de 
ser sustentada. Temos um orça-
mento anual de 14 mil euros para a 
presente temporada e o custo das 
provas é elevado”, revela, acrescen-

tando que, por norma, “as participa-
ções em provas envolvem grandes 
deslocações”.
Mesmo com constrangimentos fi-
nanceiros, o objetivo é chegar mais 
longe. “Temos os pés bem assentes 
na terra porque estamos cons-
cientes que levar por diante este 
projeto não é nada fácil. Contudo, 
apesar do esforço, temos conse-
guido mantê-lo vivo e o nosso ob-
jetivo é o de melhorá-lo”, evidencia 
Leonel Silva.

O dirigente recorda que no ano 
passado a secção participou em 
54 provas, com um interregno de 
quatro meses devido à pandemia. 
“Temos provas quase todos os 
fins de semana onde estão, quase 
sempre, três ou quatro atletas 
nossos”, lembra Leonel. 

A equipa EV – Peraltafil, segundo 
o responsável, “já é reconhecida 
pelos restantes clubes e, até, por 
alguns profissionais, quer por 
intermédio dos nossos atletas, 
quer através dos resultados que 
vamos conquistando”. Os restantes 
clubes “já nos vão dando o devido 
valor e o respeito que merecemos”, 
acrescenta. 

Crescer em qualidade

O vice-presidente dos Estrelas Ver-
melhas garante que a intenção “não 
é crescer em quantidade de atletas”, 
mas sim, "melhorar os resultados" 
que têm sido obtidos.  

Uma vez mais, a questão mone-
tária trava outros sonhos e, por isso, 
o dirigente fica-se pela ambição de 
participar nas provas da Associação 
de Atletismo de Aveiro. "De outra 
forma, teríamos de conseguir ou-
tras receitas e um orçamento muito 
mais dilatado do que aquele que 
temos agora”, explica.

Por fim, Leonel Silva reconhece 
que o maior apoio que o clube vem 
dos patrocinadores e da Junta de 
Freguesia, designadamente do pre-
sidente do executivo, José Carlos 
Teixeira, que "tem sido excecional". 
Já por parte da Câmara Municipal, o 
dirigente não vê interesse.  .

“Há três anos atrás, fizemos a 
primeira prova das Tasquinhas de 
Silvalde e o objetivo era de manter. 
Contudo, infelizmente, por respon-
sabilidade da Câmara Municipal, 
isto não foi possível. É uma grande 
mágoa que mantenho”, explica, ga-
rantindo que ainda assim o clube 

“irá continuar a correr e a dar nome 
à freguesia de Silvalde e ao concelho 
de Espinho”. 

Tozé Castro quer vencer medalha 
no Europeu

O atleta dos EV-Peraltafil, Tozé 
Castro, aos 42 anos de idade, é uma 
das grandes referências do clube e 
da secção, que tem como objetivo 
mais próximo trazer uma medalha 
do Campeonato da Europa da Ma-
ratona de Veteranos, que se irá rea-
lizar no Funchal.

Tozé começou a praticar atle-
tismo aos nove anos de idade, em 
S. Paio de Oleiros e mais tarde in-
tegrou o Foz do Douro, clube onde 
correu Rosa Mota. Após um inter-
regno de uma década, Tozé Castro 
regressou à corrida de estrada, 
passando pelo Núcleo de Atletismo 
de Cucujães, pelo Fiães SC e, agora, 
pela EV-Peraltafil.

“O projeto em Fiães acabou por 
terminar e grande parte dos atletas 
vieram para o Estrelas Vermelhas”, 
conta, explicando que, no seu caso, 
tratou-se de um convite feito por 
Leonel Silva. “Era um projeto novo, 
que me agradou e, por isso, decidi 
aceitar”, diz o atleta.

“Este clube tem tentado dar-nos 
todas as condições para a prática 
da modalidade”, reconhece Tozé 
Castro. ○

REPORTAGEM. Já lá vão cerca de oito anos a participar em várias competições 
de estrada. O Estrelas Vermelhas – Peraltafil conta com mais de duas dezenas 
de atletas e um conjunto de troféus. As conquistas e a paixão pelas corridas 
tornaram a equipa uma referência nacional nos campeonatos veteranos.

ATLETISMO

EV-Peraltafil com muita 
estrada (ainda) por correr 

Atletismo.  

Académica já treina, mas em 
quatro espaços diferentes. 
Solução é provisória até novo 
protocolo com o Município p18

Futsal.  

"Ser cada vez melhor e passar 
uma mensagem aos mais jovens 
sobre a importância do trabalho"
Dércio, jogador de futsal do Novasemente 
GD com 35 anos p16 e 17

Voleibol. 

Tigres e mochos já não 
estão na Taça de Portugal 
mas foram vitoriosos nos 
jogos do campeonato p19

Queremos ser apenas 
um clube ao nível 
da Associação de 
Atletismo de Aveiro. 
De outra forma 
teríamos de conseguir 
outras receitas e um 
orçamento muito mais 
dilatado do que aquele 
que temos agora”
Leonel Silva, EV-Peraltafil

Este clube tem tentado 
dar-nos todas as 
condições para a 
prática da modalidade”
Tozé Castro, atleta

defesa-ataque

Tozé Castro, atleta dos Estrelas 
Vermelhas-Peraltafil, alcançou o 
terceiro lugar no escalão de M40 
na Maratona do Funchal. O atleta 
que veste a camisola silvaldense 
conseguiu, também, o quarto 
lugar na classificação geral da 
prova, com o tempo de 2h33m44s.
Além de Tozé Castro, 
participaram na prova Hélder 
Pires, Ana Oliveira e Leonel Silva.
Entretanto, em Viana do Castelo, 
na meia-maratona, o atleta da 
EV-Peraltafil Ângelo Pereira 
alcançou o 12.° lugar no escalão 
sénior e Renato Sousa ficou 
na 18.ª posição. Nesta prova 
participou, também, o atleta 
Manuel Bessa. 

MEDALHA DE BRONZE NA 
ILHA DA MADEIRA
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GONÇALO RIBEIRO

Que analise faz ao rendimento da 
Novasemente até ao momento?
Acredito que, na presente tempo-
rada, o nosso rendimento tem es-
tado um pouco aquém das nossas 
expectativas. No ano transato fi-
camos apenas a dois pontos da su-
bida de divisão, que era algo que de-
sejávamos. Este ano tentámos fazer 
uma remodelação no nosso plantel, 
com a intenção de podermos in-
corporar mais qualidade e, deste 
modo, atingir o objetivo que nos 
escapou no ano passado. Neste 
momento [antes do jogo de sábado 
com o Sporting de Silvalde] ainda 
não estamos numa posição de 
acesso à zona de play-off de subida, 
mas estamos apenas a dois pontos, 
pelo que ainda nos é perfeitamente 
viável atingir esses lugares. No 
geral, estávamos à espera de mais 
rendimento da nossa parte.
E como avalia a sua época em 
específico? 
Comparativamente à temporada 
anterior, a minha época também 
tem estado abaixo daquilo que eu 
esperava. O meu rendimento é algo 
que talvez se possa explicar com o 
rendimento da própria equipa, ou 
pode ser totalmente ao contrário. 
Acho que o facto de alguns joga-
dores estarem em sub-rendimento 
afeta o rendimento geral do grupo. 
O meu caso acaba por se incluir 
nos jogadores que não têm estado 
ao seu melhor nível, principal-

mente tendo em conta aquilo que 
consegui atingir na temporada pas-
sada. No entanto, é importante re-
ferir que o meu rendimento nessa 
época foi uma agradável surpresa.
Porque foi uma surpresa?
Estive quatro ou cinco anos afas-
tado da prática do futsal, porque 
estava a trabalhar no estrangeiro. 
Quando recebi o convite do No-
vasemente GD para regressar ao 
futsal, já não perspetivava jogar 
mais a este nível. A verdade é que 
acabei por aceitar o convite e a 
época correu-me muito bem. Fui o 
melhor marcador do campeonato, 
fiz bons jogos e estivemos muito 
perto dos objetivos. Portanto, a 
época não me está a correr tão bem 
como no ano passado, a nível indi-
vidual e coletivo, mas é algo que faz 
parte do desporto.
Porque é que decidiu voltar a 
jogar?
Decidi voltar a jogar porque prati-
quei sempre desporto a nível fede-
rado desde muito novo, e sinto que 
é algo que completa a minha vida. 
Não sei viver sem ter competição, 
sem treinar, dar o melhor e tentar 
ser melhor a cada dia.

