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Pedido de levantamento de 
imunidade de Pinto Moreira  
já deu entrada no Parlamento

Operação Vórtex 4500 ESPINHO

Vereadores do 
PSD não foram 
informados sobre 
distribuição de 
pelouros 
Presidente concentra em si 
maioria das responsabilidades. 
Oposição critica desequilíbrios 
e "desresponsabilização" do 
executivo. p8
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Ministério Público solicitou o levantamento, mas o parecer de autorização deverá ser votado na próxima 
semana. Antigo presidente da Câmara anunciou que irá pedir a suspensão de mandato de deputado,  
mal se concretize o levantamento da imunidade parlamentar. p7

Dar aulas longe 
de casa é missão 
para alcançar 
um sonho
Rosa Moreira (foto), Susana Marques e Paulo 
Tavares são exemplo de muitos professores 
contratados há décadas e que vivem na incerteza 
de ter trabalho. p4, 5 e 6

Destaque

BOCCIA
“Regressar à seleção 
não é uma obsessão, 
mas gostaria de 
voltar”
André Tavares, 
treinador 
de boccia e 
coordenador 
do desporto 
adaptado do 
SC Espinho. 
p16 e 17

4500 ESPINHO

Estação fria
Passageiros desesperam com o 
frio enquanto o comboio não 
chega. Estação de Espinho sem 
condições mínimas para enfrentar 
temperaturas tão baixas. p9

DEFESA-ATAQUE

Domingo é dia do  
tudo ou nada para  
o futebol tigre 
SC Espinho depende de si próprio 
para garantir um lugar na fase  
de apuramento. p18

PESSOAS & NEGÓCIOS

Palavraria: o mundo 
encantado dos livros 
que promove a alegria 
de estudar p11
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visto daqui

Em 2019, o Instituto Nacional de Estatística revelou os 
dados que mostravam quanto se ganhava, em média, em 
cada um dos 308 municípios de Portugal. Oeiras, no dis-
trito de Lisboa, surgiu em primeiro lugar com 14.009 eu-
ros anuais. Espinho surge bastante longe do topo da ta-
bela com um espinhense a registar, em média, um valor 
de 9170 euros anuais. Esse valor corresponde a 655 euros 
(a 14 meses) brutos, pouco mais do que o salário mínimo 
(665 euros em 2021). E começa logo aqui um dos princi-
pais problemas do concelho e que tende a agravar-se. 
Tomando por exemplo o casal Pereira. Vamos supor que 
um ganha 665 euros e o outro é mais afortunado e traz 
para casa um vencimento de 1000 euros. Ou seja, o bolo 
é de 1665. Se um deles trabalhar fora e precisar de carro, 
em combustível e portagens poderá gastar 200 euros. O 
outro vai de transportes públicos e gastará perto de 50 
euros. Luz e gás, por mais contidos que sejam, precisam 
sempre de 100 euros. Para o famoso pack de internet, 
telemóvel e televisão, seguem mais 40 euros. Ou seja, só 
em despesas fixas vão à vida cerca de 500 euros. Depois 
ainda é preciso somar, ou melhor, subtrair, valores para 
alimentação e outras despesas consideradas gerais. Isto, 
assumindo que o casal Pereira não tem filhos. As contas 
podiam ficar por aqui, mas agora é que surge o principal 
problema: a habitação.

Se for arrendada, tendo em conta uma simples pesquisa 
online, não chegam 600 euros (para ser simpático), por 
um T1 usado. Se for T2 o valor sobe para os 800. E a 
oferta não é muita. Mas então, e porque não comprar? 
Por um “pequenino” problema. Em situações normais, 
com ordenados tão miseráveis e com rendas para pagar, 
é impossível para o cidadão comum comprar uma casa 
pois tem de desembolsar, à cabeça, uma entrada avul-
tada. E como se não bastasse, os preços de apartamentos 
(já nem falo em moradias), são autenticamente porno-
gráficos em Espinho. Longe da realidade, mas que, pelos 
vistos, foram servindo para as encomendas. Quando 
é que os Pereiras conseguem juntar 50 mil euros para 
dar de entrada? Como é que essa família vai pagar uma 
prestação mensal de quase mil euros com um ordenado 
combinado de 1665? 

É este um dos grandes problemas em Espinho. O preço 
da habitação é elevado e durante décadas, sim, décadas, 
praticamente nada foi feito para isso ser alterado. Per-
mitiu-se a construção de novos empreendimentos que 
foram rapidamente comprados, mas por investidores ou 
estrangeiros para usarem como casa de férias. Os que 
foram destinados a arrendamento subiram a fasquia 
para a média nacional ignorando a realidade dos que 
cá vivem. Os espinhenses ficaram a olhar e a admirar a 
beleza de alguns dos edifícios.

Nesta onda, S. Félix da Marinha agradeceu e acolheu de 
braços abertos os espinhenses que “migraram” para lá e, 
de certa forma, ajudaram a freguesia a crescer. Espinho 
sofre do problema de grandeza mas não é territorial. É 
do pensamento.  

Mania das grandezas

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4, 5 e 6 | Reportagem. Professor longe de casa. 
Ser professor é a paixão que os move. Há décadas 
contratados, percorrem longas distâncias, diariamente.  
O objetivo é a contagem do tempo de serviço, na expectativa 
de um dia terem uma colocação próxima de casa. Paulo 
Tavares (Ílhavo), Rosa Moreira (Paredes) e Susana Marques 
(Espinho) dão o seu testemunho de quem vive numa incerteza 
há décadas.

4500 ESPINHO
7 | Pinto Moreira: “Quero colaborar com as autoridades 
judiciais e desejo que a justiça apure toda a verdade com 
a rapidez que as suspeições em causa exigem” 
Deputado do PSD afirma suspender mandato na Assembleia 
da República perante o levantamento da imunidade 
parlamentar já pedido pelo Ministério Público 
8 | Câmara Municipal. Concentração de pelouros em 
Maria Manuel Cruz. Vereadores do PSD não foram 
informados do despacho da presidente. Partidos da oposição 
criticam distribuição de áreas funcionais pela vereação do 
Executivo.

4500 FREGUESIAS 
10 | Lojas do Mercado Municipal em hasta pública já 
conheceram novos comerciantes 
Concurso foi realizado pela Junta de Freguesia de Espinho

PESSOAS & NEGÓCIOS
11 | Palavraria alia o gosto de estudar ao culto pelo livro 
Centro de estudos incorpora também uma livraria 

DEFESA-ATAQUE
15 | Reportagem. Oito décadas e meia de conquistas. 
Estórias de três gerações de atletas da AA Espinho, em tempo 
de aniversário dos mochos.
18 | Campeonato Sabseg. Só a vitória está na mira dos 
tigres. Jogo em Fiães aquece a última jornada da primeira fase 
da Zona Norte. João Ricardo garante que a equipa encara o 
jogo "com a maior responsabilidade".
18 | Futebol. Xoura (médio) e Dani (avançado) reforçam 
plantel do SC Espinho.
16 e 17 | Entrevista. "Voltar a Portugal com um título 
de campeão, derrotando a antiga campeã, Inglaterra, foi 
algo que foi muito saboroso". André Tavares, treinador de 
boccia do SC Espinho e coordenador do desporto adaptado 
no clube.
19 | Voleibol. SC Espinho mantém invencibilidade. 
Vitória ante a Académica de S. Mamede e estão mais próximo 
de garantir a permanência.
19 | Futsal. Novasemente Cavalinho perde na meia-final 
da Taça da Liga. 

OFF
21 | Espetáculos para bebés vêm colmatar lacuna no 
Auditório de Espinho
Concerto CRASSH Babies 1.0 realiza-se com duas sessões a 
12 de fevereiro 

AAE
A Associação Académica 
de Espinho celebra 85 
anos. Com uma histó-
ria repleta de títulos e 
conquistas, o clube dos 

mochos continua a 
ver adiado a requali-
ficação do (mais que) 

velhinho pavilhão 
avançar. Se do atual 

espaço são formados cam-
peões europeus e mun-
diais, imagine-se até onde 
poerá chegar a marca AAE 
com condições adequadas. 

Factos e figuras da semana

Boccia
A entrevista de André 
Tavares nesta edição 
revela todo o potencial do 
boccia em Espinho. Pelo 
clube vareiro já passaram 
atletas com prestígio 
mundial e existe agora 

o sonho de levar, pelo 
menos um praticante, 
ao pináculo desporti-

vo: os Jogos Paralím-
picos. Esta modalidade 
é mais uma prova da 
diversidade e sucesso dos 
clubes espinhenses na 
formação de atletas de 
alto rendimento.

Pinto Moreira
Foi solicitado o levanta-
mento de imunidade a 
Pinto Moreira. O antigo 
autarca já avançou que irá 

suspender as funções de 
deputado enquanto o 
processo durar. Desde 
o arranque da operação 

Vórtex, a situação tinha 
estado sempre na corda 
bamba e parecia adiada 
numa espécie de banho-
-maria. Resta saber qual 
o papel do antigo líder 
da bancada do PSD neste 
processo.           
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MANUEL PROENÇA 

PAULO TAVARES é professor há 
mais de 20 anos e mora na Gafanha 
da Nazaré. É educador de infância, 
mas acabou por se licenciar em 
Português e História, disciplinas 
que atualmente leciona no Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel Laran-
jeira, como professor contratado.

Começou a trabalhar no setor pri-
vado e por lá ficou durante 12 anos. 
Contudo, admite que esse processo 
acabou por ser “uma perda de tempo 
pois o tempo de serviço nunca me foi 
contabilizado”. O professor explica 
estar arrependido por ter envere-
dado por essa via no ensino e lembra 
que “ganhei experiência e algum 
dinheiro”, mas “tal como eu, muitos 
fomos atraiçoados pelo funciona-
mento do sistema”.

Vendo que o caminho seria a via do 
ensino público, Paulo fez o mestrado 
em Português e História, tendo em 
perspetiva uma carreira de docente 
condigna com as suas expectativas. 
“Gosto de ser identificado como pro-
fessor e investigador em História 
porque sou um homem dessa área 
e de histórias”, explica. É essa paixão 
que o faz percorrer longas distâncias 
de sua casa e deixar o conforto do 
seio da sua família para dar aulas.

No seu percurso diário entre a 
estação ferroviária de Espinho e a 
Escola Dr. Manuel Laranjeira, Paulo 
Tavares vai aproveitando para ver 
aquilo que está ao redor, dando 
atenção a alguns pormenores que 
se relacionam com a sua área na 
educação, nomeadamente, algum 
património histórico desta cidade. 
No entanto, confessa que não tem 
tempo para mais, uma vez que o ca-
minho diário de sua casa, desde as 
seis da manhã, é demasiado penoso. 
Está longe dos filhos e da família e 

regressa a casa o mais depressa que 
pode. Por isso, pouco conhece de 
Espinho.

“Durante o meu percurso reparti 
a minha experiência como professor 
por várias escolas, em terras tão dís-
pares como Loures, por exemplo. 
Tenho família e nunca quis estar a 
pagar duas casas e a ser pai e marido 
apenas ao fim de semana ou uma 
vez por mês”, conta Paulo Tavares 
satisfeito por, agora, estar um pouco 
mais próximo de sua casa.

Mesmo assim, o tempo que passa 

diariamente em deslocações é 
imenso e a distância causa-lhe al-
gumas perturbações e instabilidade 
fruto da situação precária dos pro-
fessores contratados. “Atualmente 
não é um bom tempo para se ser 
professor porque as relações entre 
as várias tutelas e os docentes e não 
docentes, foram-se deteriorando es-
tando, neste momento, num ponto 
sem retorno”, considera Paulo Ta-
vares. “Sabemos que qualquer coisa 
irá mudar e que nada poderá ficar 
na mesma, mas estas relações estão 

de tal modo imprevisíveis que não 
é fácil manter um discurso de racio-
nalidade sobre a educação e sobre a 
escola”, prossegue.

Professor contratado há 20 anos 
mantém-se no primeiro escalão 
numa carreira sem perspetivas. “O 
Estado, comigo, nunca cumpriu a lei 
geral que, ao fim de três contratos 
obriga a que qualquer trabalhador 
entre nos quadros da empresa”, 
constata, acrescentando que já não 
se recorda de quantos contratos de 
trabalho com o Estado fez na sua 
vida. “Cheguei a ter quatro contratos 
num ano e cheguei a estar a lecionar 
em várias escolas ao mesmo tempo 
para completar horário e para ter um 
vencimento condigno”, confidencia.

“Não existe grande sensibilidade 
para quem é de longe! Não existe 
disponibilidade para atender ao so-
frimento e aos pequenos problemas 
do professor, do ser humano”, afirma 
o docente referindo que no seu caso 
perdeu a primeira infância dos seus 
filhos. “Sinto que nunca mais irei ter 
essa vivência, por muito próximo 
que estivesse dos meus filhos senti-
mentalmente”, lamenta.

Mas, afinal, para que serviram 
todos estes sacrifícios? “Foi uma 
aposta que valeu a pena, sobretudo 
porque os meus filhos reconhecem 
este esforço que fiz em prol da 
minha carreira e deles próprios. 
Curiosamente, nenhum dos meus 
filhos quis seguir a profissão de 
professor”.

A mulher de Paulo Tavares é edu-
cadora de infância e optou por ficar 
no ensino privado e não pretende en-

veredar pelo ensino público por tudo 
o que isso implicaria para as suas 
vidas. “Ela sabe muito bem aquilo 
que sofro, diariamente, nas minhas 
deslocações para longe de casa”, diz.

“Embora Espinho e Ílhavo sejam 
terras próximas, a distância acaba 
por ser longa. Desloco-me, todos os 
dias, da Gafanha da Nazaré para a 
estação de comboios de Aveiro e de 
lá para Espinho. Levanto-me antes 
das 6 horas da manhã para conseguir 
estar na escola às 8 horas. Utilizo o 
comboio porque de outra forma, no-
meadamente com automóvel, isso 
seria insustentável”, confessa, acres-
centado que se utilizasse viatura 
própria, um terço do seu ordenado 
seria para essas despesas. “Penso 
que, cada vez mais, é propositada 
aquela ideia de que um professor 
paga para trabalhar. Isto para quem 
é contratado há 20 anos é demasiado 
penoso”, afirma.

Paulo não tem despesas com 
renda ou com empréstimos bancá-
rios com a sua casa, mas nem quer 
pensar se tivesse despesas com o 
transporte em automóvel. “Imagi-
ne-se o que restaria, tendo em conta 
que um professor nas minhas con-
dições deverá ganhar cerca de 1100 
euros por mês”.

Então, mas o que é que move Paulo 
e outros professores? A grande mo-
tivação de Paulo é a grande paixão 
por ser professor. “Penso que é isto 
que nos move a todos os professores. 
É isto que vejo ser o elo de ligação 
nas manifestações que estamos a 
assistir”, acredita Paulo Tavares que 
sente um “enorme orgulho por ser 

Numa altura em que os professores desencadeiam uma luta nacional, fomos 
perceber as principais razões para as constantes greves. Para além de melhores 
salários e contagem de tempo de serviço, a eterna deslocação para fora das zonas 
de residência são dos principais problemas apontados pela classe. Os exemplos de 
Paulo Tavares e Rosa Moreira que dão aulas em Espinho e da espinhense Susana 
Marques, que leciona em Mira, são iguais a tantos outros.

destaque

Longe de casa para 
realizar o sonho de 
ser professor
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Não existe grande 
sensibilidade 
para quem é de 
longe! Não existe 
disponibilidade 
para atender 
ao sofrimento 
e aos pequenos 
problemas do 
professor, do ser 
humano”
Paulo Tavares 
(Ílhavo), Escola Dr. 
Manuel Laranjeira

CONTRATADOS HÁ MAIS DE 20 ANOS E COM PROGRESSÃO NA CARREIRA CONGELADA
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professor, por muito que esta pro-
fissão esteja nas ruas da amargura”. 

Pese embora “a amargura” de 
não lhe terem contado o tempo de 
serviço enquanto educador de in-
fância, esses “foram os tempos mais 
bonitos” que teve. “Há um professor 
que com toda a certeza marcou qual-
quer cidadão: o do 1.º ciclo do ensino 
básico”, diz Paulo Tavares que o clas-
sifica como “o engenheiro da nossa 
alma, aquele que nos ensinou as 
primeiras letras e tantas coisas que 
foram a base para o nosso percurso 
daí para a frente”.

Paulo Tavares está convencido 
de que “um objetivo político deste 
país foi o de acabar com carreiras. 
No caso dos professores houve dois 
ministros que tinham em agenda a 
destruição das carreiras, nomeada-
mente Maria de Lurdes Rodrigues 
e Nuno Crato. Este último foi uma 
peste que se abateu sobre a Edu-
cação”, aponta.

“Todos os dias digo aos meus co-
legas que sei que irei morrer contra-
tado. Mas isso não me incomoda na 
realização do meu trabalho porque 
os meus alunos não têm culpa. Im-
porta-me muito mais os objetivos 
que vamos conseguindo ao longo 
do ano letivo, embora não saiba 
onde irei estar daqui a meio ano! 
Mas também não sei se estarei em 
alguma escola! Quero que os alunos 
sejam felizes”, conclui.

Trabalhar por amor à profissão

Rosa Moreira é professora do 1.º 
ciclo e está colocada na Escola Básica 
de Anta, contratada desde outubro 
de 2022, em substituição de uma do-
cente que se encontra em casa com 
atestado médico. O seu percurso 
diário conta com cerca de 60 quiló-
metros, desde Paredes a Espinho. 
Rosa é casada e tem dois filhos e 
ao longo de uma década tem feito 
grandes sacrifícios em prol de uma 
carreira que perspetivava que fosse 
bem diferente desde que se licenciou 
há duas décadas.

“Terminei o meu curso em 2002 e 
em 2022 tenho só tenho cerca de 10 
anos de serviço. Pelo meio fui con-
seguindo trabalhar um mês, outras 

vezes dois meses. Este tem sido o 
meu percurso”, conta Rosa Moreira 
acrescentando que raramente con-
segue trabalhar durante um ano 
letivo completo. “Quando isso acon-
tece estou sempre cheia de medo que 
o professor que estou a substituir se 
apresente ao serviço porque ficarei, 
novamente, sem emprego”, acres-
centa, explicando que passará, nova-
mente para a bolsa de professores a 
contratar, sem saber quando e onde 
irá ser colocada. “Vivo numa aflição 
e numa incerteza constante. Mas o 
meu exemplo é igual ao de tantos 
outros professores que são contra-
tados. Não há segurança e estabili-
dade nas nossas vidas”, sublinha.

