
P
U

B

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RODAPÉ_DEF_ESP_BINGO_DEZ_2022.pdf   1   20/12/22   10:13

P
U

B

Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 | Edição n.º 4736  · Ano 90 · Semanário · Diretor Nuno Oliveira · defesadeespinho.sapo.pt · Preço: €0,70 (c/IVA)

Câmara aprova demonstração 
orçamental de 2022

4500 Espinho 4500 ESPINHO

A viver numa 
cave sem casa de 
banho e cozinha, 
família sonha com 
habitação social 
Autarquia explica que 
candidaturas são analisadas 
nos termos do regulamento 
e garante não haver previsão 
para cedência. p8
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Vereadores do PSD votaram contra e acusam executivo do PS de apresentar 
documentos que revelam "falta de transparência". p6

José Bessa, 
uma vida 
ligada às 
artes
Passou pelo teatro, música, 
marionetas, pintura e poesia. 
O antense é um verdadeiro 
homem dos sete ofícios nas áreas 
culturais espinhenses.  p4 e 5 

Destaque

FUTSAL
“O meu grande 
objetivo é ter um 

lugar na seleção 
nacional”
Diana Monteiro, guarda-
redes de futsal do 

Novasemente GD  
p16 e 17

4500 ESPINHO

Bloco de Esquerda 
quer prazo maior 
de proteção para 
trabalhadores 
denunciantes 
Na Feira Semanal, Catarina 
Martins lembrou Operação 
Vórtex e defendeu 
alargamento para quatro 
anos da medida que 
impossibilita despedimento 
de denunciantes p7

DEFESA-ATAQUE

SC Espinho disse 
adeus à luta pela 
subida
Tigres perderam em Fiães e 
vão ter agora de jogar para não 
descer. p15
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feira 
semanal

visto daqui

1. Para uma localidade ser elevada à categoria de cidade 
necessita de ter, entre outras coisas, mais de oito mil 
eleitores (em aglomerado populacional contínuo), far-
mácias, bombeiros, estabelecimentos de ensino, trans-
portes públicos, etc. Contudo, uma cidade é muito mais 
que isso. É uma espécie de ser vivo, mas composto por 
pessoas e para pessoas. À semelhança desse ser, tam-
bém ela cresce, adapta-se e moderniza-se. E a nossa, há 
muito que entrou na fase adulta pois comemora este 
ano, 50 primaveras.

E se a cidade é feita para pessoas, deveria existir um 
certo brio na nossa casa. Não falo da mancha política 
atual, mas dos pormenores mais simples. Falo dos bu-
racos das ruas, das passadeiras por pintar, dos jardins 
maltratados, das árvores mal podadas, do lixo nas ruas, 
das esplanadas sujas de areia, dos passadiços maltrata-
dos, dos taipais de obras a tapar passeios, dos conten-
tores nauseabundos… Enfim, dezenas de problemas 
que torturam a imagem da cidade de Espinho e que 
agora, também como no passado, foram relegados para 
segundo plano. 

2. Ao longos das últimas décadas, o concelho foi sendo 
munido de equipamentos de excelência, de referência 
e também de enorme utilidade. Casos como o Centro 
Multimeios, Nave Desportiva e Centros Escolares sal-
tam-me à memória. O primeiro com um ecrã capaz de 
ombrear com os maiores titãs a nível nacional. A Nave, 
com uma lotação fantástica capaz de acolher vários 
eventos e as modalidades dos clubes da terra. As novas 
escolas… bem, quem se lembra das antigas creio não ser 
preciso justificar mais nada. A construção do parque 
de estacionamento subterrâneo, para mim, também 
faz sentido numa cidade de veraneio como a nossa. 
Porém, há obras que nasceram tortas e que nem fazem 
grande sentido. Casos como a Praça Progresso ou até o 
minúsculo estacionamento subterrâneo no FACE que 
demorou anos a abrir depois de terminado. Mas tudo 
isto é passado e presente e por isso é necessário olhar 
para o futuro. O que nos reserva nos próximos anos? 
Que obras estruturais vão ser feitas? Recorde-se a rua 
19, que tanta polémica trouxe na altura, está funcional 
e os problemas de saneamento desapareceram. A zona 
pedonal, por sua vez, viu adiada a sua requalificação 
e os fundos comunitários para esse projeto já foram 
à vida. O Estádio Municipal, vai mesmo andar? E a 
famosa nova piscina coberta? A zona industrial em 
Silvalde vai continuar com meia dúzia de armazéns 
com acessos distantes? Os bairros sociais vão conti-
nuar em estado de degradação? E o famoso recinto de 
hóquei em campo  da AAE nos terrenos contíguos à 
Nave? Os novos projetos já anunciados de construção 
de habitação vão ficar congelados? Infelizmente parece 
que ninguém sabe muito bem (como) responder. 

Presente e futuro

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4 e 5 | Reportagem. José Bessa: o verdadeiro artista
Antense dedicou uma grande parte da sua vida às artes. Desde 
a música ao teatro passando pela poesia e marionetas, não há 
muito que José Bessa não saiba fazer. Um verdadeiro ícone 
cultural espinhense.

4500 ESPINHO
6 | Vida autárquica. Demonstração orçamental do 
Município aprovada. Vereadores da oposição acusam 
executivo PS de apresentar documentos que "revelam falta de 
transparência e a intenção de obter uma aprovação cega". PSD 
contesta designação de chefe do Gabinete de Apoio à 
Presidência para a Energaia por ter sido "ex-funcionário da 
Câmara de Gaia".
7 | Bloco de Esquerda escolheu Espinho para início de 
jornadas parlamentares 
Catarina Martins e Pedro Filipe Soares estiveram na Feira 
Semanal 
8 | Habitação social: família do Bairro da Ponte de Anta 
luta por condições de vida mais dignas 
Mãe, Pai e filho vivem numa cave com apenas uma divisão 
9 | Espinho. Ruas com piso irregular desagradam 
condutores. Buracos aguardam obras de fundo nas vias 
em paralelos.

4500 FREGUESIAS
10 | Silvalde. Ponte pedonal já atravessa a linha. 
Estrutura metálica foi colocada e vem satisfazer velha aspiração 
da população local.

PESSOAS & NEGÓCIOS
12 | Dimoda trocou Castelo de Paiva por Espinho 
Loja de roupa é sucesso de vendas online e quer continuar a 
crescer na cidade 
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16 e 17 | Entrevista. "Vou tentar jogar durante o maior 
número de anos que conseguir". 
Diana Monteiro veio da Batalha para defender a baliza do futsal 
do Novasemente GD.
18 | Futsal feminino. Novasemente GD prossegue com 
goleadas. 
18 | Natação. Rodrigo Rodrigues conquista medalha no 
Internacional da Póvoa. Nadador espinhense continua a 
dar cartas.
19 | Voleibol. SC Espinho assegurou manutenção a 
quatro jornadas do fim. Treinador, Tiago Rachão quer 
vencer todos os jogos e pensar na Taça Federação.
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Sugestões para a leitura nas livrarias de Espinho 

 

Carnaval
A autarquia volta com 
a tradição de trazer as 
crianças do concelho para 
o desfile de Carnaval. É 
certo que o evento não as-

sume a magnitude que 
teve no passado com 
as escolas organiza-
das com direito a car-

ros alegóricos. Ainda 
assim, é sempre positivo 
reviver esta espécie de tra-
dição que tantos sorrisos 
traz aos mais pequenos.