Como referiu, o objetivo da equipa 
é subir de divisão. Mas qual é 
o objetivo individual para esta 
época? Há alguma marca que quer 
ultrapassar? 
Não, de todo. Nunca me foquei es-
pecificamente em objetivos indivi-
duais, até porque já tenho 36 anos, 

e, como já disse várias vezes, o que 
importa é estar no grupo, competir, 
passar uma mensagem aos atletas 
mais novos do clube, sem me preo-
cupar muito com marcas e troféus. 
Até porque quando eu tinha os 
meus 20 ou 21 anos pensava muito 
nisso, e atualmente, com a expe-
riência que levo, tenho objetivos 
na vida que são muito mais impor-
tantes que jogar futsal a este nível. 
Essas coisas passam-me completa-
mente ao lado.
Sem correr atrás de marcas pes-

soais, transmitir uma mensagem é 
o mais importante?
Exatamente. Há algo importante 
que é preciso ter em conta, posso 
não perseguir essas marcas, mas 
não significa que estou a jogar 
apenas para passar o tempo. Não 
tenho objetivos que sejam prémios 
individuais, mas tenho o objetivo 
de ser cada vez melhor e passar 
uma mensagem aos mais jovens 
sobre a importância do trabalho, 
do empenho, da seriedade e de 
respeitar o emblema que represen-
tamos. É isso que eu quero. 
Porque é que enveredou pelo 
futsal?
Joguei futebol de 11 até ter 19 anos, 
altura em que tive de abandonar 
por questões de saúde. Depois 
surgiu o convite para jogar futsal 
e decidi experimentar, e como era 
um pouco menos agressivo, acabei 
por decidir ficar.
O último fim-de-semana foi de 
dérbi entre o Novasemente e o SC 
Silvalde. Apesar da derrota an-
tense, qual é o sentimento de par-

ticipar num jogo único como este?
É sempre especial, até porque na 
época 2016/2017 eu representei du-
rante meio ano o SC Silvalde, numa 
fase da vida em que fazia meio ano 
a trabalhar aqui e a outra metade 
no estrangeiro. Numa das vezes em 
que estava a trabalhar em Portugal, 
recebi um convite do Nélson Costa 
para ajudá-los e aceitei com todo 
o gosto. Fui muito bem recebido e 
estabeleci relações muito boas com 
toda a gente, por isso é um sabor 
especial enfrentar esse clube até 
porque o presidente, com quem 
mantenho uma excelente relação, 
é o mesmo dessa altura. Por isso 
acaba por ser especial, é mais um 
reencontro como já tive muitos du-
rante os meus 20 anos de carreira, 
mas dentro do campo esses senti-
mentos dissolvem-se e só penso em 
ajudar a minha equipa da melhor 
forma.
Como define essa rivalidade?
É uma rivalidade saudável, até 
porque toda a gente se conhece, 
mas quando se trata de defender 

FUTSAL - NOVASEMENTE GD

ENTREVISTA. DÉRCIO, JOGADOR DO 
NOVASEMENTE GD, É UM DOS LÍDERES 
DA EQUIPA QUE PROCURA REPETIR A 
LUTA PELA SUBIDA DE DIVISÃO QUE 
TRAVOU O ANO PASSADO, DESTA VEZ 
COM OUTRO DESFECHO. O experiente 
jogador tem tido uma carreira peculiar onde 
conseguiu conciliar o amor ao desporto com 
os compromissos familiares e laborais.

Dércio quer a 
subida de divisão 
e ajudar a passar 
uma mensagem 
aos mais novos 
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Enquanto ainda me 
sentir em condições 
físicas para ajudar, vou 
continuar a jogar, sem 
fazer muitos planos a 
longo prazo”
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os interesses de cada um, muitos 
deixam de ser racionais. Quando 
uma rivalidade é saudável e não 
passa os limites da educação e do 
respeito, isso só vai trazer mais 
pessoas ao pavilhão, e mais paixão 
ao jogo. Quanto mais rivalidade 
positiva melhor para todos os 
intervenientes.
Relativamente à altura em que 
intercalava a sua vida entre Por-
tugal e o estrangeiro, como é que 
um jogador consegue ter esta gi-
nástica para gerir o trabalho e o 
futsal? É preciso ter uma grande 
paixão pelo que faz...
As coisas acabam por acontecer 
naturalmente. Quando decidi emi-
grar foi pelo facto de ter contraído 
uma lesão enquanto representava 
o ACR Vale de Cambra. Fraturei 
a clavícula e fiquei quatro meses 
sem jogar e trabalhar. Como es-
tava a acabar a época, achei que era 
uma boa altura para experimentar 
trabalhar no estrangeiro. Fui, gostei 
e durante esses três anos subse-
quentes eu trabalhava meio ano, 
porque era um trabalho sazonal, 
e nos outros seis meses voltava 
para Portugal. Nesses meses em 
que cá estava, recebia convites de 
equipas que já conheciam o meu 
percurso e o meu trabalho, até an-
tigos treinadores, que sabiam das 
minhas condições e queriam que 
jogasse uma parte da época. Nos 
cinco anos seguintes, acabei por 
mudar-me para França a tempo 
inteiro, e apesar de não me ter des-
ligado do futsal, porque jogava em 
competições com amigos, o nível 
era muito mais baixo comparado 
à minha carreira. Quando ocorreu 
o nascimento da minha filha de-
cidi voltar para Portugal, e surgiu 
o convite do Novasemente GD. É 
curioso que além desse, tive mais 
uns quantos clubes que nem fazia 
ideia de que ainda se lembravam 
de mim. Alguns desses clubes es-
tavam até em divisões superiores, 
mas devido a compromissos fami-
liares era-me impossível assumir 
desafios que me tirassem mais 
tempo. Enquanto ainda me sentir 
em condições físicas para ajudar, 
vou continuar a jogar, sem fazer 
muitos planos a longo prazo.
Como é que um atleta gere uma 
ausência de seis meses ou até de 
cinco anos fora da competição?
É engraçado, porque numa das 
fases em que voltei após uma au-
sência de seis meses, fui para o 
Lamas Futsal e estava em melhor 
forma do que alguns jogadores 
quando cheguei. Talvez porque 
corria todos os dias, andava de bici-
cleta e porque tenho uma pequena 
vantagem: a minha profissão está 
ligada ao corpo humano, sou fi-
sioterapeuta, até vou abrir uma 
clínica aqui em Espinho, e percebo 
bem dessas biomecânicas. Toda a 
atividade física que realizava dava 