“A vida de professor contratado 
tem, por isso, um impacto enorme 
nas nossas vidas e muitas das vezes 
até não fará sentido concorrer para 
muito longe. Já estive a dar aulas 
em Arcos de Valdevez, Póvoa de 
Varzim e Amarante. Temos de sair 
de casa muito cedo e regressamos 
muito tarde. Por outro lado, levamos 

imenso trabalho da escola e isso 
não nos dá tempo para a nossa fa-
mília”. E explica: “Tenho dois filhos, 
um com 11 e o outro com 16 anos e 
neste momento considero que tenho 
sorte porque eles já conseguem estar 
longe de mim. Já foram muito pe-
quenos e o que me valeu foi ter uma 
boa retaguarda com os meus pais, 
que ficavam com os meus filhos 
para eu não faltar ao trabalho”.

Rosa Moreira tem muita pena de 
não ter mais tempo para estar com 
os filhos. “Embora o meu horário 
na escola seja até às 15 horas, nunca 
saio da escola a essa hora uma vez 
que tenho de deixar tudo organi-
zado para o dia seguinte. Por isso, 
já não consigo ir buscar os meus 
filhos à escola. Se não tivesse o meu 
pai a ajudar-me, teria de pagar a um 
centro de estudos”, conta a profes-
sora, admitindo que se não fosse a 
distância até teria um horário consi-
derado razoável. 

Rosa Moreira tem feito alguns 
sacrifícios porque gosta da sua pro-

fissão. “Se não fosse isso, estou certa 
de que iria ter vontade de desistir”.

Em 2002, quando terminou o 
curso, perspetivava uma carreira. 
“Pensava que tudo iria correr bem e 
que viria a ter colocação como pro-
fessora numa escola. Íamos olhando 
para os anos anteriores e víamos que 
os colegas iam ficando colocados. 
Mas foi a partir dessa altura que as 
coisas começaram a piorar”, afirma 
a professora. “Estive no ensino par-
ticular, mas pensei que a escola pú-
blica iria dar-me outra segurança. 
Acabei por sair e as coisas, afinal, não 
foram como estava a pensar”.

Desde essa altura que Rosa Mo-
reira tem trabalhado durante um 
mês e espera mais alguns meses 
para voltar a trabalhar. “Tem sido 
uma constante incerteza. Nos anos 
em que não consegui colocação 
como professora cheguei a trabalhar 
nas Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) para conseguir 
obter algum rendimento porque 
não podemos estar à espera da co-

Pensava que tudo 
iria correr bem e que 
viria a ter colocação 
como professora 
numa escola. Íamos 
olhando para os anos 
anteriores e víamos 
que os colegas iam 
ficando colocados 
em escolas. Mas 
foi a partir dessa 
altura que as coisas 
começaram a piorar”
Rosa Moreira 
(Paredes), Escola 
Básica Anta
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EXIGÊNCIAS 
REIVINDICATIVAS 
DOS PROFESSORES

Fim imediato das 
vagas de acesso ao  
5.º e 7.º escalões
Recuperação integral 
do tempo de serviço
Revisão salarial que 
compense a perda  
do poder de compra
Concursos justos,  
que respeitem 
a graduação, o 
tratamento igual para 
professores com tempo 
de serviço igual, escalão 
igual e salário igual
Democratizar a eleição 
dos órgãos de gestão 
das escolas e limitar os 
seus mandatos
Resolver a injustiça do 
intervalo de horários dos 
professores contratados 
e a sua contratação 
dinâmica em função das 
necessidades reais das 
escolas
Criação de um  
regime específico  
de aposentação
Desburocratizar  
o serviço docente
Remunerar os 
professores que se 
deslocam na sua própria 
viatura entre as escolas 
do agrupamento
Estágios Pedagógicos 
remunerados
Não municipalização 
na colocação dos 
professores
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locação numa escola para podermos 
sobreviver, mas afinal o cenário com 
que nos deparamos agora é bem 
diferente”. “Resisto, sobretudo por 
gostar da minha profissão e daquilo 
que estou a fazer. Tive colegas que 
abandonaram a vida de professor 
contratado e que procuraram outro 
emprego. Eu continuei porque tive 
o apoio do meu marido, que é enfer-
meiro”, conta.

“Cheguei a um ponto em que já 
não faço muitas contas daquilo 
que gasto e além da gasolina ainda 
tenho de pagar portagens”, refere a 
professora que vive em Paredes. “O 
Estado não nos dá qualquer ajuda 
por estarmos a trabalhar longe de 
casa”, lamenta.

Rosa está na Escola Básica de 
Anta a substituir uma professora 
que é de Viseu e que se encontra 
com baixa médica. “Não sei até 
quando irei ficar cá! Claro que 
não desejo o mal à professora em 
questão, mas para mim acaba por 
ser bom porque tenho emprego 
nos próximos meses”, afirma.

A esperança, para Rosa Moreira, 
é a última coisa a morrer. “Apesar 
de tudo ainda insisto em ser pro-
fessora na expectativa de que 
tudo venha a mudar, de forma a 
que possamos ter alguma estabi-
lidade e uma carreira. Já não falo 
na reforma, mas na possibilidade 
de conseguir fazer algum tempo 
de serviço com estabilidade. Mas 

todos os anos chegamos a setembro 
sem saber onde vamos parar”.

Neste caso em concreto, Rosa está 
desde outubro na escola em Anta 
e por isso já se afeiçoou e adaptou 
às crianças. “De repente este elo é 
quebrado”, diz com grande tristeza. 
“Todos os anos saio de uma escola 
a chorar porque custa-me imenso 
despedir-me dos meus alunos. O 
trabalho diário com estas crianças 
faz com que elas fiquem no nosso 
coração”, sublinha.

Rosa Moreira recorda o exemplo 
que teve no ano passado onde esteve 
desde março até ao final do ano 
letivo. “A professora titular ia conti-
nuar de baixa e eu vim embora, indo 
para lá uma outra professora! Não 
se pensa nestes problemas, que são 
questões meramente humanas e que 
estão relacionadas com esta ligação 
entre o professor e o aluno. Não era 
só dar estabilidade ao professor, mas 
também às crianças e à turma".

Rosa conta com 20 anos como pro-
fessora contratada. “Não tenho uma 
carreira nem uma expectativa de 
que tudo isto se altere e cada ano que 
passa parece que está pior. A minha 
família sofre bastante com tudo isto 
e o meu marido até já me disse várias 
vezes que mais valia abrir uma loja”.

Esta professora pensa que “todos 
os que se encontram nesta situação 
são os que gostam e os que sentem 
vocação para serem professores”. 

Afinal o que reserva o futuro 
destes professores? “Não sei se este 
panorama atual irá mudar, mesmo 
com toda esta contestação dos pro-
fessores e com as negociações entre 
os sindicatos e o Governo. Não vejo 
que haja grandes possibilidades para 
alterar este paradigma. Poderá haver 
alguma mudança, mas não será tão 
significativa que possa alterar, ra-
dicalmente, esta questão de os pro-
fessores terem de andar de casa às 
costas. Temos de ser realistas e não 
vejo como irão colocar os profes-
sores na sua zona geográfica de resi-
dência”, remata.

Objetivo de somar tempo de serviço

Susana Marques é o exemplo clás-
sico da professora de Espinho que 
tem de se deslocar para fora. Profes-
sora do 1.º ciclo há 16 anos, Susana 
está, neste momento, a dar aulas 
numa escola do ensino básico em 
Mira, próximo de Coimbra.

Com um futuro que não se afigu-
rava como sendo o melhor, Susana 
procurou trabalho, durante alguns 
anos, nas AEC, em Espinho e em Vila 
Nova de Gaia, onde conseguiu horá-
rios completos. “A minha perspetiva 
era de ser professora do 1.º ciclo a 
tempo inteiro e ter um horário e 
uma turma. Felizmente que este já é 
o terceiro ano consecutivo que estou 
a dar aulas porque até há bem pouco 
tempo compensavam-me mais as 
AEC”, conta Susana Marques.

 “Consegui colocação em Grijó 
e este ano letivo, como expandi o 
concurso, fui parar a Coimbra, onde 
estive a dar aulas durante um mês. 
Fui para a reserva e desde há três 
semanas que estou numa escola em 
Mira. Faço, diariamente, 170 quilóme-
tros”, diz a professora de 47 anos. 

Claro que todo este processo é 
penoso e acaba por trazer desgaste 
físico e também emocional: “Sin-
to-me muito cansada. À segunda-
-feira vou cheia de energia, mas a 
meio da semana já sinto o peso de 
percorrer esta distância”, confessa.

Susana tem uma turma do 2.º ano 
do ciclo com alguns alunos do 1.º ano 
e ganha 1100 euros mensais. “Quase 
tudo irá ficar nas viagens. Por isso, 
o benefício económico que irei ter 
será quase nulo. A compensação que 
tenho será o tempo de serviço com 
que irei ficar, pois é isso que, afinal, 
procuro aos 47 anos de idade”. Ainda 
assim, Susana tem a perspetiva de 
melhorar um pouco a sua vida. “Con-
fesso que, além de ser complicada 
esta vida de professor nestas condi-
ções, isso é, também, muito desani-
mador. Ainda estou muito longe de 
conseguir aquilo que pretendo. Infe-
lizmente os nossos governantes não 
entendem, nem têm sensibilidade 
para este problema que afeta tantos 
professores”, aponta a docente.

“Não tenho filhos e até poderia 
não me importar de ter de fazer estas 
deslocações, mas entendo que de-
veria haver ajudas económicas para 
o professor que está fora da sua área 
geográfica. Não é com o ordenado 
que tenho, nestas condições, que 
consigo sobreviver, tendo de pagar 
prestação de casa, seguros e todas as 
despesas normais”, constata.

Susana ainda pensou em arrendar 
uma casa em Mira, mas as rendas 
seriam, também, insustentáveis, jun-
tando as despesas que iria ter com 
as que tem em Espinho, com a sua 
habitação.

“Os nossos governantes ainda não 
perceberam que, neste momento, 
não há professores. No meu caso 
estou a colmatar uma vaga de um 
professor que está de baixa médica, 
mas há crianças que não têm pro-
fessor, sobretudo a sul de Lisboa. Isto 

acontece porque não há uma forma 
de os atrair para esses locais”.

Para Susana Marques é impen-
sável deixar a sua terra, que é Es-
pinho. “Nunca pensei em ir, por 
exemplo, para o Algarve porque 
tenho cá a minha família. O meu 
irmão, que é professor, chegou a 
estar colocado no Algarve e vinha cá 
todos os fins de semana. Foi muito 
cansativo para ele e não estou a ver 
que eu possa fazer o mesmo”.

Susana vive o sonho de conse-
guir ficar mais próximo de Espinho. 
“Acredito que um dia o poderei con-
seguir, quando estiver muito pró-
ximo da reforma”, diz, com ironia. 
“Temos uma população a nível de 
professores muito envelhecida, o 
que nos deixa boas perspetivas, por 
um lado, mas, por outro, há menos 
crianças o que faz com que sejam 
necessários menos professores. Em 
Mira, onde estou a dar aulas, há es-
colas onde existem, apenas, duas 
turmas (mistas)”, exemplifica.

“Quem quiser ser professor, neste 
momento, não poderá pensar em 
constituir família”, afirma a profes-
sora espinhense que tem amigas 
suas, licenciadas, que “optaram por 
ir trabalhar para hipermercados em 
vez de enveredarem pela carreira de 
professora”. “Tinham filhos e não se 
poderiam sujeitar a serem colocadas 
longe de casa”, conta Susana Mar-
ques, acrescentando que se tratou de 
“uma opção em detrimento de uma 
instável carreira de professor”.

Com os movimentos, greves e 
manifestações que têm unido a 
classe docente, Susana acredita que 
“se não for desta vez, nunca mais 
será!” “Vejo que os professores estão 
mais unidos do que nunca. Nunca 
vi aquilo que se está a passar, neste 
momento, com a união entre os pro-
fessores, numa justíssima luta pelos 
seus direitos”, sublinha.

“Sempre fui professora contratada 
e, por isso, estou sempre em início de 
carreira, mas acredito que as coisas 
possam melhorar. O Estado tem de 
perceber que sem os professores não 
há mais nenhuma profissão. Neste 
momento, os professores são mal re-
munerados e não têm perspetiva de 
futuro”, finaliza. •

Sempre fui professora 
contratada e, por 
isso, estou sempre em 
início de carreira, mas 
acredito que as coisas 
possam melhorar. 
O Estado tem de 
perceber que sem os 
professores não há mais 
nenhuma profissão. 
Neste momento, os 
professores são mal 
remunerados e não têm 
perspetiva de futuro”
Susana Marques 
(Espinho), Escola  
Básica de Mira

GREVES AFETAM 
ALUNOS E ENCARREGADOS  
DE EDUCAÇÃO

A luta dos professores já leva alguns anos, mas desde o início de 
2023 que tem subido de tom. O protesto tem afetado as escolas, 
com greves diárias que chegaram a levar ao encerramento de 
estabelecimentos de ensino nos dois agrupamentos de Espinho, 
com particular destaque para o Agrupamento Dr. Manuel Gomes de 
Almeida. Foram feitas marchas/vigílias que concentraram centenas 
de docentes dos dois agrupamentos nas imediações da Câmara 
Municipal de Espinho, com os professores a reivindicarem a "defesa 
da escola pública", em prol dos "alunos, famílias e dos agentes 
educativos".
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LISANDRA VALQUARESMA

PINTO MOREIRA vai pedir a sus-
pensão do mandato como depu-
tado do PSD caso seja efetivado 
o pedido de levantamento da sua 
imunidade parlamentar e a con-
sequente constituição de arguido. 
A certeza foi dada pelo próprio na 
passada segunda-feira, dia 30 de 
janeiro, depois do pedido do Mi-
nistério Público ter dado entrada 
na Assembleia da República, no 
âmbito das investigações da Ope-
ração Vórtex.

Em comunicado, o ex-presidente 
da Câmara Municipal de Espinho 
garante que já informou o presi-
dente do PSD, Luís Montenegro, 
sobre a sua vontade, embora não 
o faça por “qualquer admissão de 
culpa no processo respetivo”, mas 
por considerar que não tem “o di-

reito de perturbar o normal funcio-
namento do trabalho político do 
seu partido e dos seus mais altos 
responsáveis”, recordando que pu-
blicitou também que “se e quando 
esta ocasião chegasse, tiraria ila-
ções políticas de maneira a pre-
servar o partido e a sua liderança”, 
defende. 

“Como já tinha declarado ante-
riormente, não só não objetarei a 
tal pedido, como solicitarei que ele 
se efetive de forma célere. Tenho 
todo o interesse em prestar todos 
os esclarecimentos que sejam de-
vidos no âmbito do dito inquérito”, 
afirmou Pinto Moreira, explicando 
que “são esclarecimentos essen-
ciais à comprovação da sua total 
inocência” face às acusações que 
lhe são remetidas. 

O deputado social democrata 
que já tinha, no passado, manifes-

tado vontade de colaborar com a 
justiça “no tempo e no modo que a 
justiça entender por conveniente”, 
volta a demonstrar a mesma po-
sição. “Quero colaborar com as 
autoridades e desejo que a justiça 
apure toda a verdade com a ra-
pidez que as suspeições em causa 
exigem. Reitero com tranquilidade 
que exercerei a minha defesa de 
forma a demonstrar que jamais 
cometi algum crime e que sempre 
pautei a minha vida pública e pro-
fissional com elevados padrões 
éticos e morais”, defende.

Suspeitas ligadas à 
construção de um lar

O atual deputado do PSD pode 
ser visado no âmbito da Operação 
Vórtex que investiga suspeitas 
de corrupção imobiliária na au-

tarquia espinhense. Segundo in-
formações divulgadas pela SIC, 
o Ministério Público e a Polícia 
Judiciária suspeitam que o depu-
tado tenha pressionado a Autori-
dade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC) para um 
parecer favorável à construção 
de um lar em Espinho, uma obra 
que seria um dos principais pro-
jetos do empresário Francisco 
Pessegueiro. 

O pedido de levantamento da 
imunidade parlamentar de Pinto 
Moreira vai agora ser apreciado 
pela Comissão de Transparência 
da Assembleia da República. De 
acordo com o Diário de Notícias, 
e segundo o Estatuto dos Depu-
tados, “os parlamentares podem 
pedir a suspensão temporária 
do mandato ao presidente da As-
sembleia da República por mo-
tivo considerado relevante”, algo 
que pode ser realizado tendo em 
conta vários “motivos ponderosos 
de natureza familiar, pessoal, pro-
fissional ou académica ou até ne-
cessidade de garantir seguimento 
de processo criminal em que seja 
acusado”. 

Pinto Moreira deixou recen-
temente a vice-presidência do 
grupo parlamentar social demo-
crata e a presidência da comissão 
parlamentar de revisão constitu-
cional, após ter sido alvo de buscas 
domiciliárias.

Recorde-se que a Operação 
Vórtex investiga suspeitas de cor-
rupção imobiliária na autarquia 
de Espinho. Francisco Pessegueiro 
está em prisão preventiva, assim 
como Miguel Reis, presidente 
da Câmara de Espinho entre se-
tembro de 2021 e janeiro de 2023. •

4500 Espinho

OPERAÇÃO VÓRTEX

Pinto Moreira vai suspender 
mandato de deputado após 
levantamento de imunidade 
parlamentar 
Pedido do Ministério Público para levantamento de imunidade já 
deu entrada na Assembleia da República. Processo vai agora ser 
apreciado pela Comissão de Transparência e pode demorar algumas 
semanas. Para o ex-presidente da Câmara Municipal, suspensão de 
mandato não significa “qualquer admissão de culpa”.

Reitero com 
tranquilidade que 
exercerei a minha 
defesa de forma a 
demonstrar que 
jamais cometi 
algum crime e que 
sempre pautei a 
minha vida pública 
e profissional com 
elevados padrões 
éticos e morais”
Pinto Moreira

ÁLVARO DUARTE, chefe de 
Obras Municipais na altura 
em que Pinto Moreira era 
presidente da Câmara de 
Municipal Espinho, é o sexto 
arguido da operação Vórtex, 
segundo noticiou a RTP. 

NA INVESTIGAÇÃO 
realizada pela Polícia 
Judiciária foram feitas 
várias vigilâncias e registos 
fotográficos. Um desses 
momentos diz respeito, no 
ano passado, ao jantar de 
inauguração do restaurante 
A Cabana, propriedade da 
Pessegueiro Investments 
onde esteve presente Pinto 
Moreira, Álvaro Duarte e Luís 
Montenegro. 

O LÍDER DO PSD acabou 
por confirmar a presença no 
momento da inauguração, 
mas afirmou não ter 
“nenhuma relação pessoal 
ou profissional com os 
empresários visados neste 
processo”.

CRONOLOGIA 
VÓRTEX 
 

10 JANEIRO 

Realizadas buscas na Câmara 
Municipal com a detenção 
de Miguel Reis, Francisco 
Pessegueiro, João Rodrigues, 
José Costa e Paulo Malafaia. 
Casa de Pinto Moreira é 
também alvo de buscas. 