Factos e figuras da semana

Voleibol
O voleibol do Sporting 
Clube de Espinho está de 
parabéns. É certo que não 
há memória desde a últi-
ma vez que lutaram para 
não descer, mas garantir 
a manutenção com tama-

nha classe, repleta de 
vitórias, numa altura 
tão complicada para o 

clube centenário, mos-
tra a força e a vontade 
dos vareiros.

Perigo
Buracos, buracos e mais 
buracos. Qualquer dia, para 
andar pelas ruas da cidade, 
vai ser necessário ter um 

jipe. Muitas vias, mesmo 
até as que foram recen-
temente requalificadas, 
são uma espécie de piso 

lunar. Ora porque reben-
tam canos, ora porque os 
trabalhos de reparação não 
são bem feitos… Não faltam 
desculpas, mas vontade 
para reparar parece estar 
noutro patamar.          
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ANDRÉ V. ALMEIDA 

Não é natural de Espinho, como é 
que veio para Espinho?
Sou natural de Castelo de Paiva, mas 
vim para aqui na altura da escola 
primária. A família instalou-se aqui 
quando ainda era pequeno. Andava 
na segunda classe e por cá fiquei. 
É bastante conhecido por ser um au-
todidata nos seus ofícios. Quando é 
que a arte apareceu na sua vida?
A arte apareceu na escola primária 
em Castelo de Paiva. Uma vez estava 
desatento a desenhar numa lousa 
uma figura de um livro, uma vaca 
num presépio, e a professora quando 
veio à minha beira ia certamente ba-
ter-me, mas quando viu o desenho 
ficou muito admirada e disse-me: 
“Foste tu que desenhaste isso? És 
capaz de desenhar isso num papel?”. 
Foi comprar-me uma folha para 
voltar a fazer o desenho e acabou por 
ficar em exposição na escola cerca 
de quinze anos. Ainda hoje, quando 
vou lá falam-me daquela vaca (risos). 
A partir daí percebi que tinha jeito 
e comecei a desenvolver a pintura. 
Nos primeiros tempos não tinha di-
nheiro para as tintas e tinha de fazer 
os relevos através dos sombreados. 
Mais tarde, quando já tinha o meu 
dinheiro, comecei a explorar mais a 
pintura, estudei, li vários livros, co-
mecei a perceber como funcionavam 
as cores, a luz… 
E o teatro quando é que apareceu?
Foi na altura do 25 de abril. Era e 
sempre fui operário, até que pouco 
antes da revolução saí da fábrica 
Corfi com a intenção de ir para uma 
fábrica de papel, que me tinha feito 
uma proposta melhor. Mas quando 
me despedi, no dia seguinte, deu-se 
a revolução e os patrões deixaram 
de empregar pessoas. Acabei por 
andar dois anos desempregado, até 
que comecei a fazer alguns traba-
lhos no Teatro Popular de Espinho. 
Fizeram-me um convite numa altura 
em que até estava a estudar. Sabiam 
que desenhava bem e queriam que 
fosse fazer uns cenários. Eu andava 
no Coro Popular de Espinho e às 
vezes fazia uns desenhos para lá, 
quando íamos cantar as janeiras, 
por exemplo. Surgiu então o con-
vite para fazer os cenários para um 
espetáculo sobre “O Retábulo das 
Maravilhas”, de Miguel de Cervantes. 
Eu fazia os desenhos, a carpintaria e 
também representava. 
Falou que antes de ser convidado 
pelo Teatro Popular de Espinho 
estava a estudar. O que é que 
estudava?
Antigamente, existia o curso comer-
cial e o industrial. Por azar andei 
naquele em que tinha menos jeito, 
o comercial, que tinha sido aconse-
lhado ao meu pai. Sempre gostei de 
desenhar máquinas, por isso teria 
mais jeito no curso industrial, mas 
nunca mudei porque quando me 
apercebi disso já era tarde e ia perder 

alguns anos. Depois do 25 de abril fui 
para o liceu estudar línguas porque 
também pretendia desenvolver a 
escrita. Ainda hoje escrevo poesia, é 
outra das minhas paixões. 
Durante a passagem pelo Teatro Po-
pular de Espinho foi convidado por 
um grupo de teatro profissional…
Sim. Nessa altura uns indivíduos 
andavam à procura de pessoas para 
constituir um elenco e arrancarem 
com uma companhia em Évora. 
Eles não tinham tempo para andar 
a ensinar ninguém e por isso que-
riam alguém já com escola amadora. 
Quando vieram aqui perceberam 
que eu fazia tudo e convidaram-me. 
Como foi a sua experiência em 
Évora?
Foi muito boa. Aprimorei bastante 
a construção dos cenários, aprendi 
bastante sobre o uso das tintas, co-
nhecimento que ainda hoje guardo, 
como a utilização da clara do ovo, por 
exemplo. A nível de representação 
foi também uma grande escola. 

E quando saiu de Évora voltou para 
Espinho?
Não. Antes de sair dessa companhia 
ainda estive em Coimbra, num pro-
jeto de um professor da Universi-
dade que lançou uma companhia 
profissional na cidade, a Sousa 
Bastos. Depois vim para o Porto, 
para outra companhia, a dos “Mo-
destos”. Depois fui para a compa-
nhia do António Pedro da Costa, o 
Teatro Experimental do Porto, que 
estava um pouco em baixo antes da 
vinda do Mário Viegas de Lisboa. A 
determinada altura, quando a com-
panhia decidiu ir para Braga, preferi 
não ir. Tinha acabado de casar e não 
estava a conseguir conciliar a vida 
pessoal com a profissional. Esta vida 
do teatro deixa-nos muito tempo 
fora de casa e então acabei por aban-
donar. Passei apenas a fazer alguns 
espetáculos em alguns grupos e 
voltei a integrar o Grupo Cultural e 
Recreativo Semente. 
Fez parte da ‘Semente’ desde os 
seus primórdios…
Sim. Antigamente, o grupo Semente 
não era só folclore. Tinha um projeto 
muito mais ambicioso, com uma 
secção de teatro, por exemplo. Na 
altura em que estive em Coimbra 
trouxe essa vertente para cá e fi-
zemos vários teatros de animação 

José Manuel Bessa da Rocha, mais conhecido simplesmente por 
Bessa, é um dos artistas mais completos de Espinho. Desde o teatro 
à música, passando também pelas marionetas e a pintura, poucas 
são as artes que ainda não experimentou. Com 68 anos, diz agora 
querer descansar, mas não consegue deixar morrer as tradições da 
sua terra. Na sua casa, na freguesia de Anta, entre várias histórias 
de uma vida dedicada à cultura, ficámos a conhecer melhor um dos 
vultos mais famosos de Esmojães.

destaque

“Devia-se fazer 
mais alguma coisa 
para não deixar 
morrer a cultura 
local”
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Às vezes já me 
canso um bocado.  
A idade não 
perdoa. Já me custa 
tocar guitarra 
devido às artroses”