para manter essa forma, até hoje, 
com 36 anos, posso dizer que não 
me sinto muito atrás dos mais 
novos.
O Dércio é o jogador mais expe-
riente do plantel e um dos capi-
tães. Sente que tem um peso dife-
rente no balneário? 
Sim, fruto da minha experiência, 
da quantidade de épocas que fiz, 
sei que quando é preciso uma voz 
no balneário todos ficam à minha 
espera. Já perdi e já ganhei muitos 
mais jogos que a maioria dos joga-
dores do nosso plantel, por isso sei 
lidar com certas e determinadas 
situações. Por outro lado, temos 
muitos jogadores relativamente 
jovens e há um espírito de missão, 
de tentar ajudá-los, tentar motivá-
-los, porque toda a gente sabe que, 
quando somos novos, o nosso foco 
tende a desviar-se um pouco, por 
isso tento sempre ajudar. Eu não 
falo muito com os mais jovens, 
mas tento mostrar com atitudes 
aquilo que devemos fazer.
O estatuto e a experiência que 
tem, provavelmente melhorou as 
suas capacidades de liderança. 
Estas capacidades podem levá-lo 
a escolher uma carreira como 
treinador no futuro?
Neste momento, não ponho esse 
cenário em cima da mesa. No en-
tanto, confesso que, com o passar 
dos anos, comecei a olhar para 
o futsal com outros olhos. Hoje 
quando vejo futsal, não estou só 
a ver o jogo, estou a ver compor-
tamentos táticos, o trabalho que 
foi realizado nas bolas paradas, 
fixo-me mais nas movimentações 
de certos jogadores e vejo tudo de 
forma diferente. Existem, inclusi-
vamente, alturas do nosso treino 
em que gosto de dar a minha opi-
nião, não que esteja a corrigir, mas 
sinceramente, não tenho o “bi-
chinho” de ser treinador. 
Assumo que com uma vitória não 
há grandes problemas. Como é 
que um líder de balneário lida 
com o balneário após uma der-
rota num jogo grande? Que im-
pacto é que pode ter?
Quando ganhamos não há muito a 
dizer, está tudo bem, efetivamente. 
A minha maneira de ser e de estar 
diz-me que as reações a quente 
nunca são benéficas, portanto 
é melhor cada um ir para casa e 
gerir a frustração da derrota à sua 
maneira. Cada um deve pensar e 
refletir nessa altura, e depois, na 
segunda-feira, ou quando for o 
próximo treino, dizer o que temos 
a dizer e corrigir o que for preciso, 
porque depois de um jogo cor-
remos o risco de extravasar mais 
as emoções do que seria expectável 
e desrespeitar a parte racional. Eu 
já estive em muitos balneários em 
que se discutia muito, às vezes até 
se partia para a violência e trata-
va-se mal pessoas por causa de 

derrotas, e depois as pessoas te-
riam de se retratar passados dois 
ou três dias porque pensaram na-
quilo que fizeram. Por isso digo, 
com a experiência que tenho, que 
cada um deve gerir as emoções à 
sua maneira numa fase inicial e 
depois, com calma e ponderação, 
dizer o que nos vai na alma, mas 
com racionalidade. 
Nesse sentido, acha que o bal-
neário do Novasemente é um bom 
balneário?
Sim, é um bom balneário. Temos os 
nossos problemas, como todos os 
balneários, mas quando há serie-
dade e quando as pessoas querem 
remar todas para o mesmo lado, 
as coisas geralmente correm bem. 
Claro que há sempre uma ou outra 
coisa que temos de resolver du-
rante a época, mas isso existe em 
todo o lado. Metade do plantel vem 

da época passada, toda a gente já 
se conhece, foi só uma questão de 
integrar os novos jogadores, isso 
é algo que podemos discutir se 
foi feito de uma maneira mais ou 
menos conseguida, mas temos um 
bom balneário. Há até relações de 
amizade muito boas.
Já vestiu a camisola do SC Sil-
valde e agora do Novasemente 
GD. Sente que tem uma ligação 
especial a Espinho? Foi algo que 
procurou?
A minha ligação a Espinho surgiu 
quando eu era muito novo, porque 
os meus pais trabalhavam cá, es-
tudei muitos anos cá, tenho muitos 
amigos em Espinho e vivo relati-
vamente perto, em Esmoriz. Como 
o Novasemente era perto de casa, 
consegui conciliar bem o futsal 
com a vida familiar, não perdia 
muito tempo com deslocações. A 
minha vinda para cá acabou por 
ser uma mistura de tudo.
Teve a oportunidade de jogar no 
estrangeiro?
Nunca tive essa oportunidade. 
E gostaria de ter jogado lá fora?
Também não, é algo que nunca me 
passou pela cabeça.
Como é que se define como 
jogador?
Nesta altura, sou um jogador muito 
menos rápido do que já fui, muito 
menos explosivo, mas talvez seja 
mais completo, a nível tático, agora. 
Tento compensar a falta de rapidez, 
agilidade e explosão que tinha aos 
25 anos com outra coisas, como 
por exemplo, espírito defensivo ou 

questões táticas. Mas não gosto 
muito de me avaliar, prefiro que 
sejam as outras pessoas. 
Tem algum ídolo no futsal?
Nem por isso. Tenho muitos ídolos 
no futebol de 11, porque o meu 
sonho era ser jogador dessa mo-
dalidade, mas acabei por seguir no 
futsal.
E quem são esses ídolos do futebol 
de 11?
Ronaldo, o Fenómeno, e o Deco.
Portugal tem tido muito sucesso 
no futsal na última década, não 
só a seleção, mas também os 
próprios clubes, e a nossa liga 
principal é uma das melhores do 
mundo. Como é que explica este 
sucesso todo?
Eu penso que muito do mérito se 
deve à qualidade dos treinadores 
que se foram formando. Tive a 
oportunidade de ser treinado por 
grandes treinadores, que eles pró-
prios foram formadores de treina-
dores e durante estes 20 anos de 
carreira consegui observar a evo-
lução dos treinadores. Acho que 
Portugal está muitíssimo bem ser-
vido neste aspeto. Há muitas coisas 
positivas que se fazem na formação 
e isso serve para aumentar a quali-
dade global do futsal em Portugal.
Qual foi o melhor momento na 
carreira?
Os melhores momentos foram 
sempre as subidas de divisão. Para 
ser mais concreto, o melhor mo-
mento foi a subida à 2ª Divisão 
Nacional com o Lamas, na minha 
segunda época. •

Quando eu tinha os 
meus 20 ou 21 anos 
pensava muito nisso, 
e atualmente, com a 
experiência que levo, 
tenho objetivos na vida 
que são muito mais 
importantes que jogar 
futsal a este nível”
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BADMÍNTON

MANUEL PROENÇA

Está finalmente encon-
trada uma solução, embora 
provisória, para um local de 
treinos do badmínton da 
Associação Académica de 
Espinho. Na verdade serão 
quatro os espaços encon-

trados para este problema 
até novo protocolo com a 
autarquia. Os academistas 
vão utilizar o pavilhão Dr. 
Amadeu Morais – usado pelo 
voleibol do clube -, o pavilhão 
da Escola Dr. Manuel Gomes 
de Almeida, a Nave Despor-
tiva e o pavilhão da Escola 
Básica de Silvalde, em ho-
rário reduzido.

A solução resultou, se-
gundo fonte ligada à secção 
academista, da “boa-von-
tade da secção de voleibol 
do clube”, que cedeu alguns 
horários nos espaços que dis-
punha e de um acordo com o 
Novasemente GD, numa re-
união com a Divisão de Des-
porto da Câmara Municipal.