12 JANEIRO

Miguel Reis renuncia ao 
mandato como presidente  

12 JANEIRO 

Cincos detidos são presentes 
ao Tribunal de Instrução 
Criminal do Porto

12 JANEIRO

Maria Manuel Cruz é 
anunciada como a nova 
presidente da autarquia 

14 JANEIRO

Miguel Reis e Francisco 
Pessegueiro conhecem 
medidas de coação e ficam 
em prisão preventiva 

30 JANEIRO

Ministério Público pede 
levantamento de imunidade 
de Pinto Moreira
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Presidente do 
executivo concentra 
maioria dos pelouros

MANUEL PROENÇA

A presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, Maria Manuel Cruz, irá 
ficar com a maioria dos pelouros 
que estavam sob responsabilidade 
do ex-presidente, Miguel Reis, 
conforme noticiámos na anterior 
edição. A autarca, num documento 
ao qual a Defesa de Espinho teve 
acesso (Despacho N.º 10/2023 de 25 
de janeiro de 2023), já procedeu à 
distribuição de áreas funcionais 
pela vereação do Executivo, com a 
respetiva delegação e subdelegação 
de competências nos vereadores 
Luís Canelas (vice-presidente da 
Câmara), Leonor Lêdo da Fonseca e 
Lurdes Rebelo.
A presidente, Maria Manuel Cruz 
terá sob sua responsabilidade di-
reta as Águas e Saneamento, Apoio 
Jurídico, Aprovisionamento e Con-
tratação Pública, Cultura, Educação, 
Execuções Fiscais, Fiscalização Mu-
nicipal, Gestão Financeira, Limpeza 
Urbana, Obras Municipais, Obras 
Particulares e Licenciamentos, 
Obras por Administração Direta, 
Ordenamento do Território e De-
senvolvimento, Outros Serviços Bá-
sicos, Parques e Jardins, Património 
e Equipamentos Culturais, Planea-
mento, Proteção Civil e Conselho 
Municipal de Segurança, Resíduos 
Sólidos e Transparência Municipal.
À vereadora Leonor Lêdo da Fon-
seca foram-lhe atribuídos os pe-

louros da Ação Social, Arquivo Mu-
nicipal, Atendimento Municipal de 
Espinho, Coletividades, Comércio 
Tradicional, Contraordenações, 
Feiras e Mercados, Gestão do Cemi-
tério Municipal, Habitação, Igual-
dade, Recursos Humanos e Turismo.
O vereador Luís Canelas terá res-
ponsabilidades nas áreas do Am-
biente, Animais, Comunicação, 
Desporto, Economia e Inovação, 
Eventos, Gestão da Frota Auto-
móvel, Informática e Modernização 
Administrativa, Juventude, Mobili-
dade, Trânsito e Transportes, Praias 
e Mar e Transportes Coletivos do 
Município.
Por fim, Lurdes Rebelo terá, apenas, 
dois pelouros: Administração Geral 
e Apoio dos Órgãos Autárquicos e 
Saúde.

Vereadores do PSD não foram in-
formados do despacho

Os vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata (PSD), não foram 
informados sobre o despacho emi-
tido pela presidente da Câmara com 
a distribuição de pelouros pelos 
membros do novo Executivo. “As 
dificuldades notam-se no funciona-
mento da Câmara, que está disfun-
cional e desorganizada. As equipas 
estão com dificuldades em saber 
o que fazer e não estão a passar a 
informação como deverá fluir. Por 
exemplo, o despacho que atribui os 

pelouros chegou à Assembleia Mu-
nicipal, nomeadamente aos vogais, 
mas não chegou aos vereadores 
do PSD na Câmara Municipal”, 
afirmou o presidente da Comissão 
Política Concelhia de Espinho dos 
social-democratas, Paulo Leite. “É 
o reflexo da degradação e constitui 
um sinal de alerta”, avisa o líder do 
PSD.
“O Partido Socialista deverá refletir 
sobre tudo o que está a acontecer, 
sob pena de Espinho vir a ser preju-
dicado”, acrescenta.

PSD vê desequilíbrio na distri-
buição de pelouros

O PSD não esconde a sua preocu-
pação com a distribuição de pe-
louros que foi anunciada e vai mais 
longe considerando tratar-se de 
“uma grande tragédia”.
Segundo Paulo Leite, “verifica-se 
que continua tudo praticamente 
na mesma, que a presidente, além 
da área da Educação, fica com um 
excesso de carga” e que “os res-
tantes vereadores estão com poucos 
pelouros”. 
“Se antes já achávamos que a equipa 
não tinha condições para tratar das 
questões mais urgentes, pior será 
agora com o funcionamento da Câ-
mara”, prossegue Paulo Leite advo-
gando que “a divisão de tarefas de-
veria ser uma realidade” e que tudo 
isto “está a ser um reconhecimento 

A Defesa de Espinho teve acesso ao despacho assinado por Maria Manuel Cruz com a 
distribuição das áreas funcionais pela vereação do Executivo. Lurdes Rebelo apenas 
ficará com as pastas da Administração Geral e Apoio aos Órgãos Autárquicos e Saúde. 
Luís Canelas, vice-presidente, ficará responsável por Eventos, Juventude e Desporto 
entre outras. A Ação Social continua com Leonor Fonseca.

de tudo o que nós temos vindo a 
dizer”.
No entender do líder dos social-de-
mocratas de Espinho, “a equipa de 
vereadores, em termos políticos, 
não tem experiência e o peso das 
tarefas está a ir para cima de al-
guém que também não tem muita 
experiência”.
“Será um arrastar de um mandato 
até ao final, onde Espinho será o 
mais prejudicado”, conclui.

“Grande pulverização das 
competências”

A vogal da CDU na Assembleia Mu-
nicipal de Espinho, Ana Rezende, 
também coloca algumas reservas 
quanto à sua apreciação em re-
lação à distribuição dos pelouros. 
“Numa leitura à primeira vista e 
sem ter conseguido refletir sobre 
o despacho, aquilo que me parece 
é que há uma grande pulverização 
das competências”. E explica: “Sob 
a capa da transparência, acaba por 
ser uma desresponsabilização re-
lativamente ao Executivo, nomea-
damente no que diz respeito às 
competências fundamentais como 
a Habitação e o Urbanismo, quer 
na gestão do parque habitacional 
do município, quer na gestão dos 
programas que se perfilam para a 
habitação a custos controlados. Pa-
rece-me que isto acontece em áreas 
fundamentais na vida do concelho 
e das pessoas. Há, inclusive, um 
atropelo de competências”.
Para Ana Rezende, “do ponto de 
vista de gestão corrente e naquilo 
que é preciso dar resposta aos ci-
dadãos espinhenses”, a distribuição 
dos pelouros “vai criar, sob a capa 
de um pluralismo, uma desrespon-
sabilização dos próprios titulares”, 
dando como exemplo “a Habitação 
Social que sabemos que é escassa e 
onde existe um passa culpas entre 
o Município e o IHRU”. “Esta área 
está concentrada na vereadora 
Leonor Lêdo Fonseca, mas do ponto 
de vista daquilo que seria um olhar 
para o futuro, estrutural, não se per-
cebe como isto não está atribuído à 
mesma pessoa que tem as questões 
urbanísticas”, sustenta.

Rumo não será diferente

João Matos, vogal do Bloco de Es-
querda não se surpreende por a 
presidente, Maria Manuel Cruz, 
ter “avocado os pelouros que estão 
no centro da polémica, nomeada-
mente o do Urbanismo”. “Aquilo que 
se tem percebido pela inexistência 
de esclarecimento político de toda 
esta situação é que o rumo a ser se-
guido por este Executivo não será 
diferente daquele que vinha a ser 
trilhado por Miguel Reis”, sustenta 
João Matos lembrando que “o líder 
da bancada do PS, numa Assembleia 
Municipal, disse que o seu partido 

estava no rumo certo e que mesmo 
havendo uma nova liderança, isso 
não punha em causa o projeto para 
o Município de Espinho”.
Segundo João Matos, “independen-
temente da distribuição de pelouros 
e das áreas setoriais, o importante é 
haver uma mudança radical de po-
líticas. Foram estas políticas de há 
cerca de um ano a esta parte e as do 
PSD, de Pinto Moreira, que nos con-
duziram a uma cidade onde é im-
possível encontrar casa para viver 
se os nossos rendimentos forem os 
do trabalho ou de uma pensão de 
uma vida de trabalho”. 
“Espinho é uma cidade tomada pela 
especulação imobiliária e pelo alo-
jamento local e não conhecemos 
qualquer iniciativa de contrariar 
estas tendências”, afirma o vogal 
do Bloco que defende a “disponibi-
lização de habitação pública” e “não 
se permitir a existência de fundos 
imobiliários, nublosos a controlar a 
habitação disponível em Espinho”.
No entender de João Matos “o pro-
jeto político do PS está inquinado 
desde as renuncias de Miguel Reis e 
do vice-presidente Álvaro Monteiro. 
O poder foi parar à terceira pessoa 
da lista, que é do PS de Espinho, mas 
o quarto elemento já não e é, até, um 
corpo estranho ao próprio partido o 
que deixa o projeto político enfra-
quecido”, conclui. •

As dificuldades notam-
se no funcionamento 
da Câmara, que 
está disfuncional e 
desorganizada. As 
equipas estão com 
dificuldades em saber o 
que fazer e não estão a 
passar a informação”
PAULO LEITE, PSD

“Sob a capa da 
transparência, 
acaba por ser uma 
desresponsabilização 
relativamente 
ao Executivo, 
nomeadamente no 
que diz respeito 
às competências 
fundamentais como 
a Habitação e o 
Urbanismo”
ANA REZENDE, CDU

“Independentemente da 
distribuição de pelouros 
e das áreas setoriais, 
o importante é haver 
uma mudança radical de 
políticas”
JOÃO MATOS, BE

CÂMARA MUNICIPAL
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4500 Espinho 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

Diariamente são centenas os 
espinhenses (e não só) que 
utilizam a estação de com-
boios de Espinho. A maioria 
parte com destino ao Porto 
enquanto a outra metade des-
loca-se em sentido contrário, 
em direção a Aveiro. Para 
muitos, o hábito de andar 
de comboio é tão antigo que 
já nem sentem grande dife-
rença se houve um atraso de 
alguns minutos. Mas há outra 
coisa que sentem e dema-
siado bem: o frio. A vaga que 
tem assolado Portugal ainda 
está para durar forçando as 
autoridades a colocar vários 
distritos em alerta amarelo. 
Por Espinho, as manhãs e o 
início das noites são particu-
larmente complicadas com 
as temperaturas a baixarem 
para perto de zero. E como 
esses períodos coincidem com 
a maior afluência de passa-
geiros, as queixas aumentam. 
Paulo Pinto anda de comboio 

há mais de 10 anos. Está habi-
tuado as cheiros e às rotinas 
dos passageiros e dos maqui-
nistas, mas há uma coisa que 
pelos vistos ainda não se ha-
bituou: “o mês de janeiro tem 
sido terrível com o frio ao lado 
da linha. Estamos a meio de 
um túnel com uma entrada 
a norte e saída a sul. Todos os 
dias as temperaturas estão ri-
diculamente baixas” revela. O 
passageiro entende que não 
há grande solução para este 
problema, mas “toda esta si-
tuação deveria ter sido acau-
telada antes da construção da 
estação” comenta. 

Portas viradas a sul 
e a norte não ajudam

Além do túnel ter uma en-
trada a norte e a sul, o próprio 
edifício da estação também 
tem as suas portas principais 
viradas para esses pontos. 
Com a passagem de um com-

boio, em especial se for um 
de cargas ou outro sem pa-
ragem, o fluxo de ar provo-
cado torna a estação numa 
espécie de turbilhão de vento 
e barulho. “Não me parece que 
exista uma solução para este 
problema. Não conseguimos 
estar no túnel à espera dos 
comboios pois está mesmo 
muito frio. Na parte de cima, 
a situação parece ser melhor 
mas com as portas a abrirem 
e a fecharem fica também 
frio”, destaca outro passageiro 
habitual que optou por não se 
identificar. 
Ao longo dos anos foram tes-
tadas algumas soluções com 
encerramentos temporários 
das portas. Porém, nenhuma 
delas se revelou eficaz. Apa-
rentemente os passageiros 
que apanham o comboio em 
Espinho vão continuar a ter 
de enfrentar o frio quer na 
parte inferior quer na supe-
rior da estação. ○

No passado dia 28 de janeiro, 
a Polícia de Segurança Pú-
blica de Espinho efetuou 
uma operação de fiscalização 
rodoviária no centro da ci-
dade. Durante essa madru-

gada, foram fiscalizadas 51 
viaturas e efetuados outros 
tantos testes de alcoolemia. 
Dessa operação resultaram 
2 autos de contraordenação 
por álcool e 3 autos por falta 
de inspeção periódica obriga-
tória. Foi detido um homem, 
de 36 anos, por condução 
sob a influência de álcool, 
acusando uma taxa de alcoo-
lemia de 1,40 g/l. ○

Nos últimos dias, com temperaturas muito baixas, esperar pelo 
comboio na estação de Espinho tem sido um autêntico sacrifício. 
Com um túnel com entrada a norte e a sul, ficam reunidas as condições 
ideais para longos minutos de desconforto térmico. Passageiros 
queixam-se de falta de condições.

Passageiros congelam 
à espera do comboio

Detido por 
conduzir 
embriagado

Neste momento particularmente 
conturbado e de inflação crescente, 
existe muitas vezes a dúvida: será 
melhor amortizar os créditos ou co-
meçar a poupar? O que será mais 
vantajoso no momento atual? A res-
posta não é simples, porque pagar di-
vidas permite uma vida desafogada, 
mas é essencial poupar. O ideal seria 
as duas coisas, mas nem sempre é 
fácil e viável.

O mais importante é o equilíbrio. 
Se já tem um bom fundo de ma-
neio, pode começar a amortizar ou 
liquidar dívidas, como é o caso do 
crédito habitação, que sendo um 
valor por norma elevado pode justi-
ficar uma poupança com esse fim. 
Deve também fazer as contas sobre 
os juros a amortizar no crédito e os 
juros oferecidos pelos produtos de 
poupança e investimento, tendo em 
conta se existe taxa de amortização 
antecipada. O melhor é usar um si-
mulador, como aquele que é disponi-
bilizado pelo Banco de Portugal (ver 
em clientebancario.bportugal.pt)

No caso do cartão de crédito, a res-
posta é imediata: se o está a pagar 
parcelarmente e tem essa possibili-
dade, deve liquidar, uma vez que a 
taxa de juro é bastante elevada.

Tendo uma situação estável, deve 
pensar criar um plano de poupança, 
começando por um fundo de emer-
gência, uma poupança que permita 
fazer face às despesas de três a 
seis meses. Uma boa forma de ini-
ciar a poupança, é retirar uma parte 
do salário para o mesmo fim. Deve 
também acautelar o futuro, por 
exemplo através de um PPR.

Quanto às amortizações/liquida-
ções, estabeleça metas e priori-
dades, começando pelas dívidas 
com taxas de juro mais elevadas, 
como os cartões de crédito.

Se a situação está mais difícil e 
sente dificuldade em pagar todas as 
contas referentes aos créditos, uma 
opção a considerar será a consoli-
dação. Isto é, juntar os créditos num 
só para diminuir o peso orçamental. 
Outra possibilidade poderá a transfe-
rência do crédito. 

Todas as opções devem ser pon-
deradas e conscientes. Se tem dú-
vidas, procure aconselhar-se com um 
profissional.

O momento é de poupança ou de 
liquidar dívidas

 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
• Analise o seu orçamento

• Faça uma lista dos créditos 
e organize-os por taxa de 
juro, começando do mais 
alto para o menor

• Saiba as condições do seu 
crédito habitação (spread, 
TAEG, MITC)

• Faça simulações 

• Procure aconselhamento 
profissional
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LISANDRA VALQUARESMA 

DAS NOVE LOJAS disponíveis em 
concurso, sete foram atribuídas a 
novos comerciantes que deverão 
agora ocupar o mercado. Foram es-
colhidas três lojas interiores, quatro 
exteriores, restando apenas duas 
que não obtiveram interessados.
Daniela Ramos, proprietária da 
loja Palavras Soltas, ganhou a con-
cessão do espaço disponível na rua 
18. Apesar de ter negócio aberto na 
mesma rua, procurou um novo es-
paço no Mercado Municipal, confes-
sando que o único motivo se deve 
a questões financeiras. “Não con-
sidero que a loja do mercado seja 
um local mais atrativo, até porque 
a minha loja se situa também na 
rua 18. No entanto, como aumen-
taram bastante a renda da loja onde 
estou, decidi concorrer a um espaço 
no mercado”, revela Daniela, expli-
cando que conseguiu aquele que 

ambicionava.

A loja atribuída a Daniela, um es-
paço voltado para o exterior, foi a 
que obteve mais licitações do con-
curso, uma vez que era desejado 
por outra concorrente. Com uma 
base de licitações a começar nos 
100 euros, a loja, que acabou por ser 
entregue à proprietária da Palavras 
Soltas, chegou ao valor máximo de 
1750 euros. Para Daniela Ramos, 
o objetivo era permanecer na rua 
18, por isso, confessou à Defesa de 
Espinho que se não ganhasse a 
concessão da loja pretendida, não 
haveria interesse por outra. A con-
corrente direta de Daniela acabou, 
mais tarde, por vencer uma loja no 
interior do mercado e a segunda 
loja mais disputada, também no in-
terior, conseguiu uma licitação má-
xima de 550 euros. 
Segundo Vítor Sousa, vice-presi-
dente da Junta de Freguesia de 

Espinho, o concurso “correu muito 
bem”, mostrando-se “satisfeito por 
perceber que há bastantes pessoas 
interessadas”.
Para esta hasta pública mobiliza-
ram-se cerca de 30 pessoas, algo 
que para Vítor Sousa pode estar 
diretamente relacionado com a re-
cente requalificação do Mercado 
Municipal. “Fez-se um investimento 
no último ano que consideramos 
significativo e a procura superou as 
nossas expectativas. As pessoas co-
meçam a sentir uma dinâmica nova, 
uma centralidade diferente no que 
diz respeito ao mercado”, admite.