JOSÉ BESSA
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para crianças e adultos. 
Foi nessa altura que surgiram 
também as marionetas?
Sim. Eu fazia e ainda faço espetá-
culos de marionetas. Nessa altura 
tinha até os “Robertos”. 
Como é que surgiram os “Robertos”?
Os “Robertos” são uma criação 
minha. Achava-os muito engraçados 
para animação infantil. Fiz uma 
barraquinha e desenhei os bonecos, 
depois mandei ao Sr. Fidalgo umas 
tábuas de madeira e pedi-lhe para ele 
as recortar e fiz umas alterações em 
casa. Na Semente disseram-me que a 
D. Glorinha podia fazer umas roupas 
para os bonecos. Como era costu-
reira fez esse favor e ainda hoje são 
essas as vestimentas dos “Robertos”. 
Depois vieram várias atuações…
Muitas… Atuei em muitos lados, 
desde escolas, até eventos como o 
“Vir a Banhos”.
Aproveitando a deixa, esteve bas-
tante ligado a eventos culturais de 
grande nome em Espinho…
Sim, o “Vir a Banhos”, as “Estátuas 
Vivas”. No primeiro costumava levar 
os “Robertos”. Agora já não faço isso. 
A idade já pesa. Como é preciso usar 
muito a garganta, ao fim de cinco 
minutos já não consigo falar. Anti-
gamente fazia-se com uma palheta e 
não se percebia nada, mas como eu 
fazia com a garganta dava para com-
preender tudo. «Oh meu menino, 
estás bom, pá?» (imitando a voz de 
uma das marionetas). 
Teve sempre um grande contacto 
com o público infantil. Como é lidar 
com as crianças? É complicado?
Não. Elas sentam-se e ficam muito 
atentas à história. As personagens 
são o Polícia e o Sementinha – que 
veio do Grupo Semente. Antes tinha 
ainda o padre, mas depois passei a 
deixá-lo de lado. As crianças acham 
muita piada porque eles pregavam 
partidas um ao outro. 
Voltando às “Estátuas Vivas”, 
esteve presente nas primeiras 
edições…
Sim, logo nos primeiros anos. Che-
guei até a ir à televisão fazer algumas 
que tinham sido premiadas. 
Quais foram as estátuas que 
representou?
Fiz um autarca no ano do centenário 

do concelho, um motard com uma 
mota de madeira, um pintor… Depois 
ainda fiz um espetáculo como es-
tátua aos fins-de-semana no casino. 
Falta a música. Quantos instru-
mentos é que toca?
Eu já toquei muita coisa… Além dos 
harmónios e da concertina, também 
já toquei guitarra, viola burguesa, 
cavaquinho, guitarra portuguesa, 
violino e ainda um instrumento 
feito por mim, que desmantelei, 
mas agora vou recuperá-lo, o “picho-
lofone”. Eu fiz este instrumento a 
pensar nas crianças que não tinham 
dinheiro para aprender a tocar. O 
instrumento não tinha técnica, era 
só cantar lá para dentro e depois o 
som era amplificado e saía algo pa-
recido com o som de um saxofone. 
Agora quero aperfeiçoá-lo. 
Costuma estar presente em vários 
eventos de Esmojães, como os Lei-
lões e a Feira das Ovelhas. Acredita 
ter um papel importante na preser-
vação destas tradições?
Acho que sim. Há mais de vinte 
anos tenho tentado assegurar isso 
porque esteve sempre na iminência 
de morrer. Já há uns dez anos para cá 
que tem sido difícil arranjar miúdos 
para fazer os leilões. Nem os pais 

vão. Têm todos muita vergonha. 
Nós temos ido com os ‘cabeçudos’, 
fazemos no souto os nossos cantares 
e depois fazem-se os leilões. Mas 
eu acho que isso deveria ser refor-
mulado. Já tenho dito que é preciso 
pegar nesses eventos de outra ma-
neira. No caso da Feira das Ovelhas, 
já quase não existem ovelhas, por 
isso não há sumo para a encenação. 
Acho que se devia fazer alguma 
coisa para não deixarmos morrer 
a cultura daqui, de Esmojães, as 
nossas origens. Eu agora estou nas 
Rusgas de S. Pedro e o que fizemos 
funcionou muito bem. Pegámos nas 
danças, nas roupas, fizemos exposi-
ções, concursos, e agora as vareiras, 
que antes até tinham vergonha de 
usar os aventais, hoje têm muito or-
gulho nisso. Identificam que é a sua 
raiz. 
Falou há pouco do seu gosto pela 
poesia. Nos leilões costuma ter 
também um papel importante nas 
quadras de despique entre o Norte 
e o Sul…
Sim. Eu acho que até se podia fazer 
concursos de quadras, em que 
depois se decidiam quais as mais en-
graçadas para ganhar algum prémio. 
“Estes cornos que aqui vês/que por 
desgraça são meus/tirei os moldes 
por ti/são iguaizinhos aos teus!”  
(risos). 
Esteve sempre muito ligado à terra 
e aos eventos ao longo das úl-
timas décadas. O Espinho de hoje 
é muito diferente do Espinho de 
antigamente?
Muito mesmo. Isto aqui antes era es-
sencialmente agrícola. Agora já não. 
Existem outras coisas para as pes-
soas se distraírem. Na Festa dos Al-
tos-Céus, por exemplo, antigamente 
os rapazes iam para lá ver raparigas e 
as raparigas ver rapazes. Muitas iam 
para junto do cruzeiro cantar para os 
rapazes de Nogueira da Regedoura 
ouvirem e irem lá ter para o namo-
rico. Hoje anda tanta onda sonora no 
ar que não há hipótese de isso acon-
tecer. Agora existem as redes sociais, 
as discotecas, e estas coisas já fazem 
menos sentido. Há menos gente, está 
tudo muito disperso…
Contou há pouco que estava agora 
ligado às Rusgas de S. Pedro. A que 

outros projetos está associado 
atualmente?
Além das Rusgas, faço também 
parte do grupo ‘Espinho e Mar a 
Cantar’, que se preocupa muito com 
as músicas tradicionais de Espinho, 
do falecido Fausto Neves, como a 
“Vareira” e várias outras canções 
sobre o mar. É algo muito impor-
tante para o concelho. São as nossas 
origens. 
De tantas coisas que já fez, as 
várias artes, o que é que lhe deu 
mais gosto de fazer?
Sinceramente, não sei. É difícil. As 
coisas estão todas ligadas umas 
às outras. Eu acho que o teatro é 
sempre acompanhado por várias 
vertentes. Em tempos dizia que 
o teatro é a escola mais completa 
de um país, porque as crianças 

aprenderiam música, pintura, ma-
temática – devido aos cálculos para 
montar os cenários -, representação, 
etc. Acho que foi isso que me deu 
mais prazer. O teatro tem tudo. 
Para o futuro, o que é que ainda 
gostava de fazer?
Às vezes já me canso um bocado. A 
idade não perdoa. Já me custa tocar 
guitarra devido às artroses. Tenho 
de fazer muito esforço com os dedos 
e o som já não é muito fluído. O es-
forço estorva. Além disso, estou re-
formado e isto é o descanso do guer-
reiro. Vou fazendo algumas coisas 
porque não convém estar parado, 
mas às vezes preciso de estar so-
zinho. Nem é para fazer nada, é só 
para estar sozinho, descansar, estar 
vivo. O stress perturba e já não me 
apetece muito chatear. •
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Nos primeiros 
tempos não tinha 
dinheiro para as 
tintas e tinha de 
fazer os relevos 
através dos 
sombreados. Mais 
tarde, quando 
já tinha o meu 
dinheiro, comecei 
a explorar mais a 
pintura, estudei, 
li vários livros, 
comecei a perceber 
como funcionavam 
as cores, a luz…”
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MANUEL PROENÇA