Deste modo, a secção de 

badmínton academista irá 
partilhar um espaço na Nave 
Desportiva com o Novase-
mente GD, em horários que 
foram cedidos pelo futsal do 
clube antense. As restantes 
horas de treinos estarão 
distribuídas pelo pavilhão 
academista, em horários não 
utilizados pela secção de 
voleibol e pelo pavilhão da 
Escola Dr. Manuel Gomes de 
Almeida.

Segundo a mesma fonte, o 
Município de Espinho já deu 
luz verde à utilização do pa-
vilhão do Centro Escolar de 
Silvalde, mediante o paga-
mento daquilo que está pre-
visto no novo regulamento, 
até à assinatura de novo 
protocolo com a Académica. 

Contudo, esta situação é “in-
sustentável”, de acordo com a 
mesma fonte, uma vez que a 
taxa a pagar seria de 40 euros 
por hora o que levaria a que 
os academistas tivessem de 
despender mais de 400 euros 
por semana.

Para já, de acordo com esta 
fonte, serão utilizados apenas 
dois tempos no pavilhão em 
Silvalde, aguardando-se pelo 
novo protocolo onde a secção 
deverá beneficiar de um des-
conto de 50% na taxa a pagar.

Espinho vai receber Liga de 
Clubes

A cidade de Espinho vai re-
ceber no próximo fim de 
semana a primeira etapa da 
Liga de Clubes, 1.ª e 2.ª Di-
visão Nacional, na Nave Des-
portiva Municipal.

A prova, irá contar com a 
participação da Académica 
de Espinho (1.ª Divisão) e 
do Novasemente GD (2.ª Di-
visão), e será o arranque para 
a nova temporada.

Os jogos do escalão secun-
dário decorrerão no sábado 
com a participação de oito 
clubes, com jornadas às 10 
horas, 13h30 e às 17 horas.

No domingo realizam-se 
os encontros da principal di-
visão, com jogos às 10 e às 14 
horas.  MP

Academistas vão treinar em 
quatro espaços diferentes

defesa-ataque

Solução 
provisória 
aguarda novo 
protocolo com 
o clube. Escola 
de Silvalde será 
utilizada em 
horário mais 
reduzido.

FUTEBOL - CAMPEONATO SABSEG
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O SC ESPINHO perdeu, por 3-0, com o U. 
Lamas, mas manteve o terceiro lugar da tabela 
da primeira fase da Zona Norte do Campeo-
nato Sabseg. Apáticos, os tigres sofreram dois 
golos no primeiro tempo sem resposta. Na 
segunda parte, os lamacenses aumentaram o 
castigo ao marcarem o terceiro golo. Os espi-
nhenses, com 10 elementos, por expulsão de 
Tiago Silva, não tiveram a arte e o engenho 
para dar a volta ao resultado, perante um ad-
versário que se revelou mais consistente.
Apesar da derrota ante o líder, o SC Espinho 
mantém o terceiro lugar da tabela, sendo deci-
sivas as duas últimas jornadas desta fase.
Recorde-se que os quatro primeiros classifi-
cados da Zona Norte e da Zona Sul passam à 
fase de apuramento do campeão e da subida 
ao Campeonato de Portugal.  MP

Sem arte 
nem engenho

U. LAMAS SC ESPINHO

3 0
JORNADA 16. 22/01/2023

Estádio Comendador Henrique Amorim, em SM Lamas

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
© Xavi Ferreira Diogo Santos

71  Barbosa Tiago Silva 48 59

Nuno Martins Ricardo Almeida
Hugo Almeida Dimitri

Mica Roger                            45

Filipe Melo João Ricardo ©           45 11

71 Diogo Gouveia Belinha
71 Aranha Lucas Lima                   76

Joãozinho Luka Oliveira               86

51 66 Emanuel Alves Wilson Rodrigues
49 66 Alex Oliveira Guga                             76

Fábio Pais T Fábio Paquete
Nuno Dias Miguel Borges

71                  Luís Magolo Vítor Fonseca              86

71                 Luís Moreira Paulo Cruz                   76

66                    Zé António Raí Pinto                       76

66                Rafa Cardoso Dida
71                 Diogo Rocha Mateus Nunes            45

Pedro Tavares Ferreirinha                  45

2-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Mica (9); 2-0, por Mica (21); 3-0, por 
Hugo Almeida (59)

ÁRBITRO: Tiago Fernandes (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: Ricardo Carvalho e David Novo

CAMPEONATO SABSEG (NORTE)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 U. Lamas 15 11 2 2 35-9 35
2 Florgrade FC 16 11 2 3 36-12 35
3 SC Espinho 16 8 5 3 27-23 29
4 ADC Lobão 16 9 2 5 31-17 29
5 Fiães SC 15 8 3 4 26-18 27
6 Canedo FC 14 6 4 4 22-20 22
7 FC Cesarense 16 3 7 6 17-23 16
8 UD Mansores 16 3 2 11 17-31 11
9 S. Vicente Pereira 16 1 4 11 15-39 7
10 SC Paivense 16 1 3 12 17-51 6

PRÓXIMA JORNADA (29 janeiro)
SC Espinho 15h00 SC Paivense
Canedo FC 15h00 FC Cesarense

Florgrade FC 15h00 UD Mansores
ADC Lobão 15h00 S. Vicente Pereira
U. Lamas 15h00 Fiães SC

RESULTADOS 16.ª Jornada
U. Lamas 3-0 SC Espinho

FC Cesarense 1-1 SC Paivense
UD Mansores 1-2 Canedo FC

S. Vicente Pereira 0-2 Florgrade FC
Fiães SC 3-1 ADC Lobão

ATLETISMO FUTSAL FEMININO

OS JOVENS atletas do SC 
Espinho/António Leitão alcan-
çaram excelentes resultados no 
Torneio no Altice Fórum, Pista 
Coberta de Braga. Destaque 
para Rodrigo Barbosa que ob-
teve a segunda posição nos 400 
metros, com 59,82 segundos 
(recorde pessoal) e para Caro-
lina Sousa que conquistou o 
terceiro lugar na prova de salto 
em altura, com 1,35 metros, 
também recorde pessoal.
Filipe Silva alcançou a quinta 
posição no salto em altura, com 
1,30 metros (recorde pessoal), 
Inês Fernandes foi a quarta 
classificada nos 60 metros 
barreiras com 10,38 segundos 
(recorde pessoal), nos 60 me-

tros (8,60 segundos) ficou no 
quinto lugar e no salto em com-
primento (4,01 metros) na 13.ª 
posição.
Na prova de 60 metros, Patrick 
Ribeiro ficou no sétimo lugar, 
com 8,85 segundos (recorde 
pessoal) e Rodrigo Barbosa, 
ficou na sétima posição do seu 
escalão, com 7,99 segundos.
Maria Monteiro obteve a 
quarta posição nos 400 me-
tros, com o tempo de 1m18,27 
segundos e nos 60 metros con-
quistou o quinto lugar, com 9,87 
segundos.
Na prova de 1500 metros, Rui 
Ferreira correu em 4m26,46s, 
Rafael Cardoso em 4m38,62s e 
Márcio Dias em 4m43,82s.  MP