Bancas de fruta ficaram por ocupar

Ao contrário do interesse demons-
trado pelos espaços comerciais, as 
bancas disponíveis no mercado 
não se revelaram prioridade para 
os comerciantes. Das seis bancas 
desocupadas, apenas uma foi esco-
lhida e mesmo o espaço de venda, 
destinado a frutaria, não obteve 
interessados. Para o vice-presidente 
da Junta de Freguesia, “é normal” 
esta procura quase inexistente. “As 
bancas eram espaços que as lavra-
deiras tinham e eram atribuídos, 
por norma, a quem produzia. Eram 
maioritariamente pessoas idosas e 
das freguesias, mas cada vez se nota 
mais que há pouca continuidade 
nesse tipo de atividade agrícola. A 
minha geração recorda-se de ver as 
pessoas a trazer os carrinhos cheios 
de legumes e fruta para vender, mas 
hoje é muito diferente”.
A concessão das novas lojas rea-
liza-se a título precário e tem um 
prazo de dez anos. Segundo Vítor 
Sousa, os espaços devem ser ocu-
pados em março. ○

4500 Freguesias As pessoas começam a sentir 
uma dinâmica nova, uma 
centralidade diferente no que 
diz respeito ao mercado”
Vítor Sousa, vice-presidente 
Junta Freguesia Espinho

HASTA PÚBLICA

A estrutura da economia portuguesa tem mudado muito ao 
longo das décadas. O setor terciário, isto é, os serviços (in-
cluindo o comércio), tem um peso cada vez maior na eco-
nomia portuguesa, representando atualmente mais de três 
quartos do valor acrescentado bruto (VAB) total da economia 
portuguesa.

Em 1995, o setor terciário pesava 67% no valor acrescen-
tado bruto total da economia portuguesa, sendo que 15% 
eram referentes ao comércio. Os setores primário e secun-
dário representavam 33% do VAB, distribuído entre indústria 
(21%), construção (7%) e agricultura, silvicultura e pesca 
(5%).

De então para cá, o setor terciário tem vindo a ganhar pre-
ponderância (mais 9 pontos percentuais), representando, 
em 2020, 76% do VAB da economia portuguesa. Apesar 
desta evolução, o comércio perdeu 2 pontos percentuais 
entre 1995 e 2020 (13% do VAB em 2020). Por outro lado, 
houve um grande crescimento da preponderância das ativi-
dades imobiliárias, das atividades da saúde humana e das 
atividades jurídicas, de contabilidade, gestão, arquitetura, 
engenharia e atividades de ensaios e análises técnicas.

No mesmo período, o peso da indústria baixou 4 pontos per-
centuais, para 17% do VAB, e a construção baixou 2 pontos 
percentuais, para 5% do VAB. A título de exemplo, a indústria 
têxtil, do vestuário, do couro e dos produtos de couro, baixou 
de 4,5% para 2,2%. A agricultura, silvicultura e pesca viu o 
seu peso na economia cair para metade, de 5,4% para 2,5% 
do VAB. No seu conjunto, os setores primário e secundário 
representam atualmente 24% da economia portuguesa 
(menos 9 pontos percentuais do que há 25 anos atrás).

A menor relevância dos setores produtivos e industriais tem 
retirado diferenciação e competitividade a Portugal e im-
pacta nos níveis de exportação. Num mercado global cada 
vez mais competitivo, a alteração da estrutura económica 
poderá justificar, em parte, a nossa evolução mais recente.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
31 de janeiro de 2022

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade
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Como aumentaram 
bastante a renda da 
loja onde estou, decidi 
concorrer a um espaço 
no mercado”
Daniela Ramos

Com o objetivo de criar uma nova dinâmica económica, 
social e cultural no Mercado Municipal, a Junta de 
Freguesia de Espinho realizou, dia 26 de janeiro, uma 
hasta pública para atribuição de espaços vagos. Lojas 
comerciais foram as mais procuradas. 

Mercado Municipal: sete 
lojas entregues a novos 
comerciantes através de 
hasta pública

Setor terceário perde peso 
na economia nacional
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LISANDRA VALQUARESMA

ALIAR O ENSINO e as atividades 
pedagógicas à leitura e ao culto 
pelo livro foi o que moveu Carla Ri-
beiro, em 2019, a abrir a Palavraria. 
Um sonho de portas abertas onde 
cabem as conversas, o estudo, mas 
sobretudo a aprendizagem e o 
crescimento.

Licenciada em biologia, Carla 
sempre viu na arte de ensinar uma 
das suas grandes paixões, levando-a, 
a partir de casa, a ajudar jovens e a 
prepará-los para os seus exames es-
colares. “Durante muitos anos vivi 
em Espinho e dava explicações a vá-
rios alunos. Não gostei de trabalhar 
em escolas, preferia fazê-lo de modo 
privado e isoladamente, algo que 
correu sempre muito bem. No en-
tanto, decidi que estava na altura de 
abrir qualquer coisa para trabalhar 
sem ser em casa”, explica a proprie-
tária da Palavraria, situada na rua 22.

“Como o tipo de ensino que eu 
proporcionava aos meus alunos era 
diferente e como gosto muito de 
livros, queria criar um espaço que 
fosse também diferente e não um 
depósito de crianças, até porque 
gosto muito que elas venham e se 
sintam à vontade”, afirma Carla Ri-
beiro, explicando que na sua Pala-
vraria há espaço para todos, sejam 

crianças ou adultos. 
Inicialmente pensado para ser um 

centro de atividades pedagógicas, 
Carla decidiu acrescentar-lhe um 
novo sentido. “O objetivo era acolher 
diversas atividades como artes ou 
ciências, mas como durante as ma-
nhãs não há crianças, uma vez que 
estão na escola, decidi criar também 
uma livraria”, revela. Apesar de ter 
começado com uma vertente mais 
infantil, a livraria acabou por crescer, 
chegando a acolher livros por su-
gestão de editoras. 

Para Carla, que sempre viveu ro-
deada de livros, este era mais um 
sonho concretizado e que ocupava 
um grande papel na sua missão 
de ensinar. “Muitas pessoas esque-
cem-se da importância que o livro 
tem no crescimento das crianças. É 
uma ferramenta muito poderosa e 
está a cair em desuso por vários mo-
tivos, seja pelo preço, seja por não ser 
tão apelativo como é, por exemplo, 
um tablet ou uma consola de jogos, 
por isso, o papel que tenho aqui até 
é complicado porque combater essas 
ferramentas com o livro é muito di-
fícil”, explica.

Ainda que possa parecer tarefa 
árdua, Carla Ribeiro habituou os 
seus alunos desde o início. A Pala-
vraria representa a entrada para 
o mundo encantado das histórias 

e dos saberes, mas as tecnologias 
devem ficar à porta. “As crianças vêm 
após o horário escolar, fazem os tra-
balhos de casa, mas vivenciam uma 
coisa que eu acho que nós propor-
cionamos e que nem sempre têm em 
casa que é o convívio. Na Palavraria 
elas conseguem conversar. Depois 
de completarem as suas tarefas, há 
sempre tempo para contarem os 
seus problemas e para falarem da-
quilo que lhe apetece, sempre dentro 
de um sentimento de amizade”. Ad-
mitindo que tem “um espaço apela-
tivo para estudar”, Carla revela que 
“não existem computadores nem 
telemóveis”, levando a que, depois do 
estudo, o tempo seja ocupado com 
diversas atividades como xadrez, 
damas ou puzzles, havendo ainda 
a possibilidade de trabalhos com 
tintas ou tantos outros deixados à 
imaginação. “Como aqui não têm 
as ferramentas que têm casa, usam 
estas e divertem-se”, diz. 

Revelando que o afastamento das 
tecnologias foi um objetivo primor-
dial, a proprietária da Palavraria ex-
plica que, para a abertura do espaço, 
foram sugeridos materiais como 
quadros interativos, mas a resposta 
veio pronta. Estava fora de questão. 
“São habitados a fazer outras coisas. 
Quando chegam livros novos para 
a parte da livraria, por exemplo, tor-

na-se muito engraçado porque eles 
apercebem-se e pedem-me para ver. 
Acho isso muito bom e acabamos 
por estar bastante tempo a esfolhear 
para ver que histórias são. Acho que 
as crianças conversam pouco, mesmo 
entre elas, devido a estarem entre-
gues às ferramentas digitais, por isso, 
queria que aqui fosse diferente”.

A funcionar igualmente em pe-
ríodo de férias escolares, a Palavraria 
procura tornar as pausas letivas 
ainda mais interessantes e diver-
tidas, realizando diversas atividades 
fora de portas. “Temos um feedback 
muito bom das nossas crianças. 
Claro que o grande objetivo dos pais 
é ter com quem os deixar, mas ten-
tamos sempre que esse tempo seja 
útil e agradável para eles. Vamos 
à praia, fazemos artes plásticas e 
muitas experiências científicas, 
ao mesmo tempo em que os levo 
ao museu municipal e à biblioteca 
porque muitos deles, infelizmente, 
nunca o fizeram”, revela Carla.

Depois da pandemia ter trazido 
uma “pedrada” ao projeto, fazendo 
com que se desenvolvesse de forma 
mais lenta, Carla espera agora 
continuar a crescer, acolher mais 
crianças e “conseguir trazer autores, 
divulgar livros, ter um clube de 
leitura e de partilha de histórias à 
volta dos livros”. ○

Pessoas & Negócios

Ensinar e ler são as duas paixões de Carla Ribeiro que levaram à criação da Palavraria, 
um projeto que junta, no mesmo espaço, um centro de estudos e uma livraria. 

Palavraria promove a alegria de estudar 
com o livro como principal aliado 
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ATIVIDADES TAMBÉM 
PARA OS MAIS VELHOS

Segundo Carla Ribeiro, a 
Palavraria é palco para os 
sonhos e aprendizagem de 
todos, havendo espaço para 
crianças, adolescentes e 
pessoas mais velhas. Prova 
disso é a existência de um 
curso de desenho, algo que 
Carla ambicionava. “É muito 
interessante porque continua 
o culto da conversa e da 
amizade. Nas aulas de desenho 
que temos à sexta-feira, com a 
professora Marta Sousa, eles 
falam sobre pintores, técnicas 
de pintura e desenho e, ao 
mesmo tempo, há uma partilha 
de saberes porque gostam 
de aprender. Muitos chegam 
com vergonha porque dizem 
que não sabem desenhar, mas 
rapidamente são motivados”.

“Queria criar um 
espaço que fosse 
também diferente e 
não um depósito de 
crianças, até porque 
gosto muito que 
elas venham e se 
sintam à vontade”
CARLA RIBEIRO
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opinião 
Manel Marinheiro
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POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...

Já diz o ditado
“é um palco sagrado,

não se toca!”Promotores 
de eventos afirmam
que o palco- altar 
não terá utilidade

futura

devido as suas
características

A Operação Vórtex 
colocou o concelho de 
Espinho numa situação, 
no mínimo, delicada.  
Com Miguel Reis a 
renunciar ao cargo, Maria 
Manuel Cruz assumiu o 
papel de presidente da 
Câmara Municipal. Os 
espinhenses acreditam 
que a nova liderança 
pode ser benéfica e dão 
o benefício da dúvida 
acreditando que a má 
imagem deixada por este 
caso poderá desaparecer.
GONÇALO RIBEIRO

 VOX POP 

“Acredito que seja um caso 
isolado, mas Espinho não  
fica bem na fotografia”

António Oliveira, 
66 anos

1 – Conheço muito bem as pessoas 
pois já fui candidato à Junta de 
Freguesia, vivo em Espinho desde 
sempre e acompanho aquilo que 
se passa na cidade. Julgo que vão 
fazer um bom trabalho. Apesar de 
não terem muita experiência, têm 
muita vontade de trabalhar e espe-
ro que tenham muito sucesso para 
o bem da cidade de Espinho.
2 –  As coisas passam, isto é uma si-
tuação pontual em que as pessoas 
falam, fazem especulações e há 
um certo aproveitamento político. 
Infelizmente, Espinho tem sido fa-
lado pela negativa por todo o país, 
mas espero que saibamos dar a vol-
ta, até porque existem mais proble-
mas a nível nacional. 

Edite Oliveira, 
54 anos

1 – Ainda não tenho conhecimento. 
Vi a fotografia e os nomes no vosso 
jornal, mas não faço ideia de quem 
sejam as pessoas.
2 – Acredito que seja um caso isola-
do, mas Espinho não fica bem na fo-
tografia. Apesar de tudo, acho que a 
longo prazo não vão existir grandes 
problemas. Claro que não deu uma 
boa imagem, principalmente aos 
executivos, mas não devem existir 
problemas para o futuro.  

Hanna Donets, 
36 anos

1 – Apesar de não estar totalmen-
te dentro do assunto, tenho espe-
rança de que esta nova presiden-
te ajude os ucranianos como eu. 
Temos uma proteção temporária, 
mas ainda assim precisamos de 
apoios devido ao alto valor de ren-
da praticado em Espinho.
2 – Acho que pode ter alguma in-
fluência na reputação, mas não 
sei em que grau pois não vivo aqui 
há muito tempo. Sei que é uma ci-
dade com uma certa componente 
balnear e com um custo de vida 
algo elevado. A mudança de exe-
cutivo até pode ser boa.  

É do nosso mar

Manuel Ferreira, 
72 anos

1 – Neste momento, não tenho pro-
priamente uma opinião formada 
porque não conheço a senhora em 
questão nem nenhum dos membros 
do novo executivo.
2 – Sem dúvida, claro que dá. A opera-
ção deu uma má imagem do concelho 
ao país. A corrupção está entranhada 
e isto vai ter que acabar um dia. A pes-
soa que assumir as funções agora vai 
ter muito cuidado com aquilo que vai 
aprovar. Vai estar em vigilância per-
manente por parte da oposição. 

José Alves, 
71 anos

1 – Pouco sei dizer sobre o novo exe-
cutivo, mas penso que será melhor 
que o anterior, tendo em conta a ver-
gonha que aconteceu. 
2 – Muito má imagem, as notícias 
chegam lá fora e é vergonhoso. O cri-
me de uma pessoa acaba por afetar 
toda a cidade. Tenho pessoas conhe-
cidas a viver no estrangeiro que já me 
abordaram sobre o tema. 

1. Qual a sua 
opinião do novo 
executivo liderado 
por Maria Manuel 
Cruz?

2. A operação 
Vórtex trouxe 
uma imagem 
muito negativa a 
Espinho?

Balanço de 2022. É tempo de fazer 
balanço, as empresas no fim do ano fa-
zem balancetes e balanços aos lucros 
e prejuízos, que tiveram durante o ano.
Nós também devíamos fazer o nosso, 
sobre o que foi o ano 2022.
Se olharmos para trás, podemos fazer 
uma retrospetiva e verificar onde se fa-
lhou ou não fomos tão eficazes.
Ainda continua a existir entre nós, a 
pandemia - Covid19, que tanta gente 
vitimou. Assistiu-se à saturação dos 
médicos, enfermeiros e pessoal au-
xiliar, que tudo deram e fizeram para 
salvar ou melhorar as condições de 
saúde das pessoas. Quantos crimes 
de abusos sexuais foram praticados, 
onde não deveriam ter sido cometidos, 
quantas atrocidades de violência do-
méstica se praticam todos os dias. E 
nós continuamos a assistir impávidos e 
serenos sem nada poder fazer.
Em fevereiro deu-se a invasão na Ucrâ-
nia, uma guerra que vitima tanto ser 
humano e continua, e no meu ver, tudo 
seria possível evitar, se houvesse diálo-
go antes de tudo começar, mas, para 
alguns, a prepotência, a ganância e a 
cegueira pelo poder são tão grandes, 
que não deixam ver a realidade. 
A guerra é um comércio de armas, trá-
fico de influências, petróleo e de bens 
essenciais. Mas no fundo quem mais 
sofre é sempre o mais pequeno, o mais 
desfavorecido, a corda parte sem-
pre pelo lado mais fraco. Reparem no 
prejuízo! Mísseis, bombas, carros de 
combate, helicópteros, navios e pon-
tes destruídas, são biliões de EUROS 
perdidos, se esse dinheiro, que é gas-
to numa guerra inútil e desnecessária, 
fosse distribuído pelos países mais po-
bres, e pelos demais países que estão 
em guerra, não existia tanta miséria, e 
tanta fome.
No verão, vieram os incêndios, e tudo 
acontece, umas vezes por negligência, 
outras  por erro humano, outras por 
mãos criminosas e até pelas condi-
ções climatéricas. Perdem-se bens, e 
o ecossistema é afetado, mas o mais 
doloroso é quando se perdem vidas 
humanas. Pessoas que deixam o con-
forto do seu lar, sua família e amigos, 
para acudir e salvar a vida dos outros, 
por vezes perdem a sua própria vida. 
Quantos combatem os incêndios, vão 
acudir a uma tragédia e são, muitas 
vezes, traídos pelo infortúnio. Dão a 
sua vida em prol da dos outros e nada 
recebem em troca. Deixo aqui a minha 
singela homenagem aos bombeiros 
deste país pelo abnegado serviço que 
prestam à sociedade. A Mãe natureza 
está saturada. Quando vê os países 
mais industrializados e poderosos a 
contaminar o ambiente e o espaço, já 
não suporta tanta poluição. Depois, 
claro, sofremos as consequências, 
com estes fenómenos imprevistos que 
acontecem. E, por último, com grande 
tristeza, vimos partir dois vultos, um da 
Igreja Católica, o Papa emérito Bento 
XVI e o outro do campo desportivo, 
Pelé. Que descansem em paz. Espero 
e desejo que o ano de 2023 seja um 
bom ano para todos nós.
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O paradigma da Câmara de Espinho

1 - Em 2022, a Câmara de Espinho pas-
sou a ser presidida pela Dr.ª Maria Ma-
nuel Cruz e a contar com um Executivo 
maioritariamente feminino, com quatro 
mulheres e três homens, perfeita pari-
dade no número de vereadores (3/3) e a 
"feminização"mais acentuada na área do 
poder, do PS,  nos membros com pelou-
ros (3 mulheres e apenas um homem, o 
Vice-Presidente)..

Num país onde, em meio século de de-
mocracia, apenas sete dezenas de mu-
lheres assumiram presidências, e onde, 
após as últimas eleições, em 2021, 9 em 
cada 10 das Câmaras são chefiadas por 
homens, Espinho é, hoje, um caso raro. 
E mais: entre uma esmagadora maioria 
de municípios que nunca tiveram à frente  
uma mulher, regista a segunda presidên-
cia feminina da sua história. Pode, é certo, 
dizer-se mais pela força do destino do que 
pela vontade dos homens, visto que, em 
ambos os casos, elas assumiram o car-
go em substituição, não por eleição dire-
ta. Contudo, quando se faz o balanço do 
mandato e se avalia a marca que imprimi-
ram na comunidade, isso é de somenos. 