A CÂMARA Municipal de Espinho 
aprovou, por maioria, na reunião 
ordinária da passada segunda-feira, 
o mapa da "demonstração do de-
sempenho orçamental referente a 
2022 e a designação de Nuno Car-
doso, chefe do Gabinete de Apoio à 
Presidência (GAP) como represen-
tante do Município de Espinho na 
Energaia – Agência de Energia do 
Sul da Área Metropolitana do Porto. 
Em ambos os pontos, os vereadores 
do Partido Social Democrata (PSD) 
votaram contra, apresentando uma 
declaração de voto.

Respeitante ao mapa de demons-
tração do desempenho orçamental 
referente a 2022, os sociais-demo-
cratas entendem que "não foram 
fornecidos elementos de verificação 
orçamental que permitam uma 
análise informada da execução 
orçamental" e, por isso, "votar de 
outra maneira era a mesma coisa 
que aprovar o relatório e contas 
sem que tenha sido apresentado 
o respetivo relatório para a devida 
apreciação".

Na declaração de voto apresen-
tada, os vereadores da oposição 
acusam o executivo de apresentar 
para aprovação "um mapa de ba-
lanço sem qualquer suporte docu-
mental" que "pretende falsear a boa 
análise da gestão orçamental que 
foi por si executada".

Os vereadores da oposição consi-

deram que apenas podem verificar 
que "o saldo de gerência é superior 
ao deixado no orçamento anterior", 
o que "por si só revela a diminuição 
da execução orçamental relativa 
aos documentos previsionais de 
2022".

Para os eleitos pelo PSD, "a apro-
vação de documentos desta natu-
reza sem apresentação de docu-
mentos adequados que permitam a 
avaliação dos resultados face à exe-
cução por projeto e rúbrica, revelam 
falta de transparência e a intenção 
de obter uma aprovação cega para a 
redistribuição do saldo de gerência 
pelas várias rúbricas do orçamento 
de 2023, sem que haja qualquer tipo 
de escrutínio".

PSD critica nomeação de chefe 
do GAP para a Energaia

Sobre a designação do chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência, 
como representante do Município 
de Espinho na Energaia, a proposta 
acabou por passar só com os votos 
dos socialistas, tendo os vereadores 
social-democratas votado contra.

Na declaração de voto, à qual a 
Defesa de Espinho teve acesso, os 
vereadores do PSD entendem que 
Nuno Cardoso "não dispõe de legiti-
midade para o efeito" e consideram 
"inaceitável que seja designado para 
representar os interesses dos espi-
nhenses na Energaia, um ex-funcio-
nário da Câmara de Gaia, recrutado 

para chefe de gabinete por repre-
sentar a máquina partidária do PS, 
que não é cidadão espinhense, nem 
integrou a lista eleitoral submetida 
a sufrágio".

Segundo os vereadores social-
-democratas "esta intenção de 
nomeação é a afirmação da falta 
de capacidade do executivo PS, 
em funções, para assumir as fun-
ções e responsabilidades execu-
tivas na defesa dos interesses dos 
espinhenses". •

MANUEL PROENÇA

O PLANO MUNICIPAL para 
a Igualdade de Género e Não 
Discriminação de Espinho 
(PMINDE)|2022-2025, foi apresen-
tado na Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva e contou com a 
participação do vice-presidente 
da Comissão para a Cidadania e 
a Igualdade de Género (CIG), Ma-
nuel Albano, do CEO da empresa 
Logframe - Consultoria e For-
mação, Paulo Teixeira e da verea-
dora Leonor Lêdo da Fonseca.

Com este documento, o Muni-
cípio de Espinho pretende ter "um 
instrumento de política local, de 
planeamento e de suporte ao tra-
balho" para que se possa desen-
volver "em matéria de igualdade e 
não discriminação", contribuindo 
para "a mitigação dos problemas 
e necessidades identificados pre-
viamente no diagnóstico e que 
permita, igualmente, o enquadra-
mento de todas as intervenções a 
serem implementadas neste âm-
bito em Espinho".

A elaboração deste plano, se-
gundo o Município de Espinho, 
"procurou cumprir o objetivo de 
definir uma estratégia local para a 
promoção da igualdade e não dis-
criminação e combate a todas as 
formas de violência, em conformi-
dade com as orientações definidas 
pela Comissão para a Cidadania e 
a Igualdade de Género".

A elaboração do documento teve 
como base "métodos participativos 
e que congrega os interesses, po-
tencialidades e recursos existentes 
no concelho".

O PMINDE é cofinanciado 
pelo Fundo Social Europeu (FSE), 
através do Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego (POISE), 
no âmbito da Tipologia 1.06 - Apoio 
Técnico à Elaboração e monitori-
zação da execução e avaliação dos 
Planos para a Igualdade. •

4500 Espinho

VIDA AUTÁRQUICA AÇÃO SOCIAL

Câmara aprova 
demonstração orçamental 
com votos contra do PSD
Vereadores da oposição 
dizem que documentação 
revela "falta de 
transparência" e que o 
mapa não tem "qualquer 
suporte documental”. 
Foi ainda aprovada a 
designação de Nuno 
Cardoso, chefe do Gabinete 
de Apoio à presidência 
para a Energaia. Sociais 
democratas votaram 
contra por considerarem 
que "não dispõe de 
legitimidade para o efeito” 
e afirmam que a intenção 
de nomeação “é a afirmação 
da falta de capacidade do 
executivo PS”.

É inaceitável que 
seja designado 
para representar 
os interesses dos 
espinhenses na 
Energaia, um ex-
funcionário da 
Câmara de Gaia, 
recrutado para 
chefe de gabinete 
por representar a 
máquina partidária 
do PS”
Declaração de voto 
do PSD

©
 D

R

©
 SA

R
A

 FE
R

R
E

IR
A

Apresentado o 
Plano Municipal 
para a Igualdade 
de Género e Não 
Discriminação
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LISANDRA VALQUARESMA

O BLOCO de Esquerda 
(BE) escolheu Espinho 
para iniciar o primeiro 
de dois dias das jornadas 
parlamentares do partido. 
Na passada segunda-feira, 
na feira semanal, Cata-
rina Martins ouviu os fei-
rantes, as suas queixas e 
não deixou de lembrar o 
“escândalo Vórtex”. 