A EQUIPA de futsal de se-
niores femininos do Novase-
mente Cavalinho derrotou o 
Sporting CP por 7-2, em jogo 
a contar para a Liga Feminina 
Placard, a principal divisão do 
campeonato português.
Num encontro em que as lis-
boetas eram as favoritas, o 
conjunto antense acabou por 
se superar, com uma goleada (a 
segunda maior da jornada).
A partida não começou da me-
lhor maneira para o conjunto 
liderado por Ricardo Rodri-
gues, que sofreu o primeiro 
golo aos três minutos. Daí em 
diante, Lídia Moreira abriu 
o livro, pôs em campo toda a 
sua qualidade e bisou, colo-

cando a sua equipa em van-
tagem, posição que não mais 
deixou.
Joana Moreira, Carol, Nancy 
Mercedes e Andreia Marques 
(Júnior) foram as autoras dos 
restantes golos do Novase-
mente Cavalinho e a sportin-
guista Ana Alves, a autora do 
primeiro tento do jogo, fez 
um autogolo. Débora Queiroz, 
que já vestiu a camisola das 
sementinhas, marcou o se-
gundo golo das leoas. 
No próximo sábado, o Nova-
semente desloca-se ao Pavi-
lhão Municipal José Natário 
(Viana do Castelo), para de-
frontar o Santa Luzia FC às 17 
horas.  MP

Tigres brilham em Braga Goleada das antigas
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VOLEIBOL

O SC ESPINHO E A ACADÉMICA 
foram afastados da Taça de Portugal 
em voleibol. Os tigres perderam, em 
casa, na negra com o Sporting CP, 
enquanto os academistas foram 
derrotados, em Gondomar, pelo 
Ala Nun’Álvares, equipa que joga na 
série A2 da Liga Una Seguros, a lutar 
pela manutenção.
Os academistas, favoritos na pas-
sagem à próxima eliminatória, aca-
baram por ser surpreendidos pelos 
gondomarenses, por 3-1 (26-24. 23-
25, 25-21 e 25-18). Uma luta travada 
desde o início, com a equipa local a 

criar grandes dificuldades aos espi-
nhenses. Com a vitória no segundo 
parcial, parecia que a equipa de 
Miguel Maia iria levar de vencida o 
adversário nos dois sets seguintes. 
No entanto, o Ala que estava mora-
lizado e acabou por afastar os mo-
chos da prova.
O SC Espinho, com uma tarefa bem 
mais difícil, na Arena Tigre, quase 
conseguiu afastar o favorito Spor-
ting CP. Os tigres perderam por 2-3 
(23-25, 25-20, 23-25, 25-16 e 10-15) com 
os leões. Foi um jogo muito equi-
librado com os vareiros a erraram 
muito pouco e a serem capazes 
de explorar os pontos mais fracos 
do adversário. Mas tudo isso não 
chegou e a turma de Lisboa seguiu 
em frente na Taça.

VITÓRIAS NO CAMPEONATO

Apesar do desaire na Taça de Por-
tugal, a Académica de Espinho e o 
SC Espinho alcançaram vitórias nos 
respetivos encontros da Liga Una 
Seguros, a principal divisão do cam-
peonato português de voleibol.

Os academistas foram a Guimarães 
vencer o Vitória SC por 0-3 (17-25, 
22-25 e 19-25), em encontro da sexta 
jornada da segunda fase da Série A. 
Os mochos foram implacáveis com 
o seu adversário neste encontro 
onde o jovem espinhense Filipe 
Leite esteve em grande destaque ao 
conseguir 23 pontos, dos 51 alcan-
çados pela sua equipa. 
Com esta vitória na cidade berço, os 
academistas passaram a ocupar o 
sétimo lugar da tabela classificativa.
Na Série A2 (luta pela manutenção), 
o SC Espinho continua invencível. 
Os tigres foram a Viana do Castelo 
vencer a equipa local por 1-3 (22-25, 
23-25, 25-19 e 14-25) e mantêm-se na 
liderança com mais cinco pontos do 
que o segundo classificado, a Acadé-
mica de S. Mamede.
No próximo sábado, a Académica de 
Espinho irá jogar ao Pavilhão João 
Rocha, em Alvalade, às 18 horas, 
contra o Sporting CP. Os tigres re-
cebem a Académica de S. Mamede, 
às 16 horas, na Arena Tigre, na Nave 
Desportiva Municipal de Espinho. 
 MP

Tigres ainda resistiram 
aos leões mas acabaram 
por ficar pelo caminho. 
Academistas também 
não foram muito mais 
felizes e cederam em 
Gondomar.
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Espinhenses 
afastados da  
Taça de Portugal
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CONFERÊNCIA 
A LINHA DO VALE 
DO VOUGA
– QUE FUTURO?

02 FEV
EUROPARQUE

17h15 Receção dos participantes

17h30 Boas vindas e breve enquadramento
Emídio de Sousa, Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira

17h40 “Estudo da Requalificação Urbana 
da Linha do Vouga”
Pedro Meda - Instituto da Construção

18h00 “O papel da LVV na mobilidade 
desta sub-região”
Alberto Aroso - especialista em Transportes 
e Vias de Comunicação

18h15 “Opções para reabilitação da Linha 
do Vouga e plano para concretização”
Nuno Freitas, ex-Presidente da CP 
e Especialista em Transportes e Vias 
de Comunicação

18h30 “A Linha do Vouga no Plano 
Ferroviário Nacional”
Paulo Melo, Diretor do Departamento 
de Tráfego e Mobilidade das Infraestruturas 
de Portugal

18h45 Debate

19h00 Encerramento
José Pinheiro, Presidente do Conselho 
Diretivo da AMTSM

19h15 Porto de Honra

Entrada gratuita com inscrição
obrigatória até 30 de janeiro para:
geral@amtsm.pt ou 256 830 020
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LISANDRA VALQUARESMA

 

Celebra-se esta sexta-feira, dia 27 de 
janeiro, o Dia Internacional em Me-
mória das Vítimas do Holocausto. 
Para o ajudar a compreender melhor 
esta fase importante da história e a 
ligação do judaísmo à cidade invicta, 
sugerimos, para a sua manhã, uma 
visita ao Museu Judaico do Porto, na 
Rua Guerra Junqueiro.
Aberto apenas das 10h às 12h, este é 
um espaço aberto a toda a família e 
uma boa sugestão para levar crianças 
e jovens. Quem o visita, poderá co-
nhecer a importância arquitetónica e 
simbólica daquela que é considerada 
como a maior sinagoga da Península 
Ibérica. Dada a diversificada coleção 
de objetos e documentos ligada à prá-
tica religiosa judaica, este museu dá 

ainda a oportunidade de aprender 
mais sobre o judaísmo na sua verten-
te religiosa, cultural e histórica, bem 
como descobrir a história da passa-
gem da comunidade judaica pelo 
Porto, desde a época mediável até aos 
dias de hoje. O museu revela também 
a história de Barros Basto, conhecido 
como o Capitão Mal-Amado, devido à 
dimensão da sua cidadania e obra de 
resgate cultural e religioso do judaís-
mo em Portugal.
Depois do museu e já que está pelo 
Porto, aproveite a oportunidade para 
aliar o conhecimento às experiências 
gastronómicas que só a cidade invic-
ta lhe pode oferecer. Já que o site de 
viagens European Best Destinations, 
que se dedica a promover o turismo 
na Europa, elegeu o Porto como um 
dos melhores destinos europeus na 
área da gastronomia, escolha um dos 
vários restaurantes disponíveis para 
um almoço sem pressas. Segundo a 