No século passado, a Senhora Dona Elsa 
Tavares era a Vice-Presidente e foi chama-
da a exercer o cargo, após o falecimento 
do saudoso Dr. Lito Gomes de Almeida. O 
seu desempenho foi brilhante! Legou-nos 
uma imagem de eficiência e simpatia, e, 
pelo que conheço da Drª Maria Manuel, 
parece-me que a história pode repetir-se. 
E Espinho bem precisa de aparecer nos 
"media" pelos melhores motivos. A todos 
nos incomoda o ruído à volta do proces-
so que corre na Justiça e que abriu esta 
oportunidade de as autarcas espinhenses 
mostrarem do que são capazes. Sobre 
o processo que originou a mudança, di-
rei apenas que é cedo para ter opinião, 
é tempo de presunção de inocência dos 
implicados e nada mais. Sobre o atual 
elenco governativo, as minhas palavras 
são de esperança e de encorajamento, 
como espinhense e como cidadã empe-
nhada na luta pela igualdade de oportu-
nidades. Atualmente, neste ano de 2023, 

ao contrário do que aconteceu no manda-
to da pioneira Elsa Tavares, as mulheres 
são a maioria do Executivo. Em quantos 
outros dos cerca de trinta municípios de 
presidência feminina se poderá dizer o 
mesmo?... Por isso, o êxito deste Execu-
tivo para além de ser, naturalmente, mui-
to importante para o progresso da nossa 
cidade, assumirá, também, especial re-
levância para o avanço da democracia a 
nível local, pelo exemplo que dará e pelo 
incentivo que pode constituir à participa-
ção cívica e política das mulheres na “res 
publica”

2 - A espantosa persistência da sub-re-
presentação feminina no âmbito muni-
cipal não pode mais ser tolerada meio 
século após a revolução de abril e quase 
duas décadas depois da imposição do 
sistema de quotas para a igualdade pela 
via legislativa. A lei de 2006 impunha uma 
percentagem mínima de 33% de repre-
sentantes do sexo sub-representado nas 
listas eleitorais e a sua revisão, em 2019, 
elevou esse mínimo para 40%. A distância 
a que estamos de atingir, globalmente, as 
metas teoricamente exigidas enfraque-
ce, como é óbvio, a qualidade da nossa 
democracia. Contudo, é justo reconhe-
cer que o grau de incumprimento revela 
grandes disparidades, do plano nacional, 
nos órgãos de soberania coletivos ao ní-
vel local. O presente governo é o mais 
paritário de sempre e na Assembleia da 
República a diminuição dos desequilíbrios 
tem registado uma evolução positiva, gra-
dual e constante, embora mais por feito 
de uns partidos do que de outros... As 
quotas, não o esqueçamos, nasceram e 
medraram à esquerda (PCP excetuado...). 
O PSD foi percorrendo, lentamente, a sua 
"estrada de Damasco" (na primeira vota-
ção da Lei da Paridade, em que o proje-
to do PS acabou derrotado, fui a única 
deputada social-democrata a votar a fa-
vor, talvez porque fosse, realmente, uma 
"social-democrata à sueca" seguidora do 
PSD sueco, o grande pioneiro na adoção 
das quotas para a Igualdade) 

É a hora de perguntarmos quais as ra-
zões do clamoroso fracasso do sistema 
de quotas em Portugal, com a persistente 
discriminação feminina no universo autár-
quico, que continua retalhado no que eu 
gosto de chamar "as repúblicas dos ho-
mens" ou último reduto da misoginia... 

No que respeita às presidências, podere-
mos apontar o dedo a uma lacuna da pró-
pria lei que se limita a números globais, 
e não à repartição de cargos e pelouros. 
É claro que não é fácil encontrar remédio 

para o facto de as máquinas partidárias 
escolherem homens para liderarem as lis-
tas eleitorais e, consequentemente, se tor-
narem os futuros presidentes... Em regra, 
quem ganha a concelhia é o candidato ou 
indica o candidato... E, aliás, o mesmo se 
pode dizer de todas as presidências - da 
República, do Parlamento, do Governo, 
dos Tribunais, das Autonomias... Veja-
mos: as nossas únicas Chefes de Estado 
em mais de oito séculos de história pá-
tria foram as rainhas Dona Maria I e Dona 
Maria II, para além de algumas ilustres 
regentes, cujos nomes andam esqueci-
dos; a única Primeira-Ministra, até hoje, 
foi Maria de Lurdes Pintasilgo, à frente de 
um brevíssimo governo de iniciativa presi-
dencial, ficando a dever a sua nomeação 
ao General Ramalho Eanes, (no distante 
ano de 1979...); a única presidente da As-
sembleia foi Assunção Esteves (do PSD), 
embora desde o ano de 1987, em que fui 
a primeira mulher Vice-Presidente (elei-
ta por indicação do meu partido), tenha 
sempre havido uma ou mais deputadas 
escolhidas para esse cargo, que é o 2ª na 
linha de sucessão do PR). E à frente dos 
Governos da Madeira ou dos Açores, ou 
dos Tribunais superiores, (o STJ, o TC.) 
também nunca houve mulheres.

É um panorama desolador" As razões 
que o sustentam exigem estudo, reflexão, 
debate e verdadeira vontade de mudan-
ça.  A mudança passa pela alteração de 
mentalidades e por alterações estruturais 
das instâncias partidárias. A meu ver,  os 
obstáculos maiores à participação femi-
nina neste campo, nesta geografia local, 
estão dentro dos partidos, ao menos dos 
partidos da área da governação, que se 
fecham em clãs ou facções com os seus 
chefes e os seus "boys" sedentos de po-
der e de progressão nas carreiras. E estes, 
no âmbito mais competitivo das conce-
lhias  são menos "politicamente corre-
tos", menos preocupados com grandes 
causas e princípios do que os líderes de 
topo...  António Costa, filho de uma ilus-
tre feminista, é, ele próprio, um feminista 
convicto, mas os outros não são, maiori-
tariamente ainda não interiorizaram o es-
pírito da Lei da Paridade. Neste universo 
que aqui olhamos as estatísticas fazem a 
prova: o PS não vai além dos 16%, o  PSD 
dos 10% e o PCP dos 7%...

Assim constatamos que é bem superior 
a proporção de mulheres no parlamen-
to e no governo em instituições políticas 
de proximidade, onde, como é evidente, 
seria mais natural encontrar candidatas a 
gerir a "res publica", atendendo à maior 
facilidade de compatibilização da  vida 

familiar e da intervenção na vida pública 
(argumento muito usado para justificar a 
estrita faixa de recrutamento feminino) . E 
assim se explica, também, o fenómeno da 
sua menorização na divisão de trabalho 
no interior dos Executivos. Às mulheres 
que se disponibilizam a dar efetivamente 
o seu contributo piolítico, quando chega o 
momento de distribuir pelouros, são qua-
se sempre atribuídos os que são menos 
apetecíveis para eles... Por exemplo: as-
suntos sociais, ensino, cultura, sobretudo 
quando não sobejam os meios para fazer 
brilharetes.

3 - O desequilíbrio de participação políti-
ca entre homens e mulheres é uma man-
cha na democracia, tal como o é o fosso 
crescente entre os mais ricos e os mais 
pobres, ou a segregação dos imigrantes, 
as assimetrias regionais, a macrocefalia 
da capital. Sempre me bati, com igual 
convicção, contra esse estado de coisas, 
contra as desigualdades, contra a injusti-
ça social, o centralismo, a xenofobia. Ou 
seja, pela plena aceitação das diferenças 
- diferenças de sexo, de idade ou gera-
ção, de ideias, de religião, de origem, de 
costumes, que são sempre fator de criati-
vidade e de progresso. Quem vem de fora 
traz consigo uma visão nova das coisas, 
novas propostas e maneiras de abordar 
problemas ou de traçar prioridades. É 
esse o caso das mulheres.  

Ao contrário, por exemplo, de Maria de 
Lurdes Pintasilgo (que conheci quando 
era jovem estudante, em Coimbra, em re-
uniões do Graal, e que, devo dizer, muito 
admirava) não professo uma fé inabalável 
nas superiores qualidades do sexo femini-
no. Acho que a sua capacidade de regene-
rar a política caída no pântano, (o pântano 
de que falava, no dealbar do século, um 
Primeiro-Ministro de Portugal) tem mais a 
ver com a cultura, ou o mundo  de onde 
emerge, livre dos compromissos e dos 
vícios de um sistema anquilosado. Mit-
terrand via as mulheres como "imigrantes 
do interior" E eu, comparando a situação 
desprivilegiada das mulheres e dos imi-
grantes, não andava longe desta perspe-
tiva ao usar outra expressão: as mulheres 
são estrangeiras no seu próprio país. Pas-
sei grande parte da minha vida envolvida 
nestas questões de igualdade,  - para os 
estrangeiros, os emigrantes/imigrantes, 
as mulheres -  e cada vez acredito mais 
que o futuro depende, fundamentalmen-
te, da sua plena inclusão na comunidade, 
com intervenção ativa, com voz. 

Em Espinho já vislumbramos esse 
futuro. 

Poder político 
no feminino

opinião 
Manuela Aguiar
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✝ MARIA HELENA DA ROCHA
AGRADECIMENTO

Rua da Congosta 
Anta - Espinho 

Seus, filhos, genro, noras, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas, que tomaram parte 
no funeral da sua ente querida ou 
que de outro modo se associaram 
à sua dor. 
A família desde já agradece. 

Espinho, 2 de fevereiro de 2023    

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

✝ MARGARIDA PEREIRA GUEDES
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua de Silvaldinho
Silvalde - Espinho

Seus filhos, genro, nora, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral da 
sua ente querida ou que e outro 
modo se associaram à sua dor. 
A missa de 7º dia será celebrada 
sábado, dia 4 de Fevereiro, pelas  
16h30m na Igreja Paroquial de 
Silvalde.
A família desde já agradece.

Silvalde, 2 de fevereiro de 2023   

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

necrologia

✝ JOSÉ DE OLIVEIRA GUIMARÃES
3.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Evocando a sua memória, a 
família recorda-o e informa as 
pessoas das suas relações 
e amizade do 3.º aniversário 
do falecimento do seu ente 
querido, no próximo domingo 
dia 5 de Fevereiro.
 
Espinho, 2 de Fevereiro de 2023  

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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✝ ANTÓNIO PEREIRA ALVES
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sua esposa, filha, genro, 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 manifestaram 
pesar.
Comunicam que a Eucaristia 
de 7.º dia será celebrada dia 
4, sábado, pelas 16:30 horas, 
na Igreja Paroquial de Silvalde, 
agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Silvalde, 2 de fevereiro de 2023

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

✝ JOAQUIM ALVES DA ROCHA GUIMARÃES (ROLA)
MISSA DE 29.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Esmojães - Anta - Espinho

Com a saudade de sempre, seus 
filhos, genro, noras e netos vêm 
comunicar que será rezada missa 
por sua alma, dia 4 de fevereiro, 
sábado, pelas 19 horas, na Igreja 
Paroquial de Anta. Agradecem 
desde já a quem comparcer.

Anta, 2 de fevereiro de 2023

✝ MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA (PADRÃO) 
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 4, sábado, 
pelas 19 horas, no Auditório do Salão Paroquial 
de Espinho. Desde já se agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia.

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

✝ SILVINA MARQUES DE OLIVEIRA
MEMÓRIA DE 6.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO
(Viúva de Manuel Fogueteiro) 

Evocando a sua memória, a família vem 
comunicar às pessoas de suas relações e 
amizade o aniversário de falecimento do seu 
ente querido quinta-feira, dia 2 de fevereiro.

Silvalde, 2 de fevereiro de 2023

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

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
2 Grande Farmácia 227 340 092

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

sexta
3 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

sábado
4 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

domingo
5 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

segunda
6 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

terça
7 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

quarta
8 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

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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✝ ANTÓNIO PINTO CARVALHO “AMEIXA”
MISSA DO 19.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filhos, genros, noras 
e netos vêm, por este meio, 
participar que será celebrada 
missa por sua alma, sábado, dia 
4, às 8 horas, na Igreja Paroquial 
de Silvalde.

Desde já agradecem a todos 
quantos participarem.

Siilvalde, 2 de fevereiro de 2023

✝ ANTÓNIO PEREIRA PINTO
24.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

1 DE FEVEREIRO
SILVALDE – ESPINHO

Seus filhos recordam esta data 
com profunda saudade.

Convite

Convidamos todos os associados e simpatizantes, 
para o jantar comemorativo do 12.º aniversário, 

a realizar no dia 11 de fevereiro às 20 horas no 
CENTRO S. LUSOVENEZOLANO.

INSCRIÇÕES NA SEDE: Largo da Igreja – Silvalde
Telemóvel:  914 880 740 ( Sr. José Silva)
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BAPARTAMENTOS T0, T1, T2 e T3. 

Totalmente equipados, com TV Cabo mais Sport TV, telefone, 
garagens, limpezas. Rua 62, n.º 156. Tlf. 227310851/2 - Fax 
227310853

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

ANTERO COSTA foi jogador de 
hóquei em patins da AAE, após o 25 
de abril de 1974. “Tinha começado a 
jogar hóquei em patins em Luanda 
e quando a minha família veio para 
Espinho, era a Académica que tinha 
essa modalidade. Morava perto do 
pavilhão e, por isso, foi lá que pros-
segui”, conta Antero Costa que só 
deixou de vestir a camisola do clube 
do mocho, em sénior, durante um 
ano que esteve a representar a AD 
Sanjoanense.

“A AAE sempre foi um clube com 
peso no hóquei em patins, principal-
mente nas camadas jovens”, recorda 
Antero, referenciando Vítor Hugo 
que “veio dar uma maior visibilidade 
ao clube a nível nacional”, numa al-
tura em que a equipa sénior “já tinha 
um percurso muito interessante nos 
campeonatos”. 

No tempo em que jogava “havia 
muito público” e “o hóquei em patins 
era um desporto importante, talvez a 
seguir ao futebol”, afirma Antero.

Para o antigo jogador, a AAE 
“sempre foi um clube eclético, fruto 
da importância que o desporto 
sempre teve na cidade de Espinho 
e dava o seu importante contributo 
com uma série de modalidades”.

O academista considera que a 
AAE “sempre teve um papel social 
muito importante”, sobretudo pela 
“quantidade de pessoas que era 
capaz de arrastar, quer para a prá-
tica desportiva, quer para dentro 
do clube”. Na cassete das memórias, 
Antero recorda o pavilhão sempre 
cheio: “Lembro-me que nos nossos 
treinos, por exemplo, tínhamos 
uma afluência de público quase tão 
grande quanto a que atualmente se 
vê nos jogos. Andava muita gente 
atrás de nós, numa altura em que o 
desporto era praticado por carolice”.

No tempo em que Antero jogava 
hóquei, “praticamente todos os 
atletas eram de Espinho”, daí “a forte 
ligação que havia entre os atletas e 
a cidade”.

Para o ex-jogador, “como todas as 
instituições, a AAE tem história por 
causa das pessoas que passaram por 
lá. Foram pessoas que deram pres-
tígio ao clube e à cidade”, sublinha, 
recordando nomes como os de Jeró-
nimo Reis, Amadeu Morais, Amadeu 
José Morais, Vladimiro Brandão, 
Virgínio Pereira, Miguel Maia, Vítor 
Hugo e José Lacerda, entre muitos 
outros. “Todos aqueles que passam 
pela Académica sentem um enorme 
orgulho”, conclui.

“Clube com uma dinâmica 
extraordinária”

A história de Filipe Leite é diferente 
da de Antero. Atleta de voleibol, 
já leva uma década ao serviço dos 
mochos. Ligou-se à AAE por in-
fluência de um primo seu. “Comecei 
a jogar nos minis e hoje sinto-me 
academista de alma e coração”, con-
fidencia o jogador da equipa sénior 
que tem um percurso exclusivo no 
clube.

“Tenho consciência da dimensão 
que ganhou a AAE ao longo de 

todos estes anos da sua história. É 
um clube que abrange várias mo-
dalidades e isso também é muito 
importante para nós, academistas e 
atletas”, conta Filipe referindo-se a 
“um processo que o clube tem para 
acolher atletas jovens e de os incor-
porar, depois, nas equipas seniores”.

Para Filipe Leite a AAE “tem um 
passado brilhante, quer na formação 
de desportistas, quer através dos 
títulos e dos troféus que conquistou. 
O próprio nome do clube, Acadé-
mica, diz tudo”.

Apesar de algumas das modali-
dades, neste momento, não estarem 
ao mais alto nível, Filipe Leite diz 
que a AAE “é um clube com uma 
dinâmica extraordinária. É muito 
interessante estar num clube com 
esta dimensão e esta filosofia”, 
acrescenta.

Filipe Leite conhece bem a história 
do voleibol dos mochos e recorda o 
“extraordinário registo de uma su-
bida à 1.ª Divisão, com o Miguel Maia 
e o João Brenha e da conquista do 
título de campeão nacional no prin-
cipal escalão do vólei português”.

O jovem atleta salienta “o am-
biente que se vive dentro do clube”, 
que “é algo transversal a várias gera-
ções e às várias modalidades”, privi-
legiando-se “o simbolismo e aquilo 
que representa”. “É isto que nos dá 
força para o trabalho que aqui fa-
zemos, no sentido de alcançarmos 
cada vez mais conquistas”, reforça. 

“Tenho 10 anos no clube e começo 
a perceber como as coisas fun-
cionam cá dentro. Há um espírito 
academista e se um dia vier a sair do 
clube, tenho a certeza de que nunca 
deixaria de ser academista”, termina.

Cada troféu conta uma estória

Diogo Morais, apesar de mais jovem, 
tem um percurso mais longo na 
AAE, nomeadamente no hóquei em 
patins. Com 17 anos e quase 15 ao 
serviço dos mochos, Diogo é bisneto 
de um dos fundadores, Amadeu Mo-
rais. Por isso, a ligação ao clube está 
no seu sangue.

“Sempre ouvi contar muitas his-
tórias e vivi muito intensamente a 
vida da Académica no seio da minha 
família”, reconhece Diogo Morais, 
não escondendo “o orgulho enorme 
por estar na Académica”.

Para o jovem atleta, Vladimiro 
Brandão e Vítor Hugo são duas 
marcas do clube. “Foram duas im-
portantes personalidades ligadas ao 

hóquei em patins, a minha modali-
dade”, dá nota. 

Diogo não conheceu o bisavô, 
mas do seu avô, Amadeu Morais, já 
ouviu com grande atenção imensas 
estórias. “Sei que o meu bisavô par-
tilhava o mesmo amor que tenho 
pela Académica, embora ele tivesse 
estado ligado a imensos desportos”, 
recorda.

“A AAE é uma casa para todos e é 
um clube onde ninguém é excluído. 
Quem passa por cá sente a família 
academista e isso vai passando de 
geração em geração”, salienta.