Para a coordenadora 
do BE é necessário dar 
uma maior proteção aos 
que denunciam situações 
semelhantes às que se 
desenrolaram na Câmara 
Municipal de Espinho. “É 
necessário proteger os 
trabalhadores das autar-
quias que têm a coragem 
de muitas vezes fazer as 
denúncias que permitem 
ao Ministério Público 
agir. Há uma proteção 
de denunciantes em que 

não podem ser despe-
didos durante dois anos. 
Ora, os mandatos dos 
autarcas são quatro anos 
e, portanto, precisamos 
de estender a proteção 
destes trabalhadores 
pelo menos à duração do 
prazo do mandato”, de-
fendeu Catarina Martins.

Segundo Pedro Filipe 
Soares, líder parlamentar 
do Bloco de Esquerda, a 
cidade não foi escolhida 
ao acaso para o início 
das jornadas, uma vez 
que “o concelho de Es-
pinho tem ficado nas 
notícias públicas pelos 
piores motivos nas úl-
timas semanas, com o 
escândalo sobre a gestão 
da Câmara”. Além disso, 
o objetivo de “responder 
às questões da ética na 
democracia e da respon-
sabilidade que os eleitos 
que têm que ter em re-

lação aos seus mandatos” 
foi também motivo para 
as jornadas passarem por 
Espinho. 

Ao longo dos dois dias 
de jornadas parlamen-
tares, os deputados do 
Bloco de Esquerda pro-
meteram apresentar 
alternativas nas áreas 
da educação, saúde, 
habitação e qualidade 
da democracia. Dando 
expressão às suas pro-
postas, os bloquistas as-
sumiram nesta iniciativa 
na feira semanal que a 
sua posição "é simples" 
e passa por "responder 
à vida das pessoas, com-
batendo a especulação e 
atualizar salários e pen-
sões, responder também 
ao choque popular 
contra a promiscuidade 
entre política e negó-
cios, defendendo a ética 
republicana”. •

4500 Espinho

BLOCO ESQUERDA OPERAÇÃO VÓRTEX

Catarina Martins 
defendeu em Espinho 
maior proteção para 
denunciantes 
Jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda começaram 
na feira semanal de Espinho com Catarina Martins e Pedro 
Filipe Soares a relembrarem Operação Vórtex. Partido 
defende um maior prazo para a proteção de trabalhadores 
denunciantes.

O concelho de 
Espinho tem 
ficado nas notícias 
públicas pelos 
piores motivos nas 
últimas semanas 
com o escândalo 
sobre a gestão da 
Câmara”
Pedro Filipe Soares, 
líder parlamentar 
do BE

Gabinete de João Rodrigues 
anuncia fim de relações 
contratuais com Francisco 
Pessegueiro e Paulo Malafaia 
O gabinete JRCP, do arquiteto João 
Rodrigues, envolvido na operação Vórtex, 
anunciou, através de um comunicado no 
seu site, que se encontra “irremediavelmente 
comprometida a possibilidade de 
manutenção das relações contratuais” com 
o empresário Francisco Pessegueiro e Paulo 
Malafaia. Por isso, “nenhum outro serviço 
será prestado, seja a que título for, por João 
Rodrigues, quer a título individual ou em 
nome e representação da JRCP” em relação 
aos dois empresários.

Levantamento de 
imunidade por decidir
No passado dia 27 de janeiro, 
foi pedido o levantamento da 
imunidade parlamentar do 
deputado social-democrata 
Pinto Moreira. O Gabinete 
do Presidente da Assembleia 
da República, Augusto 
Santos Silva, informou que 
o documento foi remetido 
de imediato à Comissão da 
Transparência e será alvo 
de análise não tendo sido 
divulgada uma data para 
a discussão. Recorde-se 
que perante a entrada do 
pedido no Parlamento, o 
antigo presidente da Câmara 
avançou que irá pedir a 
suspensão do mandato como 
deputado na Assembleia da 
República por sentir que não 
tem "o direito de perturbar 
o normal funcionamento 
do trabalho político do meu 
partido e dos seus mais altos 
responsáveis".
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO
    EDITAL

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2023

José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho, em 
cumprimento das disposições conjugadas da parte final do n.o 1 do artigo 27.o do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, constante do Anexo à Lei n.o 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação atual) e do artigo 29.o do Regimento da Assembleia Municipal, procede 
por este meio - à convocação para a 1.a sessão ordinária do ano de 2023 desta Assembleia 
Municipal, que terá lugar no próximo dia 23 de fevereiro de 2023, com início marcado para 
as 21h00m, no Centro Multimeios de Espinho.
Para tal, e sem prejuízo do que vier a ser estabelecido na Ordem do Dia, em respeito do 
estipulado no n.o 1 do artigo 53.o do RJAL e no n.o 2 do artigo 32.o do Regimento, prevê-se 
a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes assuntos:
1. Apresentação do Relatório da atividade da CPCJ de Espinho em 2022;
2. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia;
3. Proposta de prorrogação do prazo de transferência das competências no domínio da ação 
social até 3 de abril de 2023;
4. Proposta de 1.a alteração modificativa ao Orçamento para 2023 (Revisão Orçamental);
5. Proposta de reforço dos recursos financeiros afetos ao Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências no Domínio da Educação do Município de Espinho no 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano letivo de 2022/2023 
(ano civil de 2022);
6. Proposta de reforço dos recursos financeiros afetos ao Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências no Domínio da Educação do Município de Espinho no 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira referente ao ano letivo de 2022/2023 (ano 
civil de 2022);
7. Proposta de celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
no Domínio da Educação do Município de Espinho no Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida referente ao ano letivo de 2022/2023 (ano civil de 2023);
8. Proposta de celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
no Domínio da Educação do Município de Espinho no Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira referente ao ano letivo de 2022/2023 (ano civil de 2023);
9. Proposta de 1.a alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Espinho para 2023;
10.Apreciação de propostas apresentadas pelos membros da Assembleia Municipal que 
visam prosseguir as atribuições da Autarquia;
11.Aprovação de atas da sessão ordinária de dezembro de 2022 e das sessões extraordinárias 
de 7 e 21 de dezembro;
12.Apreciação da informação escrita da Presidente da Câmara Municipal de Espinho sobre a 
atividade do órgão executivo e seus serviços.
Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo 
do concelho. 
Espinho, 07 de fevereiro de 2023
O Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Carvalhinho
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4500 Espinho 

HABITAÇÃO SOCIAL
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AFamília vive 

numa cave sem 
condições no 
Bairro da Ponte 
de Anta

LISANDRA VALQUARESMA 

Para Cláudia, que afirma viver na 
cave há dez anos, a situação é de-
sesperante. “Quando casei fui viver 
para casa da minha sogra mas, de-
vido a uma zanga, ela expulsou-me, 
a mim e ao meu marido. Deixou-
-nos ir para uma cave, que é o local 
onde temos vivido. O meu filho tem 
cinco anos e já nasceu lá”, conta, 
explicando que o espaço não tem 
as condições básicas para a família 
viver. “Não temos água e a luz existe 
apenas através de uma lâmpada pu-
xada de casa de uma vizinha. Não 

há casa de banho, por isso, somos 
obrigados a fazer as necessidades 
dentro de um balde. Isto é muito 
triste, acho que as condições em 
que vivemos já não deviam existir 
nos dias de hoje”, lamenta Cláudia 
Bernardo.
Sem aquecimento, lidar com o frio 
é outra das dificuldades da família. 
Segundo a espinhense, os dias de 
chuva intensa são também compli-
cados devido a algumas inundações 
na cave. “O espaço é gelado e o meu 
filho está muitas vezes doente de-
vido ao frio que sentimos. Dormimos 
os três na mesma cama porque não 
há espaço para mais e tem que ser 
com roupa bem quente. Tenho uma 
criança com cinco anos a viver num 
local como este, sem condições, e isso 
é muito difícil para nós”, afirma.
Atualmente, Cláudia e o marido 
encontram-se a concluir a escolari-
dade. Sonham, com isso, conseguir 
um “emprego mais digno”, mas, para 
já, sobrevivem com o apoio do ren-
dimento social de inserção. “Apesar 
de sermos de etnia cigana, somos 
instruídos e queremos uma vida 
melhor”, diz.