publicação, iguarias como as famo-
sas Tripas à moda do Porto ou até o 
Vinho do Porto, um dos principais ex-
-libris da região, não devem ser igno-
radas. Por isso, se é fã destas opções, 
fica a nossa sugestão.
Para a parte da tarde, e dando con-
tinuidade ao Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto, 
sugerimos uma ida ao museu que 
melhor lhe consegue mostrar a reali-
dade vivida por milhares de pessoas: 
o Museu do Holocausto do Porto.
Embora seja uma criação recente, 
relativa a 2021, é um espaço muito vi-
sitado, principalmente por jovens es-
tudantes. Situado na Rua do Campo 
Alegre, retrata a vida judaica antes do 
Holocausto, o Nazismo e a sua expan-
são na Europa. Além disso, questões 
como as dos refugiados, dos campos 
de concentração, de trabalho e de 
extermínio também não são esqueci-
dos. Neste espaço, todos os visitantes 

conseguem ainda ver uma reprodu-
ção dos dormitórios de Auschwitz, 
conhecer uma sala de homenagem 
com nomes de pessoas afetadas pelo 
Holocausto e tantos outros factos re-
lacionados com uma das épocas mais 
trágicas da história da Humanidade.
O Museu do Holocausto do Porto foi 
criado pela Comunidade Judaica do 
Porto em parceria com a B’nai B’rith 
International e museus do Holocaus-
to em todo o mundo, investindo no 
ensino, na formação profissional de 
educadores, na promoção de expo-
sições e no apoio da investigação. Às 
sextas-feiras está aberto das 14h30 às 
16 horas.

Impossível de esquecer ou ignorar, 
o Holocausto é tema de inúmeros 
espaços e objetos culturais. No 
mundo do cinema a opção é vasta. 
No sábado, reserve tempo para as-
sistir a alguns dos maiores êxitos 
quando o objetivo é retratar o tema. 
A Lista de Schindler é um dos maio-
res exemplos. Realizado por Steven 
Spielberg, o filme apresenta a verí-
dica história do enigmático Oskar 
Schindler, um membro do partido 
Nazi que acabou por salvar a vida a 
mais de 1100 judeus durante o Holo-
causto.
Outra opção, e esta considerada 
por muitos como uma das histórias 
mais tristes do cinema, é o filme A 
Vida é Bela. Apesar de contado em 
tom de fábula cómica, o filme revela 
a história dramática de uma família 
italiana que é afetada pela persegui-
ção aos judeus. 

    

No dia em que se celebra o Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto, damos-lhe 
algumas sugestões e formas de saber mais sobre uma 
das épocas mais trágicas da história da Humanidade. 
E mesmo aqui ao lado, na cidade do Porto.
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Holocausto:
uma história para 
não esquecer 

Diário de Anne Frank
Escrito por Anne Frank, 
este livro retrata a sua 
história de vida aos 
longo de dois anos 
durante a ocupação 
nazi da cidade de 
Amesterdão. Tornou-se 
num dos diários mais 
lidos do mundo e é 
indicado como opção 
de leitura para os 
jovens.

Portugueses 
no Holocausto
Livro revela muitas 
histórias de algumas 
vítimas com origens 
portuguesas 
nos campos de 
concentração. Trata-se 
de uma investigação 
profunda sobre a 
posição de Portugal 
durante a Segunda 
Guerra Mundial.

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964
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LISANDRA VALQUARESMA 

Capaz de provocar um momen-
to de pausa, num mundo cada vez 
mais atribulado, a medicina quân-
tica consegue “promover um reen-
contro com a própria alma” de cada 
paciente. A explicação é dada por 
Bruno Loureiro, especializado neste 
tipo de terapia, e habituado a ajudar 
diversos pacientes na BEALIVE Tera-
pias, uma clínica que abriu na rua 22, 
depois de ter descoberto a sua paixão 
pela área terapêutica, onde se inclui 
a medicina tradicional chinesa.
“A abertura do espaço foi no sentido 
de ajudar as pessoas. Ao finalizar o 
curso de medicina tradicional chi-
nesa tinha um paciente de Espinho 
com esclerose múltipla e no sentido 

de poder continuar a dar-lhe auxí-
lio, fi-lo neste espaço, ainda sem ter 
aberto a clínica. No entanto, palavra 
passa palavra e mais gente quis fa-
zer”, recorda Bruno Loureiro, expli-
cando que foi esse o impulso para a 
criação do seu próprio espaço.
Tal como confirma, a medicina 
quântica é o serviço mais procura-
do. “Nos tempos que correm, face à 
vida acelerada, sem tempo para pen-
sarmos em nós próprios ou para pa-
rarmos e entendermos o que se pas-
sa connosco, o stress e a ansiedade 
dominam a sociedade. Tudo é para 
ontem, tudo é a correr”. Por isso, 
Bruno explica que o que consegue 
oferecer, “além de um momento de 
pausa, é fazer uma pessoa conseguir 
sentir-se a si mesma e promover 
esse reencontro com a sua própria 
alma”. 
Apesar da terapia estar direciona-
da para “variadas patologias, o que 
mais acaba por ser procurado é o 
auxilio no tratamento da depres-
são, ansiedade, problemas de sono, 
distúrbios emocionais, alergias e em 
alguns casos na remissão da fibro-
mialgia e no atraso da progressão da 
esclerose múltipla”. De acordo com 
o terapeuta, o tratamento é pres-
tado através de um “equipamento 
ligado a um computador com uma 
base de dados” em que é realizada a 
“conexão com o paciente através de 

dois manípulos que promovem uma 
leitura e o próprio tratamento em 
duas fases separadas que captam e 
emitem energia eletromagnética”. 
Com este método, é possível “detetar 
distúrbios no paciente”, quer sejam 
“patologias, problemas emocionais, 
distúrbios físicos ou toda uma pa-
nóplia de desarmonias”, pois é con-
seguido “encontrar um padrão para 
devolver o tratamento em modo 
frequencial” e que vai “simbolizar 
no paciente um retorno à sua ho-
meostasia”. 
Tal como explica Bruno Loureiro, 
trata-se de um “método totalmen-
te holístico, assim como a medici-
na tradicional chinesa”, onde “não 
há um comprimido mágico para 
tomar”. No entanto, é “obrigatório 

que a pessoa entenda o ponto em 
que está e que queira sair desse sí-
tio onde se encontra. É aí que entra 
o tratamento frequencial porque 
promove que essa vontade venha 
de dentro”, explica.
A procura por esta terapia demons-
tra, muitas vezes, que há cansaço 
de não se encontrar resposta aos 
problemas. Segundo o responsável 
da clínica BEALIVE Terapias, há 
uma procura por “ser olhado como 
um todo para perceber que, às ve-
zes, um problema no braço ou na 
perna pode estar relacionado com 
um problema que vem da cabeça”. 
Depois do tratamento, que possibi-
lita um “impacto prolongado, mas 
nem sempre imediato”, os pacientes 
falam em “bem-estar físico e psico-
lógico, no retorno da normalidade e 
no gosto por voltar a viver, mudan-
do práticas alimentares e de hábi-
tos de vida”. 
Para Bruno Loureiro, “as coisas têm 
que ser sentidas pelo próprio como 
uma mudança necessária. E aí en-
tra esta terapia vibracional que 
muda a estrutura de dentro para 
fora, nomeadamente nas decisões 
de realizar desporto, andar mais ao 
ar livre ou mudar a alimentação. 
Tem que haver essa vontade e não 
uma imposição técnica como por 
exemplo a de deixar de beber leite 
ou de comer carne”, conclui. ○

Medicina quântica: terapia vibracional 
que “muda a estrutura de dentro para fora”

 Auxílio no tratamento 
de depressão, ansiedade, 
problemas de sono, 
distúrbios emocionais ou 
alergias são os principais 
motivos que levam os 
pacientes a recorrerem 
à medicina quântica, 
uma terapia disponível 
na clínica espinhense 
BEALIVE Terapias.
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Além de um 
momento de 
pausa, é fazer uma 
pessoa conseguir 
sentir-se a si mesma 
e promover esse 
reencontro com a 
sua própria alma”

Ser olhado como um 
todo para perceber 
que, às vezes, um 
problema no braço 
ou na perna pode 
estar relacionado 
com um problema 
que vem da cabeça”

TERAPIA AJUDA NO 
TRATAMENTO DE 
VÁRIAS PATOLOGIAS E 
PROBLEMAS COMO:

Depressão
Ansiedade
Problemas de sono
Distúrbios emocionais
Alergias 
Remissão da fibromialgia 
Atraso da progressão da 
esclerose múltipla
Distúrbios físicos 
Panóplia de desarmonias
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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
Jogo solidário a 
favor da Cerciespinho
Pavilhão Napoleão 
Guerra, Anta 
Horário: 18 horas 
As velhas guardas do 
Novasemente e os desnorteados 
do SCE vão a jogo no próximo 
sábado para um jogo solidário. O 
objetivo é a angariação de bens 
alimentares para a Cerciespinho.