“Tenho olhado para os troféus que 
estão expostos no nosso pavilhão e 
já me perdi no meio deles. Cada um 
conta uma história e cada um repre-
senta imensos jogos e muitos sacrifí-
cios. Não representam, apenas, uma 
vitória, mas um percurso difícil. Al-
guns têm um valor incomensurável”, 
conclui. ○
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REPORTAGEM.  
Com 85 anos, são
muitas as conquistas,
títulos e histórias que a
Associação Académica
de Espinho (AAE)
guarda. Para assinalar 
este momento especial, 
reunimos diferentes 
gerações academistas, 
representadas por 
Antero Costa, Filipe 
Leite e Diogo Morais. 

AA ESPINHO 85 ANOS

“Clube eclético, fruto da 
importância que o desporto 
sempre teve na cidade”

Futebol.  

Fiães-SC Espinho 
decide quem segue  
para luta da subida. 
João Ricardo só pensa 
na vitória. p18

Entrevista.  

“O SC Espinho entra 
na luta dos melhores 
clubes nacionais” 
André Tavares,  
treinador de boccia.  
p16 e 17

Futsal. 

Águias afastam 
sementinhas da final da 
Taça da Liga. Três golos das 
benfiquistas retiraram as 
esperanças às antenses. p19

A AAE sempre teve 
um papel social muito 
importante, sobretudo 
pela quantidade de 
pessoas que era capaz 
de arrastar, quer para a 
prática desportiva, quer 
para dentro do clube”
Antero Costa – ex-atleta

“O ambiente que se vive 
dentro do clube é algo 
transversal a várias 
gerações e às várias 
modalidades”
Filipe Leite – voleibol

“Tenho olhado para 
os troféus que estão 
expostos no nosso 
pavilhão e já me perdi 
no meio deles. Cada 
um conta uma história 
e cada um representa 
imensos jogos e muitos 
sacrifícios”
Diogo Morais – hóquei 
em patins
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GONÇALO RIBEIRO

Como é que surgiu o interesse no 
boccia?
É algo que tem a ver com a minha 
formação académica, que fiz na 
parte da reabilitação psicomo-
tora. Quando regressei à cidade, 
realizei um projeto com a Câmara 
Municipal nesse âmbito e o boccia 
era uma das modalidades que sur-
giram na altura e foi aquela em 
que me interessei mais. Quando 
andava na faculdade, já tinha tido 
contacto com a modalidade como 
árbitro. Como é uma modalidade 
muito adaptada para pessoas com 
grandes deficiências motoras, 
sempre me atraiu. A partir daí, os 
bons resultados permitiram a con-
tinuidade do trabalho e fui-me de-
bruçando ainda mais sobre isso. 
O interesse pelo boccia acaba por 
estar na origem de uma vocação 
que já tinha na área da saúde. Essa 
vocação surge como?
Creio que tem a ver com a possibi-
lidade de ajudar outras pessoas, de 
poder ultrapassar as dificuldades 
e poder contribuir para isso. A 
questão da deficiência poderá ter 
surgido porque na minha escola 
primária existia um miúdo, o Rui, 
com paralisia cerebral, e não sei até 
que ponto é que a inclusão dele teve 
influência nesse meu caminho. O 
que é certo é que é precisamente 
uma questão de vocação e de gosto, 
porque só me vejo a trabalhar com 
esta população e todos os trabalhos 
que desenvolvo é sempre com este 
foco em mente.
E a ligação ao Sporting Clube (SC) 
de Espinho, como surge? 

Ainda bem que me fala nessa 
questão, porque assim posso cla-
rificar as coisas. Quando acabei a 
minha formação profissional, apre-
sentei um projeto à Câmara Muni-
cipal de intervenção com pessoas 
com deficiência, que foi aceite e 
com o tempo foi crescendo. Even-
tualmente a Câmara sentiu que 
o projeto tinha valor, e eu acabei 
por ingressar como funcionário do 
Município de Espinho. O projeto 
estava relacionado com o desporto 
adaptado e de apoio a crianças com 
deficiência nas escolas. Dentro 
desse projeto existia a natação e 
o boccia, e com o seu crescimento 
surgiu a necessidade de acres-
centar a parte competitiva ao des-
porto. O SC Espinho acaba por ser 
a face desse projeto municipal, 
porque a Câmara não poderia par-
ticipar em competições, visto que 
não é um clube. Acaba por ser esta 
a minha relação com o SC Espinho, 
apesar de, na génese do projeto, eu 
ter começado a trabalhar com o 
município. 
Para além dessa ligação com a Câ-
mara, que funções é que desem-
penha no clube?
Assumo esta função de treinador, 
exclusivamente. Digamos que sou 
o coordenador do desporto adap-
tado, mas, na prática, a minha 
função é ser treinador de boccia, já 
que o clube concede os treinadores 
de natação para a natação adap-
tada. É importante também referir 
que nem todos os atletas envol-
vidos no projeto estão envolvidos 
com o SC Espinho. Todos aqueles 
que querem a vertente recreativa 
do desporto, de lazer ou ocupação 

do tempo livre, podem beneficiar 
do desporto em si. Na origem disto 
está uma frase que costumo pro-
ferir: “se as crianças saem da es-
cola e vão para o desporto, porque 
é que as pessoas com deficiência 
não o podem fazer?”. Aqueles que 
se destacam e que querem, têm a 
possibilidade de enveredar pela 
competição. 
Para aclarar os nossos leitores, 
como é que se joga boccia?
O boccia é um jogo de lançamento, 
como a malha. Cada jogador é re-
presentado por uma cor diferente, 
o azul ou o vermelho. A iniciativa 
do jogo começa com o lançamento 
da bola alvo e partindo daí é por 
aproximação. Quem ficar mais 
longe joga até ficar mais próximo 
ou até ficar sem bolas e o jogo vai se 
desenrolando a partir de parciais. 
Convém registar que o boccia foi 
criado para dar resposta a dificul-
dades motoras mais graves. Dentro 
da modalidade, existem quatro 
classes. A 1 e a 2, para pessoas com 
paralisia cerebral, que podem ser 
jogadas com a mão ou o pé. Outra 
classe, a número 3, é para jogadores 
que precisam de uma rampa para 
lançar. A classe 4 é para jogadores 

com doenças degenerativas.
Que tipo de acompanhamento é 
que existe com os atletas?
Em termos de treino, temos evo-
luído bastante naquilo que é a 
aplicação dos conceitos, desde que 
começamos. Usamos os mesmos 
princípios do desporto em geral. 
Até fiz uma formação específica 
na área do desporto para poder 
aplicar estes princípios no boccia, 
porque a minha área de formação 
inicial é a saúde. Este é um des-
porto que exige muita repetição, 
muito ajuste da questão técnica, e 
quando essa questão está assimi-
lada, partimos para a parte tática. 
Para além do treino, a maior parte 

dos atletas é acompanhada por 
um assistente, que ajuda naquilo 
que são as atividades do dia a dia. 
Isto são questões que são suple-
mentares à norma naquilo que são 
atividades desportivas regulares, 
mas para mim é muito importante 
termos esta ajuda, porque nos per-
mite focar no treino. Em termos de 
estrutura, tenho uma colega que 
trabalha como treinadora-adjunta 
e que providencia uma ajuda na-
quilo que é o treino. 
Que tipo de influência tática é que 
um treinador pode ter durante um 
jogo?
Tal como no ténis, não há contacto 
entre o treinador e o atleta durante 
o jogo. Desde 2021, o treinador pode 
comunicar durante um minuto 
com atleta, entre parciais, sendo 
que toda a decisão da jogada é to-
mada pelo atleta.
Ter jogadores que representam 
o SC Espinho nos Jogos Paralím-
picos de Paris é um objetivo? 
É uma ambição. Diria que temos 
boas possibilidades se os atletas 
permanecerem no clube. Pelo 
menos um deles poder ir. Nós, trei-
nadores, temos sempre a esperança 
de que eles fiquem connosco, mas 

BOCCIA

ENTREVISTA. ANDRÉ TAVARES, TREINADOR 
DE BOCCIA DO SC ESPINHO, TEM UMA VIDA 
LIGADA AO CLUBE E À MODALIDADE. NO 
CURRÍCULO, SOMA JÁ TÍTULOS DE CAMPEÕES 
NACIONAIS E TAMBÉM EUROPEUS. 

“Ter um atleta 
nos Paralímpicos 
é um sonho, é o 
expoente máximo 
de qualquer 
treinador”
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Só me vejo a trabalhar 
com esta população e 
todos os trabalhos que 
desenvolvo é sempre 
com este foco em 
mente.
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nunca se sabe. O apuramento é 
feito em termos de equipa nacional, 
e neste momento temos um atleta 
do SC Espinho, o André Ramos, na 
seleção da classe que nos interessa. 
Se essa equipa conseguir o apu-
ramento para os Jogos, os atletas 
garantem a vaga individual. Temos 
ainda o caso da Ana Catarina Cor-
reia, que apesar de não fazer parte 
deste trio, pode garantir uma vaga 
por convite da Federação Interna-
cional se estiver no Top 10 mundial, 
e neste momento é Top 6.  
O que significaria para si parti-
cipar numa competição deste 
calibre?
Tal como os Jogos Olímpicos para 
outros atletas e treinadores, os Pa-
ralímpicos são o sonho. O governo 
português fez um esforço muito 
grande nos últimos anos para 
equiparar as condições dos atletas 
olímpicos com os paralímpicos, isso 
foi conseguido no ciclo de Tóquio 
2020 e no próximo ciclo será igual. 
Há por isso um sonho, porque ter 
um atleta nos Paralímpicos é um 
sonho, é o expoente máximo de 
qualquer treinador. Portugal é um 
país com grande tradição no boccia, 
sendo o país com mais medalhas a 
nível mundial, e foi um dos países 
fundadores da modalidade. A 
partir de 2000, o apuramento tor-
nou-se muito mais difícil, por isso, 
se um dos meus atletas conseguir ir 
aos Jogos, será um grande orgulho 
para mim, mesmo que eu não possa 
ir. Seria um orgulho tão grande 
como se eu próprio fizesse parte da 
equipa técnica nacional.
Não irá fazer parte da equipa téc-
nica nacional, mas já lá esteve...
Sim, tive esse privilégio em 2017 
e 2018, e conseguimos o título de 
campeões da Europa. Entretanto 
existiu uma mudança na equipa 
técnica, que aceitei com natura-
lidade, mas tenho a ambição de 
voltar num ciclo diferente, se a Fe-
deração entender que eu devo as-
sumir esse lugar. Existem muitos 
treinadores em Portugal com qua-
lidade, e todos mantemos uma 
relação muito próxima, por isso a 
seleção ficará sempre bem servida. 
Regressar à seleção não é uma ob-
sessão, mas gostaria de voltar. 
Como foi a experiência de ser cam-
peão da Europa?
Espetacular, foi o culminar de 
dois anos de trabalho dos atletas 
e equipa técnica, de um processo 
de com várias participações em 
provas internacionais. Chegar ao 
fim de todo este trabalho, e voltar 
a Portugal com um título de cam-
peão, derrotando a antiga campeã, 
Inglaterra, foi algo que foi muito sa-
boroso, e é algo que ainda hoje está 
nas minhas memórias. 
Para além disso foi campeão na-
cional na última época... 
Sim, nas vertentes individuais con-
seguimos as melhores classifica-

ções de sempre, mas há adversários 
muito fortes em todas as classes, 
por isso é um resultado que nos 
orgulha. Permite-nos ver que o 
trabalho que realizamos com os 
atletas desde jovens é algo que vem 
crescendo. Será uma tarefa muito 
difícil de repetir este ano. 
Sente que o desporto adaptado é 
um instrumento de inclusão na so-
ciedade, e que consegue essa inte-
gração com sucesso?
No caso do boccia, sendo uma mo-
dalidade exclusiva para pessoas 
com deficiência, nós sentimos essa 
inclusão com a exposição mediá-
tica que os atletas possam ter. É 
curioso, porque quando os atletas 
do SC Espinho começaram a ter 
resultados, e começaram a apa-
recer nos jornais, como na Defesa 
de Espinho, começou a existir um 
entusiasmo por causa desse re-
conhecimento social. O clube e a 
Câmara até já nomearam alguns 
como atletas do ano. Esse reco-
nhecimento perante a sociedade 
é sempre um instrumento de in-
clusão muito favorável. Nas outras 
modalidades, eu penso que há uma 
tendência maior para a inclusão. 
A Federação Portuguesa de Na-
tação é que organiza as provas, a 
de Canoagem também. A nível in-

ternacional, os campeonatos de ca-
noagem da Europa e do Mundo já 
são simultâneos, os Olímpicos e Pa-
ralímpicos, é tudo o mesmo evento, 
sem competir uns contra os outros. 
Penso que este é o caminho para 
existir um processo mais inclusivo, 
para existir uma maior normali-
zação da deficiência. Tirar o foco da 
deficiência e colocá-lo na eficiência 
em competição. Acho que essa visi-
bilidade é interessante. 
Quais seriam as vantagens da 
criação de uma Federação para a 
modalidade?
Penso que a criação da Federação 
seria positiva porque já está na al-
tura de pensar na modalidade de 
uma forma cada vez mais profis-
sional. Tanto na vertente da res-
posta que se dá à seleção nacional, 
para poder formar uma equipa 
técnica nacional mais formal em 
termos de trabalho, como também 
na captação de novos talentos e 
trabalho com o desporto escolar. 
A criação de uma estrutura na Fe-
deração que possa ter uma área 
de alto rendimento e uma área de 
desenvolvimento poderia tornar 
mais fácil essa parte de desporto 
escolar, captação de novos talentos 
e trabalho de desenvolvimento dos 
atletas para promoção à equipa A.
É o momento certo para essa 
criação?
Só não é demasiado tarde porque 
clubes como o Futebol Clube do 
Porto ou o Sporting Clube de Braga 
estão a trabalhar muito bem na área 
da formação, como nós fizemos em 
tempos, agora já não trabalhamos 
tanto com os jovens. Este trabalho 
dos clubes tem salvaguardado de 
certa forma o futuro da seleção na-
cional, desenvolvendo atletas que 
podem dar uma boa resposta. No 
entanto, há quatro anos tínhamos 

apenas um atleta, o António, que 
tinha participado no Jogos Para-
límpicos de 1984, e desde aí fez os 
Jogos Paralímpicos todos. Apesar 
de ele sempre ter tido competência, 
isto é um sinal claro de que falta al-
guma renovação. Isso dá-se porque 
tem havido bons resultados com os 
atletas que temos e há algum medo 
de lançar os atletas mais jovens 
que também têm qualidade. Se 
esta estrutura de desenvolvimento 
for criada, podemos alimentar o 
desenvolvimento destes jovens. Até 
porque Portugal vai acolher o pri-
meiro Campeonato do Mundo de 
sub-23, havendo uma necessidade 
de trabalhar na seleção nacional 
em dois níveis: os sub-23 e os A’s, e 
depois todo este desenvolvimento.
Falou do FC Porto e do SC Braga. 
Considera serem esses os dois me-
lhores clubes a nível nacional ou o 
SC Espinho entra neste lote?
Sim, o SC Espinho, em termos de 
resultados, entra nesta luta dos 
melhores clubes nacionais da mo-
dalidade, sem dúvida. Até pelo 
reconhecimento que é feito pelos 
pares e pelo trabalho que é feito. 
No entanto, a estrutura que o FC 
Porto tem neste momento, rela-
tivamente ao desporto adaptado, 
é, para mim, um exemplo a nível 
nacional. E é algo que gostaria de 
replicar, mas ainda nos falta um 
bocado de “músculo” para conse-
guirmos isso, até porque o FC Porto 
tem algo que nós não temos, que 
é o nome, a marca FC Porto. Têm 
grandes condições, várias modali-
dades, uma estrutura muito forte 
que trabalha nessas modalidades 
e capta atletas desde jovens. O SC 
Braga, especificamente no boccia, 
também tem um trabalho de nível 
excelente, tendo já vários atletas 
com medalhas Paralímpicas, e há 
que fazer esse reconhecimento. 
Para além do trabalho dos clubes, 
há que reconhecer o trabalho dos 
centros de reabilitação, que histo-
ricamente, a nível nacional, foram 
propulsores do nascimento e cres-
cimento do desporto adaptado. 

Por isso, os Centros de Paralisia do 
Porto, Coimbra, Lisboa e Viseu, ti-
veram um papel determinante, que 
não se pode esquecer, no desenvol-
vimento do boccia a nível nacional.
O desporto adaptado é o “parente 
pobre” em termos mediáticos com-
parado com outros desportos?
Acho que sim. A mudança de pa-
radigma pode passar pela trans-
missão de algumas competições 
pontualmente, como a transmissão 
da Supertaça de Goalball, que foi 
transmitida pelo Porto Canal re-
centemente, que é um desporto 
mais dinâmico. Estas transmissões 
acabam por trazer um maior co-
nhecimento à população daquilo 
que são estas modalidades. Re-
cordo, que nós aqui em Espinho, 
organizamos uma série de cam-
peonatos, e sempre que vinha um 
vereador ou alguém responsável 
da câmara, essas pessoas ficavam 
tocadas com o esforço dos atletas.
A sensibilização é importante para 
um atleta?
De certa forma sim, até porque a 
superação dos atletas acaba por 
surpreender. Um cidadão comum 
até pode achar que pode vencer 
algum desses atletas numa prova, 
mas depois verifica-se o contrário, 
até porque estamos a falar de alto 
rendimento.
Qual é a maior dificuldade que 
um treinador de boccia tem de 
enfrentar?
Eu gostaria de dizer nenhuma, mas 
há aqui algumas questões. Se um 
atleta estiver a deslocar-se para 
uma prova ou treino, e o elevador 
não funcionar, ele tem de voltar 
para casa. Outro exemplo é o de ter 
de levar um acompanhante para 
cada atleta em alguns casos, algo 
que eu não posso fazer se levar uma 
carrinha. Quando queremos um 
hotel que satisfaça estas condições, 
para podermos acomodar todos os 
atletas, temos de pagar um pouco 
mais, por causa destes pormenores. 
Existem várias questões logísticas, 
de transporte ou hospedagem que 
são sempre um problema. •
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O SC Espinho, em 
termos de resultados, 
entra na luta dos 
melhores clubes 
nacionais da 
modalidade”

ARQUITECTO

PROJETOS E LEGALIZAÇÕES
TLM: 914 161 701

NUNO 
ALCOBIA
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André Tavares fundou e lidera a equipa de boccia do SC Espinho.  
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ANTEVISÃO DE JOÃO RICARDO AO SC ESPINHO-FIÃES SC