Habitação social é solução dese-
jada pela família 

Com o objetivo de alterar a con-
dição em que vivem, Cláudia e o 
marido inscreveram-se para a can-

didatura a uma habitação social do 
Município de Espinho. Segundo a 
cidadã, a luta dura há cerca de dez 
anos, mas até agora nada foi con-
seguido. “Estou inscrita na Câmara 
Municipal para habitação social 
porque o local onde estamos não 
tem condições e não temos para 
onde ir. Já reuni com a ação social e 
informaram-me que até tenho uma 
boa pontuação para a atribuição 
das habitações, que devo conseguir 
uma casa na certa, mas que não é 
para já. O problema é que já se pas-
saram muitos anos e está tudo na 
mesma”, explica Cláudia Bernardo.
Para tentar conseguir resolver a sua 
situação, Cláudia revela ter falado 
até com Marina Gonçalves, ministra 
da Habitação, na altura da sua visita 
ao Bairro da Ponte de Anta em de-

É numa pequena cave, no 
Bairro da Ponte de Anta, 
que Cláudia Bernardo, 
o marido e o filho de 
cinco anos vivem. No 
espaço exíguo, sem casa 
de banho nem cozinha, 
cabe apenas uma cama de 
casal, um frigorífico e um 
armário. Sem condições, 
a família sonha com uma 
habitação social, mas a 
Câmara Municipal garante 
não haver previsão para 
cedência.

zembro do ano passado. “Como vão 
fazer obras no bairro aproveitei a 
ocasião para falar com ela, falei com 
o presidente e enviei vários emails 
para a Câmara Municipal, mas não 
resolvem a minha situação. Já pedi 
à assistente social para me permi-
tirem alugar um quarto para, pelo 
menos, ter uma casa de banho, 
mas nem isso consegui. Ando à de-
riva porque sei que qualquer dia a 
minha sogra vai dizer-nos para sair 
da cave. Já nos informou que quer o 
espaço para guardar as coisas dela”.  
Garantindo que a luta por uma 
habitação já dura há muito tempo, 
Cláudia confessa sentir-se revol-
tada. “Vejo habitações serem atri-
buídas a outras famílias que se can-
didataram há menos tempo que eu. 
Na Câmara Municipal disseram-me 
que não funciona pelos anos de ins-
crição, mas pelas condições em que 
se vive, mas eu acho que não deve 
haver pessoas a viver pior que nós. 
Ter uma casa de banho é o maior 
regalo, porque para conseguir dar 
banho ao meu filho tenho que 
aquecer água numa cafeteira e la-
vá-lo numa bacia. A minha família 
não tem dignidade de vida, sinto 
que há injustiça e não sei mais o que 
fazer”, lamenta.

Município afirma não haver pre-
visão para atribuição de habitação 

Contactada pela Defesa de Espinho, 
Leonor Lêdo da Fonseca, vereadora 
com a pasta da ação social, esclarece 
que “no âmbito do Regulamento 
de Habitação Social do Município 
de Espinho, o agregado familiar 
de Cláudia Marisa Bernardo apre-
sentou, pela primeira vez, candida-
tura a habitação social municipal 
a 21/10/2016. A candidatura em 
questão foi posteriormente reno-
vada em 4/07/2019 e, mais recen-
temente em 15/04/2021 pelo que se 
encontra ativa”.
Segundo a vereadora, o Município 
de Espinho conhece as condições 
em que a família vive, pois “na se-
quência de cada uma das candida-
turas é realizada uma visita domici-
liaria ao local, para verificação das 
condições da habitação”. Tal como 
explica, “todas as candidaturas a 
habitação social são analisadas e 

avaliadas nos termos do regula-
mento e a todas as candidaturas 
admitidas é aplicada a matriz para 
cálculo da taxa de priorização dos 
pedidos de habitação social”, onde 
é “atribuída uma pontuação no caso 
de existência de menores a cargo”. 
Leonor Lêdo da Fonseca esclarece 
ainda que “depois de admitidas, e 
consoante a pontuação obtida, as 
pessoas candidatas são inscritas 
numa lista hierarquizada das can-
didaturas, da qual consta o registo 
da candidatura, a respetiva taxa de 
priorização por ordem decrescente e 
a indicação da tipologia adequada”.
Trata-se de uma “listagem dinâmica” 
e “neste momento não existe qual-
quer previsão de quando é que será 
atribuída habitação social ao agre-
gado familiar em questão”, afirma 
a vereadora. Sobre a possibilidade 
de outra solução de habitação para 
a família de Cláudia Bernardo, 
Leonor Lêdo da Fonseca garante 
que o município “não dispõe de 
outras soluções habitacionais, mas 
todas as pessoas que solicitam são 
também encaminhadas no sentido 
de poderem apresentar candida-
tura junto da plataforma eletrónica 
do arrendamento apoiado do IHRU 
(Instituto da Habitação e Reabi-
litação Urbana)”. Além disso, “os 
serviços tentam também ver com 
as pessoas candidatas a possibili-
dade de encontrarem outras alter-
nativas habitacionais, nomeada-
mente no que respeita ao mercado 
privado de arrendamento ou apoio 
de familiares”, recordando que este 
agregado já residiu numa habitação 
social propriedade do IHRU, “tendo 
deixado o local por alegados con-
flitos familiares”. •

Ter uma casa de banho 
é o maior regalo, porque 
para conseguir dar banho 
ao meu filho tenho que 
aquecer água numa 
cafeteira e lavá-lo numa 
bacia”
CLÁUDIA BERNARDO 

Todas as candidaturas 
a habitação social 
são analisadas e 
avaliadas nos termos do 
regulamento e a todas as 
candidaturas admitidas 
é aplicada a matriz 
para cálculo da taxa de 
priorização dos pedidos”
LEONOR LÊDO DA FONSECA, 
VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL
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ESPINHO

NÃO FOI PRECISO andar 
muito para se encontrarem 
ruas esburacadas e em muito 
mau estado de conservação 
em plena cidade. Na tra-
vessa da rua 5, por exemplo, 
os buracos já levam meses, 
num arruamento que é uti-
lizado diariamente por cen-
tenas de automobilistas. São 
‘crateras’ que infernizam os 
condutores.
“As ruas estão péssimas, basta 
que nos desloquemos até 
próximo do cemitério, per-
correndo a rua 18 para sul. 
Os paralelos estão aos altos 
e baixos. É uma miséria”, la-
menta Albertino Costa, que 
é taxista de profissão e que 
afirma conhecer bem todas 
as ruas. “Não vejo uma rua 
em paralelos que esteja em 
boas condições”, acrescenta 
Albertino.
“São imensos os buracos e 
pouco se importam em resolver 
essas situações. Tanto a norte 
como a sul da cidade”, constata 
o cidadão que dá como exemplo 
a zona do cemitério onde “le-
vantaram o piso para colocar as 

condutas de água e deixaram 
tudo mal feito”.
“O piso irregular estraga os 
carros”, lamenta o cidadão 
que dá o exemplo da travessa 
da rua 5 que “está cheia de bu-
racos” e que “vai morrer assim”.