28 JAN
Exposição Lúgubre 
Museu Municipal de Espinho 
A exposição de fotografia 
"Lúgubre" de Filipe Braga vai 
estar patente nas galerias 
Amadeo de Souza-Cardoso 
de 28 de janeiro a 1 de abril. 
Atualmente é fotógrafo 
profissional na Fundação 
de Serralves, onde “além 
de trabalhar com artistas 
plásticos teve a oportunidade 
de fotografar muitos ensaios e 
atuações de grupos de teatro, 
performances e concertos de 
artistas conceituados”, refere o 
museu espinhense.

28 JAN
Lançamento da revista "[Sem] 
Equívocos" de Augusto 
Canetas
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva
Horário: 15 horas

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

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

10 FEV
Jantar de Aniversário 
Associação Académica de 
Espinho
Local a designar
Horário: 20 horas
Jantar comemorativo onde serão 
entregues emblemas dos 25 e 50 
anos de sócio

11 FEV
Torneio de Sueca 
Salão Paroquial de Nogueira da 
Regedoura 
Horário: 14h15

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 Namo-
rados com muita animação e 
emoção, o Salão Atlântico do 
Casino Espinho vai receber o 
cantor português Zé Amaro para 
a realização de um jantar concer-
to 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”.

18 FEV
Baile de Carnaval
Salão Nobre da Piscina Solário 
Atlântico
Horário: 21h30
A banda Remédio Santo vai 
realizar um baile para celebrar 
o Carnaval. A entrada tem um 
custo de 7.50€ para os sócios e 10€ 
para os restantes. 

18 FEV
MERCADO DAS ARTES
Esquimó / Esplanada Interior
Horário: 14h30 - 19h00
O Mercado das Artes, integrado 
na terceira edição da Salitre, irá 
juntar diversos artistas e marcas 
que estarão a vender os seus 
trabalhos. A entrada é gratuita.

18 FEV
SALITRE 3
Doo Bop Bar
Horário: 22h00
A terceira edição da SALITRE  3, 
organizada pelo coletivo com o 
mesmo nome, apresenta, como 
cabeças de cartaz, o concerto 
de Mike Vhiles e o dj set de A 
Boy Named Sue. A pré-venda de 
bilhetes é a 3€ e na porta a 5€.

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

29 JAN

CAMINHADA 
ANTA A MEXER 
Horário: 9h30
Caminhada com percurso de seis 
quilómetros com ponto de encontro no 
Largo da Igreja de Anta

 agenda 

RECOLHA DE SANGUE 

Marta Oliveira 
estreia-se nos 
Estados Unidos

Lions Clube de Espinho 
organiza colheitas de 
sangue para 2023 

PELA MÃO do Lions Clube de Es-
pinho, está prevista a realização de 
várias colheitas de sangue no con-
celho de Espinho. Depois da primei-
ra colheita de 2023 ter acontecido no 
Salão Paroquial de Paramos, está 
marcada já a próxima para 1 de fe-
vereiro no Regimento de Engenha-
ria. Mais tarde, a 15 desse mês, a co-
lheita realiza-se no estabelecimento 
da PSP de Espinho, a 4 de março no 
Salão Paroquial de Guetim e a 8 de 
abril no salão nobre da Junta de 
Freguesia de Silvalde. ○ LV

A ESPINHENSE Marta Oliveira 
estreou-se nos palcos americanos 
com um concerto bem especial em 
Las Vegas. 
Confessando que se trata de um 
dos seus “maiores sonhos”, a can-
tora que empresta o seu nome ao 
primeiro álbum a solo, viajou para 
o outro lado do Atlântico para apre-
sentar Bounds, o seu mais recente 
tema onde se “berra contra as falsas 
ilusões, contra jaulas feitas de raiva, 
contra a indiferença”.
Depois de vários anos a cantar em 
bandas como The Acoustic Fouda-
tion, Marta Oliveira, de 37 anos, lan-
çou o álbum Montebello que retrata 
um período da sua história pessoal 
e experiência de vida com letras da 
sua autoria. “A maior parte do ál-
bum é sobre dor, angústia, traição, 
mentiras e sofrimento. Este álbum 
consegue transmitir uma fase com-
plicada que eu passei e que serviu 
de inspiração. Costuma-se dizer que 
o que é mau para o teu coração é 
bom para a tua arte e neste caso é 
mesmo isso. Usei algo que se estava 
a passar comigo para escrever e isso 
também é uma terapia”, disse Marta 
Oliveira aquando do lançamento do 
seu álbum.
O próximo concerto nos Estados 
Unidos realiza-se já este domingo, 
dia 29 de janeiro. ○ LV

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”

Lei de Murphy (*)

Assistimos recentemente a uma 
série de acontecimentos em 
Espinho e que a todos deve 
envergonhar. Abertura de todos 
os noticiários na TV, primeiras 
páginas dos jornais, “clippings” 
em todas as plataformas digitais, 
etc., etc.!
No entanto, os factos que agora 
se tornaram públicos, só poderão 
ter apanhado de surpresa todos 
os que de Espinho estão arreda-
dos, tais eram os sinais há muito 
tempo comentados em praça 
pública. São os privilegiados nos 
licenciamentos urbanísticos, é 
sobre a exploração do estacio-
namento à superfície - e que até 
hoje se desconhece todos os seus 
contornos – são os montantes 
milionários em trabalhos a mais 
sobre obras em execução, etc., 
etc.!
Sobre o processo em curso 
(Operação Vórtex), que já levou o 
presidente a renunciar ao cargo, 
bem como as suspeições que 
recaem também sobre o anterior 
presidente, só podem envergonhar 
os partidos que lhes deram supor-
te e dos quais, curiosamente, se 
desconhece a posição das suas 
estruturas locais. 
E, chegados aqui, a questão que 
se coloca, na minha modesta 
opinião é: será legítimo que as al-
terações a introduzir na gestão da 
autarquia se devam resumir a uma 
simples repescagem nos membros 
da lista liderada pelo então presi-
dente e agora detido? Não foram 
estes, parte corresponsável com 
os procedimentos agora em inves-
tigação? Não são as duas únicas 
forças políticas investigadas neste 
processo, as duas únicas que inte-
gram o executivo camarário?
Se tudo isto é verdade, então 
não resta outra solução - até 
por higienização democrática - 
senão a convocação de eleições 
intercalares para a autarquia. 
Uma qualquer outra solução, é o 
aprofundar negativo da opinião 
dos espinhenses sobre o valor da 
nossa “doente democracia”, onde 
estes partidos são normalmente 
identificados como os do arco 
da governação, para passarem a 
ostentar a designação: partidos do 
arco da corrupção. 