MANUEL PROENÇA

A ÚLTIMA jornada da pri-
meira fase do Campeonato 
Sabseg – Zona Norte, leva a 
que o SC Espinho dependa 
de si próprio no último jogo, 
a disputar no domingo, em 
Fiães. Contudo, a equipa da 
Feira também precisa de 
vencer para não depender de 
terceiros (neste caso a ADC 
Lobão). A nível de curiosi-
dade, esta partida irá marcar 
um regresso dos espinhenses 
ao Estádio do Bolhão, que foi 
a sua casa emprestada du-
rante duas temporadas. 
Vai ser um jogo do “mata ou 
morre” e por isso o capitão 
dos tigres, João Ricardo, 
afirma tratar-se “de um jogo 
crucial" para as suas aspi-
rações e, por isso, terão de o 
vencer.
“Queremos fazer o nosso jogo 
e a nossa parte para conse-
guirmos conquistar os três 
pontos”, diz o médio defen-
sivo dos alvinegros, garan-
tido que a sua equipa “está 
preparada”.
“Sabemos muito bem aquilo 
que teremos de fazer para 
vencer a partida e estamos 

conscientes de que temos de 
trabalhar muito. Temos de 
estar concentrados do pri-
meiro ao último minuto e 
encarar o jogo com a máxima 
responsabilidade e serie-
dade”, sustenta o capitão.
A tarefa será, por isso, difícil, 
sobretudo pelas dificuldades 
que o adversário, que tem 
as mesmas ambições que 
os tigres, lhes possa trazer. 
“Respeitamos o nosso adver-
sário, como o fazemos com 
qualquer outra equipa, mas 
o foco está voltado para nós 
próprios, para a nossa equipa, 
para as nossas ideias e para 
aquilo que pretendemos. Es-
tamos concentrados naquilo 
que podemos controlar, ou 
seja, naquele que é o nosso 
jogo e a forma como iremos 
estar dentro de campo”, asse-
gura o jogador espinhense.
“Naturalmente que identi-
ficamos alguns aspetos no 
nosso adversário, nomea-
damente a forma de jogar, 
mas estamos centrados na-
quilo que nos compete como 
equipa”, diz João Ricardo.
Para o experiente atleta de 31 
anos que está há seis épocas 
consecutivas no SC Espinho, 

o Estádio do Bolhão não lhe 
é desconhecido, pois foi, du-
rante duas temporadas, a 
casa emprestada dos alvine-
gros. “Já lá escrevemos uma 
história bonita na luta por 
um acesso à 2.ª Liga e pas-
sámos momentos inesquecí-
veis com algumas eliminató-
rias da Taça de Portugal. São 
páginas que ficarão gravadas, 
para sempre, na minha me-
mória, mas que fazem parte 
do passado”, recorda João 
Ricardo sublinhando que 
“neste momento esse será o 
estádio do nosso adversário 
no domingo, onde iremos 
jogar para vencer a equipa 
da casa. Por isso, vamos pro-
curar fazer o nosso trabalho 
e trazer os três pontos para 
Espinho”.
João Ricardo acredita que o 
estádio em Fiães estará cheio 
de adeptos espinhenses. “Não 
espero outra coisa dos nossos 
adeptos porque ao longo 
destes anos têm apoiado 
sempre o SC Espinho – em 
Fiães, em Ovar, em Pousadela 
(Nogueira da Regedoura) ou 
em qualquer terra onde nos 
desloquemos. Neste jogo, os 
espinhenses, certamente es-

tarão presentes em grande 
número para nos darem a 
força que nós precisamos 
e que gostamos de sentir”, 
conclui.

Xoura e Dani reforçam os 
tigres

Xoura, médio de 29 anos e 
Daniel Santos, avançado de 
20 anos, são as mais recentes 
contratações da equipa de fu-
tebol do SC Espinho.
No último dia de janeiro, os 
tigres asseguraram a con-
tratação de dois novos joga-
dores para reforçar o plantel 
e que estarão, deste modo, 
ao dispor do treinador espi-
nhense, Fábio Paquete já para 
o jogo em Fiães.
Daniel Santos (Dani), estava 
na equipa de sub-23 do Lei-
xões no início da temporada 
e transitou para o Leça FC, 
onde esteve até agora.
Xoura (Fábio Vilas Boas) é na-
tural de Vila do Conde e vem 
do Padroense, tendo passado 
por clubes como o Oliveira 
do Douro, Gondomar SC, 
Elétrico, Nogueirense FC, CD 
Candal, Pasteleira e Boavista, 
entre outros.  MP

“Queremos conquistar 
os três pontos”

defesa-ataque

Partida decisiva em Fiães no domingo. Tigres dependem 
de si próprios para seguirem para a segunda fase.

FUTEBOL - CAMPEONATO SABSEG
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O SC ESPINHO regressou às vitórias, na pe-
núltima jornada da primeira fase do Campeo-
nato Sabseg (Zona Norte), batendo o último 
classificado, o SC Paivense por 3-0.
Os tigres conseguiram chegar ao primeiro 
tento no primeiro quarto de hora, mas ti-
veram de sofrer até praticamente ao final do 
jogo muito fruto da ansiedade e da necessi-
dade de levar de vencida um adversário, apa-
rentemente acessível. Só após o segundo golo, 
de Mateus, é que os espinhenses conseguiram 
respirar de alívio. O tento obtido pelo jovem 
avançado, Guga, foi o ponto final no resultado.
O último jogo desta fase, em Fiães, no do-
mingo às 15 horas, será decisivo. Aos tigres 
apenas interessará a vitória.  MP

Reta final 
empolgante

SC ESPINHO SC PAIVENSE

3 0
JORNADA 17. 29/01/2023

Campo Joaquim Domingos Maia, em Nogueira da Regedoura

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Santos Emanuel

30 87                           Dimitri Jorge Amaral
Ricardo Almeida João Cândido

Vítor Fonseca Luís Ferreira 64

Roger Jorginho                       78

João Ricardo © Guilherme Aguiar       78

87                          Belinha Pedro Macedo            78

31 75                    Lucas Lima Sandro Gonçalves
35                    Ferreirinha Carlos Fernandes
87        Wilson Rodrigues Luís Rebelo 67 67

Mateus Nunes Paulinho                       54

Fábio Pais T André Teixeira
Nuno Dias Rui Rodrigues

87                  Luís Magolo Pedro Vieira                54 58

                Luís Moreira Ytalo 
87                    Zé António Isidro
35                Rafa Cardoso Manuel Silva
75                 Diogo Rocha Daniel Rodrigues        78

87 Pedro Tavares Aníbal Lopes               78

1-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Wilson Rodrigues (13); 2-0, por 
Mateus Nunes (77); 3-0, por Guga (83)

ÁRBITRO: Joel Sousa (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: Rodrigo Fontes e Diogo Azevedo

CAMPEONATO SABSEG (NORTE)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 U. Lamas 17 12 2 3 39-13 38
2 Florgrade FC 17 12 2 3 37-12 38
3 Fiães SC 17 10 3 4 31-21 33
4 SC Espinho 17 9 5 3 30-23 32
5 ADC Lobão 17 10 2 5 35-18 32
6 Canedo FC 17 6 5 6 24-24 23
7 FC Cesarense 17 3 8 6 17-23 17
8 UD Mansores 17 3 2 12 17-32 11
9 S. Vicente Pereira 17 1 4 12 16-43 7
10 SC Paivense 17 1 3 13 17-54 6

PRÓXIMA JORNADA (5 fevereiro)
SC Paivense 15h00 Canedo FC

FC Cesarense 15h00 Florgrade FC
UD Mansores 15h00 ADC Lobão

S. Vicente Pereira 15h00 U. Lamas
Fiães SC 15h00 SC Espinho

RESULTADOS 17.ª Jornada
SC Espinho 3-0 SC Paivense
Canedo FC 0-0 FC Cesarense

Florgrade FC 1-0 UD Mansores
ADC Lobão 4-1 S. Vicente Pereira
U. Lamas 2-3 Fiães SC

REFORÇOS

XOURA

DANI

Sabemos muito bem 
aquilo que teremos 
de fazer para vencer 
a partida e estamos 
conscientes de que 
temos de trabalhar 
muito. ”
João Ricardo, 
capitão do  
SC Espinho
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VOLEIBOL DE PRAIA

VOLEIBOL

A CIDADE de Espinho irá receber, 
este ano, a quinta etapa do Chal-
lenge Beach Pro Tour, de 13 a 16 de 
julho, na praia da Baía.
“Para a cidade de Espinho quase 
que é obrigatório estar no calen-
dário do Beach Pro Tour. Espinho 
é conhecida pelo voleibol e só terá 
a ganhar por uma etapa realizar-se 
cá”, salienta o jogador internacional 
espinhense, João Nuno Pedrosa que 
faz dupla com Hugo Campos. 
“Como portugueses é importante 
termos uma etapa do mundial no 
nosso país porque divulga-o e dá a 

conhecer o nosso voleibol”, sustenta 
o atleta, reconhecendo, ainda assim, 
que uma etapa Challenge, “não é 
uma das mais fortes”. “Espero que 
no futuro consigamos trazer etapas 
da Elite o que iria fazer com que o 
nosso voleibol de praia evoluísse”, 
afirma João Nuno Pedrosa, sus-
tentando que “os portugueses me-
recem ver na nossa praia da Baía os 
melhores jogadores do mundo”.
O objetivo de Pedrosa e do seu com-
panheiro de equipa será, este ano, o 
de se afirmarem nas etapas de Elite. 
“Por decisão nossa, no ano passado 
quisemo-nos afirmar no Challenge, 
mas este ano queremos investir nas 
etapas da Elite”, avança o jovem jo-
gador espinhense que terá na mira 
o apuramento Olímpico. “Será algo 
possível, mas isso irá obrigar-nos a 
jogar todos os jogos como finais, o 

que não é fácil”, sustenta.
Pedrosa e Hugo Campos represen-
tarão Portugal no Beach Pro Tour 
e as primeiras provas serão em 
março, no México, em La Paz e em 
Tepic. “Veremos o que virá a seguir, 
com a certeza de que iremos tentar 
a nossa sorte”, diz o atleta, acres-
centando que se conseguirem afir-
mar-se o apuramento para os Jogos 
Olímpicos “será possível”. 
Pedrosa e Campos não querem 
faltar à prova em Espinho. “Será uma 
oportunidade para apresentarmos 
o nosso nível de voleibol ao povo 
português”, garante Pedrosa, acres-
centando que “há muitas pessoas a 
acompanharem o nosso percurso no 
voleibol de praia e, desta forma, terão 
a oportunidade de nos ver a atuar ao 
vivo. Este será um momento alto do 
ano”, conclui.  MP

A ÚLTIMA JORNADA das dife-
rentes séries do campeonato na-
cional foi marcada por resultados 
distintos. Na Série A, a AA Espinho 
perdeu por 3-1 com o Sporting CP, 
num jogo realizado no Pavilhão 
João Rocha no último sábado. A 
equipa treinada por Miguel Maia até 
começou bem a partida, vencendo 
o primeiro parcial, mas acabou 
por sucumbir à força da equipa da 
casa, que neste momento está em 
3º lugar, com 20 pontos, atrás de 
SL Benfica e Fonte do Bastardo. Já 
os mochos estão neste momento 
em 7º classificado, com oito pontos, 
apenas à frente do Vitória SC. Os 
academistas vão voltar a enfrentar 
a turma leonina no próximo sábado. 
Por sua vez, o SC Espinho voltou 

a vencer na Série A2 da 2º Fase do 
Campeonato Nacional, sendo a 
única equipa que soma tantas vitó-
rias como jogos. Os tigres venceram 
a AA São Mamede por 3-0, no último 
sábado, em partida realizada na 
Nave Desportiva de Espinho, e con-
seguiram manter a liderança con-
fortável da Série A2. Os espinhenses 
conseguiram a 6º vitória em seis 
jogos, chegando aos 17 pontos, mais 
sete que o 2º classificado, VC Viana, 
e mais oito que a equipa que en-
frentou no último fim-de-semana. 
Na próxima jornada, a equipa de 
Tiago Rachão vai enfrentar o GC 
Santo Tirso, equipa que tem pas-
sado por dificuldades e que ocupa 
a penúltima posição da Série, com 
sete pontos.  GR

FUTSAL FEMININO

NATAÇÃO

João Pedrosa não quer 
faltar à etapa na praia da 
Baía. Elite é a aposta da 
dupla portuguesa.
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Espinho recebe em julho 
etapa do Beach Pro Tour 

A EQUIPA de futsal feminino 
da Novasemente perdeu, no 
último sábado, com o SL Ben-
fica por 3-0, na meia-final da 
Taça da Liga. Fifó, Janice Silve 
e Inês Fernandes foram as 
autoras dos golos das águias. 
O jogo realizou-se no Pavi-
lhão Multiusos de Gondomar, 
palco da Final Four, e a equipa 
de Ricardo Rodrigues acabou 
por perder a oportunidade de 
lutar pelo título no jogo de-
cisivo, à semelhança do que 
tinha acontecido no ano ante-
rior, quando a Novasemente 
tinha perdido por 3-2 com o 
mesmo adversário. A compe-
tição acabou por ser conquis-
tada pelas encarnadas, que 

derrotaram o Nun’Álvares por 
4-1 na final. 
No próximo sábado, às 17 
horas, realiza-se o próximo 
compromisso da Novase-
mente, desta vez a contar 
para a Liga Feminina Pla-
card. A equipa espinhense, 
que está no 6º lugar da tabela 
classificativa, com 26 pontos, 
joga no Pavilhão Municipal 
José Natário contra o Santa 
Luzia, equipa que está em 3º 
lugar, 35 pontos. Na primeira 
volta, a Novasemente fez 
valer o fator casa, vencendo 
as vianenses por 3-2. Ambas 
estão em zona de apura-
mento para os quartos-de-
-final.  GR

AS PARTICIPAÇÕES do SC 
Espinho no Torneio 3 Dis-
tâncias e no Campeonato 
Nacional de Inverno de Mas-
ters foram bem-sucedidas. 
Nos dias 28 e 29 de janeiro, 
decorreu em Viseu, o Tor-
neio 3 Distâncias, onde o 
clube foi representado por 25 
atletas. Destacaram-se Gui-
lherme Pinto, que ganhou 
o 2º lugar na classificação 
geral, ao vencer as provas de 
50 e 200m Mariposa e 100m 
Livres, e Rodrigo Rodrigues, 
que venceu todas as provas 
em que participou, neste 
caso, 100 e 200m Livres e 50m 
Costas, sendo o melhor Jú-
nior da competição. Foram 
conquistados 20 pódios e 61 

recordes pessoais, na prova 
organizada pela Associação 
de Natação do Centro Norte 
de Portugal. 
Já no Campeonato Nacional 
de Inverno de Masters, reali-
zado entre os dias 27 e 29 de 
janeiro, nas Caldas da Rainha, 
o SC Espinho esteve repre-
sentado por cinco nadadores, 
tendo sido conquistados três 
pódios. Na prova organizada 
pela Federação Portuguesa de 
Natação, António Canelas tor-
nou-se no Campeão Nacional 
nos 100m Mariposa, Johny 
Cabral sagrou-se Vice-Cam-
peão Nacional nos 50m Li-
vres, e Yolanda Rienderhoff 
ficou em 3º lugar nos 100m 
Bruços.  GR

Sortes 
diferentes 
para  
as equipas  
de Espinho 

Novasemente 
falha apuramento 
para a final da 
Taça da Liga

Fim de semana  
de conquistas 
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA

 

CONHECIDA como montanha má-
gica, a Serra da Lousã é visitada 
durante todo o ano devido às suas 
aldeias históricas. Apesar de todas 
utilizarem o xisto como elemento 
principal, a de Taslanal parece ca-
tivar de forma diferente, nem que 
seja devido ao seu tamanho mais 
reduzido, ou à forma acolhedora 
como recebe os seus visitantes. 
Para um fim de semana em pleno, 
parta de Espinho já na sexta-feira e 
aproveite, ao máximo, toda a beleza 
que vai encontrar. A viagem vai de-
morar-lhe cerca de hora e meia, por 
isso, faça o percurso pela A1, saindo 
para Coimbra. Caso tenha disponi-
bilidade, faça uma pausa e visite a 
cidade, não deixando de lado o seu 
centro histórico. Mais tarde, já na 

conhecida Estrada da Beira (N17), 
siga em direção à Lousã para, de-
pois, percorrer o caminho florestal 
de terra batida que o levará até às 
indicações para Talasnal. Nesta fase 
do percurso, pode pensar que segue 
o caminho errado, mas não. Os aces-
sos vão tornar-se melhores, levan-
do-o até à sua estadia final.
Em Talasnal há várias opções de alo-
jamento, todas em regime de casa 
particular, mas com dimensões dife-
rentes. Existem habitações que, no 
seu interior mantêm os traços tra-
dicionais de épocas passadas, mas 
outras, já mais modernas, oferecem 
requalificações recentes. Apesar de 
ser uma aldeia pequena, vai reparar 
que há ainda muitas casas abando-
nadas por recuperar e outras tantas 
já em reconstrução.
Escolha, com antecedência, aquela 
que melhor se adequa às suas ne-
cessidades, mas privilegie uma com 
varanda ou terraço. Apesar de fazer 

bastante frio na região nesta altura 
do ano, vai, certamente, apetecer-
-lhe apreciar a paisagem noturna ou 
relaxar enquanto aprecia os sons da 
natureza.

DEPOIS DE uma noite descansada 
no silêncio de Talasnal, vista-se de 
forma confortável para um dia de 
descoberta e passeio. Se é daqueles 
que precisa de um café para come-
çar bem o dia, não hesite em fazê-
-lo no Curral, um antigo curral de 
cabras que se transformou numa 
casa de petiscos, com atendimento 
personalizado e uma decoração im-
possível de ignorar. Prefira a zona 
exterior da esplanada e desfrute 
da sua bebida ao mesmo tempo em 
que contempla a paisagem envol-
vente que é, por sinal, maravilhosa.
Terá certamente tempo para conhe-

cer outra das aldeias históricas, mas 
demore-se na descoberta por Talas-
nal. Caminhe entre as ruelas, suba 
e desça os vários caminhos, desfru-
te do ar puro e de toda a paisagem 
que a rodeia. Se tiver vontade, pode 
ainda almoçar porque a aldeia tem 
restaurante disponível para os seus 
visitantes.
Na parte da tarde, conduza em dire-
ção ao Castelo da Lousã. A viagem é 
curta. No entanto, dada a dificulda-
de do percurso, com várias curvas, 
parece longe. Contrarie a preguiça 
e siga viagem até encontrar os pas-
sadiços da Senhora da Piedade, um 
pouco mais à frente vai encontrar 
o castelo. Mais uma vez, demore-se 
no local e aprecie todos os cantos e 
recantos. Conhecida a zona, desça a 
escadaria em madeira até encontrar 
a Praia Fluvial de Nossa Senhora da 
Piedade. Estamos em pleno inverno 
e provavelmente poucas pessoas 
vão estar a visitar a zona, mas de-
sengane-se se pensa que é assim o 
ano inteiro. No verão, o local enche-
-se de curiosos e são muitos os que, 
apesar da água fria do rio, se atre-
vem a vários mergulhos.