“É necessária uma 
intervenção de fundo”

Liliana Silva conhece, muito 
bem, a cidade e os seus arrua-
mentos. “As ruas estão uma 
miséria e são um verdadeiro 
caos para os condutores”, 
afirma a cidadã pensando nas 
despesas e nos danos que isso 
provoca ao seu automóvel.
Liliana reconhece que seria 
urgente fazer-se “uma requa-
lificação geral das ruas” da ci-
dade, sobretudo “nas que são 
feitas com paralelos” e que 
“não sofreram qualquer tido 
de intervenção ao longo dos 
anos”. Por isso, defende “o al-
catroamento de todas as ruas”.
“Tapam os buracos, colocando 
areia e o piso acaba por ceder”, 
constata a cidadã susten-
tando que seria importante a 

Câmara Municipal “fazer uma 
intervenção de fundo nas 
ruas que se encontram em 
pior estado”.
Opinião diferente tem Ma-
nuel Preda que considera que 
“as ruas em Espinho não estão 
assim tão mal”.
“Há muitas ruas e estradas 
fora de Espinho que estão 
bem piores”, diz Manuel 
Preda que entende que os 
arruamentos da cidade até 
estão aceitáveis. “Há por aí um 
ou outro buraco, mas não são 
assim tantos”, finaliza.
Vias como a 23, avenida 24 e 
a 33 nascente, são utilizadas 
diariamente por centenas de 
viaturas pois funcionam como 
principais acesso à urbe. Con-
tudo, nem com esse grau de 
importância, parece existir um 
plano de requalificação ou me-
lhoramento das vias. A Defesa 
de Espinho questionou a Câ-
mara Municipal sobre as inter-
venções que, eventualmente, 
estariam previstas nas ruas. 
Contudo, até à hora de fecho 
da edição não obteve qualquer 
resposta. ○

São muitas as ruas da cidade que se encontram em mau estado, com 
um piso irregular e com buracos que se eternizam. Os condutores 
queixam-se da falta de intervenção, sobretudo nas vias em paralelos. 
Obras de fundo aguardam-se há muito tempo mas não há planos 
efetivos para tal. 

Ruas esburacadas colocam 
condutores em perigo

Numa altura em que tanto se fala de 
literacia financeira, deve-se clarificar 
o que é e como a podemos obter e 
usar. Antes de mais, o que se pre-
tende não é que todos sejam for-
mados em economia ou gestão, mas 
sim que saibam usar os recursos da 
melhor forma possível. Isso não é 
mais de que usar o bom senso e re-
sistir ao impulso consumista. Neste 
tema, podemos usar a sabedoria po-
pular e os conhecimentos ancestrais 
passados pelos nossos avós para 
aprender a poupar de forma sim-
ples e intuitiva e aumentar a nossa 
literacia financeira. Os provérbios 
podem até servir de mantra para al-
turas de tentação consumista. 

“Grão a grão, enche a galinha o 
papo”

Significa que, poupando aos poucos, 
conseguiremos uma quantia consi-
derável. Um exemplo prático deste 
editado é reter parte do salário 
numa conta poupança ou recorrer a 
um mealheiro para colocar trocos. 
No mesmo sentido, também per-
cebemos que podemos poupar em 
pequenas coisas, como por exemplo 
deixar de tomar café fora e levar 
marmita para o trabalho. Esse valor 
poupado reverterá a nosso favor no 
futuro.

“Poupar enquanto há, não havendo 
poupado está”

A expressão remete-nos para ou-
tros ditados como “sem ovos não 
há omeletes” e “quem guarda tem”. 
Lembra-nos da importância de um 
fundo de maneio para prevenir qual-
quer imprevisto. Já agora, também 
faz ressoar a história da “cigarra e 
da formiga”, que é uma boa fábula 
para ensinar às crianças o valor da 
poupança.

“Mais vale poupar no princípio que 
no fim”

Seguindo a fábula da formiga, temos 
de economizar em tempos de fartura 

para termos em épocas menos pro-
fícuas. À semelhança do “homem 
prevenido vale por dois”, as expres-
sões mostram-nos que tudo muda 
rapidamente e que devemos estar 
sempre precavidos, tal como os úl-
timos tempos têm demonstrado. 

“Para ganhar, basta poupar” / “No 
poupar está o ganho”

Poupar deve ser um bem necessário, 
o que for poupado hoje será gasto 
com prazer amanhã. A poupança é 
uma ferramenta a ser usada a nosso 
favor e para o nosso bem-estar, é mo-
tivador ter metas de poupança, por 
exemplo uma viagem um carro a re-
forma, investir em nós e no que nos 
trará prazer.

“A poupar se gasta e a gastar se 
poupa”

Vem na sequência do ditado ante-
rior, assumindo que a ideia da pou-
pança deve estar presente em todos 
os atos e sempre numa perspetiva 
positiva. Por exemplo, mantendo a 
ideia de “o barato sai caro” e que 
devemos saber gastar para conse-
guir poupar. Ser ‘forreta’ não é uma 
forma de poupança. 

Mantras da poupança: usar os 
ditados populares para poupar 

 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
• Faça um orçamento

• Antes de qualquer compra 
podere a necessidade da 
mesma

• Faça listas antes de ir às 
compras

• Quando se sentir tentado 
pense nos mantras da 
poupança

• Quando quiser comprar 
uma “pechincha” pense no 
ditado o “barato sai caro”  
e avalie o custo beneficio 
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MANUEL PROENÇA 

O TABULEIRO já pré-montado, 
com cerca de 40 metros de compri-
mento, foi colocado na estrutura de 
betão, com o auxílio de uma potente 
grua com uma capacidade para mo-
vimentar 200 toneladas.
A linha do Norte acabou por ser 
interrompida e interdita à circu-
lação de comboios durante algumas 
horas, uma vez que a operação foi 
executada de madrugada, em ho-
rário de pouco tráfego.
A nova ponte pedonal, a sul, é uma 

velha aspiração da população e 
surge na sequência de várias rei-
vindicações. A última manifestação 
junto à passagem-de-nível do Bairro 
Piscatório, envolveu o próprio presi-
dente da Câmara da altura, Pinto 
Moreira, que se disponibilizou a 
oferecer o projeto de arquitetura 
da ponte pedonal a norte à Infraes-
truturas de Portugal (IP). Assim, 
seria possível replicar a sul, junto 
à ribeira de Silvalde e ao Bairro da 
Marinha, mas com as necessárias 
adaptações técnicas.
A montagem do tabuleiro da nova 
ponte pedonal não significa que a 
obra esteja concluída e, por isso, irá 
manter-se encerrada ao público du-
rante alguns meses, à semelhança 
daquilo que aconteceu com a ponte 
a norte, para se procederem a aca-
bamentos e à instalação dos eleva-
dores para pessoas com mobilidade 
reduzida. 