(*) Se alguma coisa tem chances 
de sair errado certamente sairá, e 
da pior maneira possível!

Carlos Alberto Silva
Espinho

 CORREIO DO LEITOR 
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Oferta de uma bebida de cápsula
na compra de um cartão e com

a apresentação desta página

*Regulamento disponível em gruposolverde.pt

Tem oferta 3 vezes por semana de 
cartão de €20 para combustível no 

sorteio da Tômbola do Bingo*

Tem oferta diária de 
6 cervejas a 6 amigos na compra de 6 cartões

(às sextas e sábados até às 21:00)

Tem oferta de snacks variados de
terça a quinta-feira, das 16:00 às 22:00

O QUE É QUE O BINGO TEM?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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LISANDRA VALQUARESMA 

Dona de um percurso invulgar, Rosa 
Marques sempre manteve em men-
te o objetivo de trabalhar junto de 
quem mais precisa. No entanto, o 
facto de estar desempregada levou-
-a a aceitar uma vaga como auxiliar 
de cozinha no lar da Misericórdia de 
Espinho. Algo que assume ter en-
carado da melhor forma. “Sempre 
gostei muito de cozinhar, por isso, a 
ideia não me desagradava. Não tive 
preconceito nenhum, mas aceitei a 
vaga precisamente já com a ideia de, 
mais tarde, mudar de área porque o 
meu objetivo era outro, o de cuidar”, 
recorda Rosa, explicando que a mu-
dança chegou até mais rápido do que 
esperava. “Pouco tempo depois pas-
sei para a função de cuidadora. Foi aí 
que tudo começou”, revela.
 
Cuidadora deu lugar a auxiliar de 
ação médica

O percurso parecia sólido e rápido. 
Rosa adorava o que fazia, sentia-o 
como a sua verdadeira vocação, por 
isso, a subida à categoria de auxiliar 
de ação médica fazia-lhe todo o sen-
tido. “Eu estava na parte do interna-
to, onde estavam pessoas em que 
era necessário um cuidado diário, 
nomeadamente na assistência ao 
banho. Aí coloquei em prática o meu 
sonho que era o de ser cuidadora. 
A profissão era o que eu esperava, 
nunca me desiludiu, gostei imenso 
e sempre fiz tudo para conseguir 
mais”, assume. “Em 1999 houve uma 
reviravolta muito grande em termos 
de formação. Começámos a aprender 
muita coisa e eu passei para auxiliar 
de ação médica porque estava tão 
bem preparada que me foi atribuída 
essa categoria”, conta, orgulhosa.

A partir desse ano, tal como explica 
Rosa Marques, a forma de trabalhar 
mudou, quer na forma como se li-
dava com os doentes, quer na forma 
em que se admitiam as pessoas. A 
formação passou a ser uma aposta 
contínua e, por isso, Rosa teve a opor-
tunidade de aprender muitas com-
petências, acabando por passar por 
várias experiências. “Trabalhei nos 
acamados profundos e isso acabou 
por me marcar imenso porque foi 
quando se começou a falar mais do 
cancro.  Começámos a tratar pessoas 
com o cancro da mama e isso encora-
jou-me. Ajudava-me a ter muita fé e a 
cuidar das pessoas”, conta.
A forma de trabalhar tinha mudado, 
passaram a existir diversos setores 
e Rosa, apaixonada pelo que fazia, 
recebeu, com agrado, o convite para 
ficar à frente de um deles. “Em 2002 
fui convidada para chefiar o setor de 

grandes dependentes, onde estavam 
pessoas com doenças de Alzheimer e 
Parkinson. Recebi a proposta muito 
bem porque eu queria evoluir, sabia 
que tinha condições para saber mais 
e subir”, confidencia, explicando que 
“houve muita formação na área da 
demência”.
Habituada a cuidar dos outros e a 
lidar de perto com as suas doenças, 
Rosa Marques conseguiu, através do 
trabalho, reunir força para enfrentar 
um problema pessoal. “Passei por 
uma fase complicada com a minha 
filha devido ao cancro, mas não me 
deixei ir abaixo, encarei as coisas 
com muito mais facilidade. A profis-
são deu-me força para encarar tudo 
mais facilmente, não sei explicar. 
Sempre fui muito forte e quando as 
pessoas ficavam doentes eu gostava 
de ficar próximo delas para ajudar e 
para conhecer”.

Reforma dá lugar ao voluntariado 

A enfrentar a chegada inevitável da 
reforma, Rosa Marques confessa que 
esta é uma fase que “detesta” e à qual 
ainda se está a habituar. Deixou o lar 
no início de janeiro, mas a eterna cui-
dadora sabe que o lar não vai sair de 
si. “Sinceramente nunca pensei mui-
to na reforma. Eu achava que podia 
trabalhar sempre porque sinto-me 
tão bem, tão dinâmica que me cus-
tou muito vir embora. Estou em casa 
há um mês e ainda estou a assimilar 
tudo, tentando manter as rotinas. A 
Santa Casa foi tudo para mim, era a 
minha segunda família, por isso, são 
tempos que vão deixar muitas sau-
dades”, afirma, contando que, devido 
à ligação de “uma vida inteira”, Rosa 
foi convidada para continuar no lar 
através de voluntariado. O sim ao 
convite foi imediato. ○

A profissão era o que 
eu esperava, nunca me 
desiludiu, gostei imenso 
e sempre fiz tudo para 
conseguir mais”

Trabalhei nos 
acamados profundos e 
acabou por me marcar 
imenso porque foi 
quando se começou a 
falar mais do cancro”

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 26 13°
3°

SEX • 27 14°
4°

SÁB • 28 13°
4°

DOM • 29 13°
3°

SEG • 30 13°
3°

TER • 31
14°
3°

QUA • 1 14°
3°

QUI • 2 14°
4°

Fonte: www.ipma.pt

“O preço das 
habitações é 
proibitivo para a maior 
parte dos jovens. Por 
isso, é preciso que 
a Câmara Municipal 
seja um ator ativo 
nesta mediação das 
habitações para 
jovens.”  
António Baptista, presidente 
concelhia CDS Espinho, p8

É uma alegria andar 
com a giga na 
cabeça, embora 
ultimamente já 
andasse com um 
carrinho de mão” 
Carlota Galante, peixeira,   
destaque, p4-5

“O CAE dá muitas 
vezes uma segunda 
vida a carros 
que já não eram 
utilizados, mas que 
as pessoas não 
se conseguem 
desfazer deles por 
alguma razão”  
Ricardo Fardilha, 
presidente Clube 
Automóvel de Espinho, p9

faladura

última

Rosa Marques: 
De ajudante de 
cozinha a chefe 
da Santa Casa 
Apaixonada pela área da saúde, Rosa Marques, de 66 
anos, dedicou a maior parte da sua vida a cuidar dos 
outros. Depois de uma passagem pela Ordem do Carmo, 
no Porto, ingressou no lar da Santa Casa da Misericórdia 
de Espinho, onde acabou por trabalhar 37 anos, depois 
de uma entrada pela porta da cozinha. Agora, já 
reformada, continua a sua ligação com a instituição no 
regime de voluntariado. 
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CARREIRA

RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 

Assinatura anual do jornal Defesa de Espinho, por €30
Envie os seus dados pessoais para: 
comercial@defesadeespinho.pt ou ligue 227 341 525 / 967 368 404 
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