NO ÚLTIMO DIA de fim de sema-
na e antes do regresso a Espinho, 
decida um roteiro de descoberta. 
Pode optar por conhecer outra das 
aldeias de xisto, até porque tem a de 
Candal, a de Cerveira e a aldeia de 
Casal Novo bem ao lado, mas pode 
também escolher conhecer melhor 
a Lousã. Se esta for a sua opção, re-
serve parte do seu tempo para sabo-
rear um serranito, o pastel regional 
da Lousã. 

    

Visitar Talasnal, uma das 12 aldeias do xisto da Serra 
da Lousã, é entregar-se à natureza, ao descanso e à 
vida sem pressas. Inserida na floresta, esta pequena 
aldeia é o refúgio ideal para a fuga à agitação semanal, 
obtendo os dias de calma que precisa para encarar o 
regresso à rotina. 
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Talasnal:
sossego e beleza de uma 
das mais encantadoras 
aldeias de xisto

Comprar na 
mercearia local
A mercearia de 
Talasnal é bem 
tradicional e vende 
alguns dos melhores 
produtos caseiros 
da região. Se é fã 
de queijo, não vai 
querer deixar de 
provar a variedade 
disponível 

Miradouro  
do Chiqueiro 
Local com uma 
escultura em 
madeira que permite 
observar a Lousã em 
todo o seu esplendor

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964
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LISANDRA VALQUARESMA 

O AUDITÓRIO de Espinho 
| Academia vai acolher, pela 
primeira vez, um evento des-
tinado a bebés com o espetá-
culo CRASSH Babies 1.0 que 
junta uma “combinação única 
de percussão, movimento e 
comédia visual, em que tudo 
é pretexto para produzir som, 
com uma energia contagiante”. 
Segundo Alexandre Santos, di-
retor da Academia de Música 
de Espinho e um dos respon-
sáveis pela programação, este 
é um momento que se destina 
a crianças até aos cinco anos 
e “procura corresponder à 
importância que este tipo de 
concertos representa para as 
vivências musicais dos muito 
jovens e da interação que deles 
resulta com os próprios pais”. 
Por isso, “são espetáculos con-
cebidos especificamente para 
esta faixa etária, alinhados 

com as melhores práticas e 
estudos a nível internacional, 
que contribuem para a sensi-
bilização e enriquecimento da 
educação para a arte, para a 
formação de novos públicos e, 
intrinsecamente, para o apurar 
e despertar dos sentidos para a 
música”, explica.
O espetáculo CRASSH Babies 
1.0 representa, para Alexandre 
Santos, um passo em frente 
e segue uma linha já bem de-
finida daquele que “era já um 
propósito dos concertos para 
crianças no âmbito do “Festival 
Júnior” – uma rubrica do Festi-
val Internacional de Música de 
Espinho -, ou dos “Concertos 
Júnior” que o Auditório apre-
senta com regularidade para 
o público escolar, nomeada-
mente pela Orquestra Clássica 
de Espinho e pela Orquestra 
de Jazz de Espinho”. Segundo 
o diretor da Academia de Mú-
sica, este concerto traz uma 
“programação para uma faixa 
etária ainda mais precoce” e 
vai permitir cobrir uma lacuna 
que já se esperava colmatar. 
“O propósito de iniciar este tipo 
de oferta já existe há algum 
tempo e, efetivamente, perce-
cionávamos já essa necessida-
de por parte do público”, revela 
Alexandre Santos, dizendo que 
se avançou agora por estarem 
reunidas “as condições artís-

ticas e logísticas para o efeito, 
nomeadamente, por via da in-
tegração do Auditório na Rede 
Nacional de Teatros e Cinetea-
tros Portugueses (RTCP)”.
Em CRASSH Babies 1.0, “com 
diferentes sonoridades, prove-
nientes de objetos do quotidia-
no, tudo serve para estimular 
os sentidos dos mais pequenos 
e proporcionar momentos úni-
cos entre pais e filhos. Sempre 
com a sua linguagem vocal 
própria, o Crasshones é en-
tendido por todos e até pelos 
bebés”. O espetáculo que tem 
Bruno Estima e Artur Carva-
lho na criação e performance, 
Patrícia Costa na vertente de 
cenografia e figurinos e Rita 
Silva no design gráfico, estreou 
em 2015 em coprodução com 
23 Minhas em Ílhavo. Até hoje 
conta já com mais de 100 apre-
sentações divididas entre Por-
tugal e Espanha e sagrou-se 
vencedor do prémio Votação 
do Publico do Programa Santi-
go de Compostela Cultura, em 
2022.
Em Espinho, o concerto vai es-
tar no palco do auditório a 12 
de fevereiro, mas em dois mo-
mentos. O primeiro concerto 
está marcado para as 10h30 e o 
segundo para as 11h45, haven-
do, de acordo com Alexandre 
Santos, “uma excelente expec-
tativa para a procura por parte 

das famílias, que já começou a 
intensificar-se”. “Fazemos duas 
sessões porque a lotação é li-
mitada a 25 crianças em cada 
sessão” e também “porque elas 
participam ativamente no es-
petáculo, interagindo com os 
músicos, no próprio palco”, ex-
plica.
O espetáculo tem a duração 
prevista de 45 minutos, desti-
na-se a crianças a partir dos 0 
meses até aos 5 anos e tem um 
custo de dez euros. Cada crian-
ça tem direito a um acompa-
nhante, sendo permitido, no 
máximo, um acompanhante 
extra por criança, cuja entrada 
tem um custo de seis euros.
A compra dos bilhetes deve ser 
feita via e-mail para bilhetei-
ra@musica-esp.pt, ou presen-
cialmente, devido às especifi-
cações do evento. . ○

A ACADEMIA de Música de Espinho tem, des-
de 23 de janeiro, candidaturas abertas para o 
próximo ano letivo de 2023/2024. 
“Consciente da importância de uma formação 
artística abrangente”, a academia abre, assim, 
as inscrições para o Curso Básico de Música 
destinado ao 5.º ano de escolaridade nos re-
gimes Integrado, Articulado e Supletivo. Tra-
ta-se, assim, da primeira fase de candidaturas 
que se prolonga até dia 24 de março. 
As provas de admissão serão, de acordo com a 
Academia de Música, agendadas para o perío-
do entre os dias 10 e 14 de abril e haverá a reali-
zação de uma reunião para possíveis esclareci-
mentos dia 21 de março às 18h30.
A segunda fase de candidaturas deverá reali-
zar-se de 2 de maio a 17 de junho, mas apenas 
caso existam vagas sobrantes da primeira fase.
Até dia 7 de julho estão a decorrer também as 
inscrições para iniciação musical. ○

O FILME AMADEO, um trabalho biográfico 
sobre Amadeo de Souza-Cardoso que está 
disponível nos cinemas portugueses, retrata 
a ascensão do pintor e o processo de criação 
das suas maiores obras, mostrando as várias 
etapas da sua vida.
Apesar de ter nascido em Amarante, Amadeo 
de Souza Cardoso teve uma ligação bastante 
próxima com Espinho, cidade onde acabaria 
até por morrer, em 1918, vítima da epidemia 
pneumónica que assolou a Europa no final 
da guerra. Era na antiga Avenida Serpa Pinto, 
atual Avenida 8, que o pintor mantinha uma 
casa de veraneio e onde convivia com o tam-
bém conhecido Manuel Laranjeira. Em sinal 
de homenagem, o Museu Municipal de Espi-
nho nomeou, em 2011, as suas galerias de ex-
posições temporárias como galerias Amadeo 
de Souza-Cardoso.
O filme, da autoria do realizador Vicente Alves 
do Ó, é protagonizado pelo ator Rafael Morais, 
à frente de um elenco que conta ainda com 
Ana Lopes como Lucie Pecetto, a mulher do 
pintor, e ainda José Neves enquanto Almada 
Negreiros. Amadeo teve um orçamento supe-
rior a um milhão de euros, apoio do Instituto 
do Cinema e Audiovisual, RTP, do Fundo de 
Turismo e Cinema e da Fundação Calouste 
Gulbenkian. ○

Auditório de Espinho estreia-se 
na programação para bebés 

Abertas 
candidaturas para 
integrar Curso 
Básico de Música 
da Academia 

Filme sobre 
Amadeo de  
Souza-Cardoso 
retrata vida de 
pintor em Espinho

Espetáculo CRASSH 
Babies 1.0 vai 
realizar-se no palco 
do Auditório de 
Espinho | Academia 
a 12 de fevereiro. 
Há duas sessões 
disponíveis e os 
bilhetes já estão à 
venda. 

"São espetáculos 
concebidos 
especificamente para 
esta faixa etária, 
alinhados com as 
melhores práticas 
e estudos a nível 
internacional”

Alexandre Santos, 
diretor da Academia 
de Música de Espinho
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3 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”

4 FEV
Apresentação do 
disco Espinho Lindo 
de Adelaide Caralinda 
Junta de Freguesia 
de Espinho
Horário: 21H 
Entrada: 5€
Participação dos músicos 
António Marramaque e 
Lino Lobão

5 FEV
Feira dos peludos
Zona da feira entre 
Multimeios e a rua 33
Feira dedicada a 
antiguidades, velharias, 
artigos usados.

5 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
Quinta da Toca – Grijó 
Jantar comemorativo onde 
serão entregues emblemas 
dos 25 e 50 anos de sócio.

11 FEV
Jantar dos Amigos 
Bloco 1 – CCPA – Bairro 
da Ponte de Anta 
Horário: 20 horas 
Com o aproximar do Dia 

dos Namorados, o Centro 
Comunitário da Ponte de 
Anta, está a preparar um 
jantar para demonstrar o 
amor pelos amigos. O jantar 
tem o custo de 15 euros.

11 FEV 
Ciclo de colóquios 
“Espinho e a Globalização” 
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva 
Horário: 15 horas
A iniciativa da ACIVE 
promove uma reflexão sobre 
o tema geral do fenómeno 
da globalização e sua 
influência sobre a vida dos 
cidadãos que de algum modo 
convivem com território de 
Espinho. 

11 FEV
Torneio de Sueca 
Salão Paroquial de 
Nogueira da Regedoura 
Convívio de angariação de 
fundos para a festa da Nossa 
Senhora da Hora, realizada 
em maio, em Nogueira da 
Regedoura. 

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

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

17 FEV
Concerto da Orquestra 
Clássica de Espinho 
e Jeffery Davis
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30

ATÉ 17 FEV 
Biblioteca Fora de Horas
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva
Espaço está aberto, 
excecionalmente, até dia 17, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 21h e ao sábado 
das 19h às 17h30. O objetivo 
é permitir que espinhenses 
usufruam do local em 
período de exames escolares. 

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 da Ass. 
Espinho e Mar a Cantar e 10€ 
para os restantes. 

18 FEV
MERCADO DAS ARTES 
Esquimó/Esplanada Interior 
Horário: 14h30-19h 
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: 22h
A terceira edição da Salitre, 
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

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

ATÉ 05 MAR
Exposição 
Os Chapéus Foliões 
do Carnaval de Ovar
Museu da Chapelaria 
– S. João da Madeira 
Conjunto de mais de oito 
dezenas de chapéus e 
coberturas de cabeça que, 
em diferentes épocas, foram 
usados nos desfiles de 
carnaval de Ovar.

 agenda 

Casino Espinho e 
música brasileira 
de mãos dadas em 
fevereiro 

NUM MÊS dedicado à cultura bra-
sileira, o Casino Espinho vai receber, 
já este fim de semana, dias 3 e 4 de 
fevereiro, a Orquestra Bamba Social, 
um grupo que apresenta “trabalhos 
autorais e revisita diversos clássicos 
da música brasileira, recriando-os e 
acrescentando sonoridades como o 
jazz, o funk e o hip-hop”. Este jantar 
concerto vai trazer à mesa o melhor 
da gastronomia de São Paulo, mas 
não será o único a trazer os sabores 
brasileiros.
No fim de semana seguinte, 10 e 11 
de fevereiro, chega a vez do grupo 
Samba sem Fronteiras, que lançou o 
seu segundo disco em setembro do 
ano passado, e com um “repertório 
variado, desde músicas carregadas 
de emoção e significado a canções 
mais descontraídas e divertidas”. 
Nestes dias, à mesa vai estar o tradi-
cional churrasco brasileiro. 
Com o objetivo de celebrar e brincar 
ao carnaval, o Casino Espinho vai 
receber, dias 17 e 18 deste mês, Rio 
Samba Show que vai apresentar um 
espetáculo de carnaval cheio de cor 
e alegria, “onde se misturam os sons 
quentes do Brasil e as danças tradi-
cionais, transportando para a magia 
do Carnaval Carioca”.
Já no fim do mês, o tema muda, mas 
não altera a essência do país. Um 
autêntico tributo a Roberto Carlos 
vai inundar o Casino Espinho de 
emoção e alegria, com canções de 
um dos maiores artistas brasileiros. 
“Os concertos contarão com a voz 
de Rui Tapa, conhecido pela sua par-
ticipação no programa “The Voice” e 
ainda com a presença dos Havana’s 
Soul e ainda com a participação do 
conjunto coreográfico Yelien Bustil-
lo”. Para este evento vai ser servida 
uma gastronomia de lampreia. ○ LV

4 FEV

CONCERTO DE HENRI TEXIER TRIO 

Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30 Bilhete normal: 10 € 
A carreira de Henri Texier é uma das mais emblemáticas e ricas da história do jazz. Símbolo de uma geração desinibida e 
ávida de experimentação, o contrabaixista tem sido um inesgotável catalisador de aventuras musicais, desempenhando um 
papel decisivo tanto na sua capacidade de conjugar energias criativas como de encorajar músicos emergentes.

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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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

(Todos os dias desde a abertura até ao fecho. 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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MANUEL PROENÇA 

O Rotary Club de Espinho as-
sinalou, no sábado, o 36.º ani-
versário, com um jantar numa 
unidade hoteleira de Espinho. 
No evento estiveram presen-
tes o past-governador rotário, 
António Vaz e Mercês Ferreira 
em representação do Rotary 
Club de Vila Nova de Gaia.
Na sua intervenção, o presi-
dente do Rotary Club de Espi-
nho, Rui Torres não escondeu 
o seu orgulho por estar na 
liderança da instituição e deu 
nota dos desafios que o clube 
tem para este ano rotário, que 
“são arrojados” e que passam, 
acima de tudo, “por fazer cres-
cer o clube, algo que não será 
tarefa fácil”. 
“Importa agradecer a nossa 
história, aos nossos fundado-
res e padrinho, clube de Vila 
Nova de Gaia, e importa pre-
parar os anos futuros”, salien-
tou Rui Torres, acrescentando 
que o Rotary de Espinho “pre-
cisa de crescer” e que o conce-
lho “precisa cada vez mais que 
as pessoas se unam em proje-
tos duradouros e que lancem 

uma mudança”.
Para o presidente da institui-
ção aniversariante, o clube 
“tem as suas portas abertas a 
quem quiser ‘dar de si’”, com o 
intuito de o “fazer crescer, ser-
vir e apoiar”.
Rui Torres relembrou as re-
centes comemorações do 50.º 
aniversário do clube gaiense 
e da oferta que o Rotary Club 
de Espinho fez. “Oferecemos 
uma miniatura de um barco 
da arte xávega ao nosso clube 
padrinho, com uma mensa-
gem de resiliência, perseve-
rança e de foco permanente 
naquilo que é a nossa missão”, 
disse Rui Torres, acrescentan-
do que esse barco representa 
“a arte de se vencerem os obs-
táculos” e que “fica bem espe-
lhada na peça de artesanato 
de uma embarcação da arte 
xávega”.

Ligação com a Ucrânia

O presidente do clube espi-
nhense aproveitou a oportu-
nidade para anunciar, tam-
bém, um projeto que tem em 
mãos para promover as rela-
ções entre o Rotary Club de 
Kharkiv (Ucrânia) com o Ro-
tary Club de Espinho, no sen-
tido de se encontrarem parce-
rias que possam levar alguma 
ajuda ao povo ucraniano.
A terminar os discuros, o pas-
t-governador Rotary, António 
Vaz, relembrou o fundador 
do movimento, Paul Harris e 
destacou o facto de estarem 
todos “de coração cheio".
Para António Vaz será neces-
sário “construírem-se projetos 

que sejam capazes de alterar 
a vida das pessoas e que lhes 
deem dignidade”, salientou 
referindo-se à verdadeira mis-
são da organização em que 
está envolvido. “Não é a dar 
cabazes que conseguimos re-
solver os problemas. Isso é 
alimentar a pobreza”, afirmou.
O antigo governador do distri-
to rotário lembrou que a mis-
são desta instituição “é a paz, 
construindo-a e dando a todo 
o ser humano uma capacida-
de de autossuficiência”.
António Vaz recordou que a 
missão do Rotary é a de “ser-
vir” e, por isso, lançou o de-
safio a todos os que queiram 
aceitá-la, que “serão bem-vin-
dos”.
Por fim, o antigo governador 
enalteceu o trabalho que o 
clube em Espinho tem vindo 
a fazer ao longo de mais de 
três décadas. “Tem 36 anos a 
fazer o bem no mundo e, por 
isso, sintam-se orgulhosos por 
pertencerem ao Rotary Club 
de Espinho”, concluiu. ○

PROJETOS PARA 2023

Manhãs ativas
Caminhadas
Exercício físico
Combate à Poliomielite
Apoio à Fundação Portuguesa 
de Cardiologia
Cooperação com o povo 
ucraniano  

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 2 16°
5°

SEX • 3 15°
4°

SÁB • 4 16°
4°

DOM • 5 16°
4°

SEG • 6 15°
4°

TER • 7
14°
4°

QUA • 8 14°
4°

QUI • 9 14°
5°

Fonte: www.ipma.pt

última

“Construir projetos 
que sejam capazes  
de alterar a vida  
das pessoas”

Aos 36 anos, o Rotary 
Club de Espinho 
continua com o desafio 
de fazer crescer ainda 
mais a instituição. Um 
objetivo que deverá 
estar ligado à “missão 
de servir”, construindo 
a paz e dando ao ser 
humano a capacidade 
de autossuficiência.
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ROTARY CLUB DE ESPINHO – 36 ANOS

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 

D. António 
Carrilho visitou 
Paramos

D. António Carrilho, na altura 
bispo auxiliar da Diocese do Porto, 
realizou uma visita pastoral a 
Paramos para encerrar um ciclo 
dedicado (ao longo de quase um 
ano) às freguesias do concelho 
de Espinho. A moldura humana 
que encheu o adro, na receção, e a 
Igreja de Santo Tirso de Paramos, 
aquando da apresentação do 
bispo pelo padre Nuno Oliveira, 
e da prece comungada por todos, 
afigurou-se como o melhor 
testemunho da importância que 
os paramenses conferiam a este 
evento.

foto com memória 2 de fevereiro de 2006
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