Em outubro do ano passado, a IP 
reforçou que as intervenções a 
decorrer em Silvalde, tanto a pas-
sagem pedonal superior, como a 
passagem rodoviária inferior no 
Bairro Piscatório, deverão estar con-
cluídas em 2023.
Esta obra, assim como a passagem 
rodoviária inferior, a sul, estão 
incluídas na Renovação Integral 
de Via (RIV) do troço da Linha do 
Norte entre Espinho e Gaia, num 
projeto global de cerca de 49 mi-
lhões de euros. As obras na ferrovia 
em Silvalde foram classificadas 
pela IP, neste projeto global, com o 
caráter "prioritário".
Recorde-se que a travessia da linha 
férrea, a norte, viu instalado o ta-
buleiro da ponte pedonal em 17 de 
março de 2019, com a colocação do 
tabuleiro, durante a madrugada de 
um sábado para domingo. ○

"ENTRE NÓS", é o tema da 
atividade que se realiza nas 
juntas de freguesia. Trata-se 
de uma iniciativa da Asso-
ciação de Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho 
(ADCE) com o apoio do BPI e 
Fundação “la Caixa”.
O programa é aberto à co-
munidade "com o objetivo 
de prevenir o isolamento 
e a perda de autonomia", e 
que prevê que nos espaços 
“Entre nós”, semanalmente, 
se realizem atividades diver-
sificadas como pintura, jogos, 
trabalhos manuais, conversa 

e ginástica.
A iniciativa da ADCE estará 
às terças-feiras no Mercado 
Municipal de Espinho, às 
quartas-feiras na sede da 
Junta de Freguesia de Pa-
ramos, às quintas-feiras na 
Junta de Silvalde e às sextas-
-feiras na sede da União das 
Freguesias de Anta e Guetim. 
Recorde-se que em dezembro 
passado, conforme a De-
fesa de Espinho noticiou, a 
ADCE foi contemplada com 
o prémio Seniores de 2022, 
do BPI e Fundação “la Caixa” 
com o projeto. ○

A BANDA União Musical Para-
mense vai realizar na sexta-feira (10 
de fevereiro), a partir das 21h30, um 
torneio de sueca.
E se a atividade é considerada ti-
picamente tradicional o que dizer 
dos prémios? A equipa vencedora 
terá como prémio dois bacalhaus, 
o segundo lugar ganhará dois galos, 
o terceiro será contemplado com 
duas garrafas de vinho do Porto e o 
quarto lugar com duas garrafas de 
vinho.
As inscrições poderão ser feitas até 
às 21 horas de 10 de fevereiro, dia do 
torneio. ○

4500 Freguesias 

SILVALDE

Nos últimos dias tem sido notícia o facto da economia por-
tuguesa ter crescido 6,7% em 2022, de acordo com uma es-
timativa do Instituto Nacional de Estatística (INE). É o valor 
mais alto em 35 anos. Comparando o valor anunciado pelo 
INE com a última estimativa da Comissão Europeia para os 
restantes países da União Europeia (EU), Portugal surge em 
destaque com o segundo maior crescimento do PIB real 
face a 2021. Um valor bem acima da média da UE que está 
fixado em 3,3%.
 
No entanto, não bastam os números estarem matemati-
camente corretos para produzirem informação suficiente-
mente relevante. E este é um bom exemplo disso mesmo. 
A disseminação desta notícia, em destaque nas capas de 
jornais e manchetes dos telejornais, com pouca contextuali-
zação, poderá conduzir à desinformação. 

Após a crise pandémica, assistimos à natural recuperação 
económica de todos os países, voltando aos níveis pré-
-pandemia. Aqueles que mais caíram no biénio 2020-2021, 
também foram aqueles que, consequentemente, mais ti-
nham para recuperar em 2022. E Portugal foi um desses 
países, até porque as medidas restritivas que assistimos 
durante os primeiros meses de 2021 foram mais severas 
no nosso país que a maioria dos outros países europeus. 
Basta retirar as restrições para a economia crescer. É um 
ato natural. Mas esse crescimento está mais relacionado 
com a dimensão das restrições no ano anterior, do que pro-
priamente com o dinamismo económico do próprio ano.

Assim, mais do que comparar o crescimento económico 
com um ano tão atípico como 2021, o que importa é com-
parar o Produto Interno Bruto de 2022 (pós-pandemia) com 
o último ano pré-pandemia (2019). Infelizmente o retrato 
aí não é tão animador para Portugal, mas é um indicador 
mais útil. Nesta perspetiva, Portugal foi uma das economias 
que menos cresceu em 2022 face a 2019 (apenas 3,2%), 
o 11.º pior desempenho entre as 27 economias da UE. Se 
olharmos apenas para economias que apresentam um PIB 
per capita abaixo da média da UE (e com as quais, cada vez 
mais Portugal compete), apenas conseguimos superar a Es-
panha, a República Checa, a Itália e a Eslováquia. A maioria 
destas economias mais pobres (no contexto europeu) já es-
peram apresentar, em 2022, um PIB real mais de 5% supe-
rior face a 2019.

A realidade é, por vezes, demasiado crua, fria e difícil de 
digerir. Mas só com um diagnóstico claro sobre a realidade 
é que poderemos ambicionar melhorar.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
6 de fevereiro de 2023

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade
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O tabuleiro da ponte pedonal 
sobre a linha do Norte, na 
zona da Marinha de Silvalde, 
foi colocado, durante a 
madrugada do passado dia 
29 de janeiro, sobre as duas 
torres em betão.

Ponte pedonal já tem tabuleiro

"Entre nós" para 
prevenir o isolamento

Banda realiza 
torneio de sueca

39,60m
Comprimento da ponte 
e do tabuleiro 

4,40m 
Largura do tabuleiro

9m
Altura à ferrovia

AÇÃO SOCIAL PARAMOS
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4500 Região

SANTA MARIA DA FEIRA

AMADEU ALBERGARIA, vereador 
das Obras Municipais e vice-presi-
dente da autarquia, enquadra estas 
empreitadas como uma “estratégia 
global da Câmara para a recuperação 
do património do centro histórico da 
cidade”. Para além da reabilitação do 
mercado, avaliada em cerca de um 
milhão de euros e para concluir até 
abril de 2024, há outros três projetos 
em andamento nas imediações.

Aquele que se encontra em es-
tado mais avançado é o novo Ar-
quivo Municipal, que, partilhando 
espaço com o futuro Balcão Único de 
Atendimento Municipal, ficará insta-
lado num edifício de 1929 que já fun-
cionou como Casa dos Magistrados 
da comarca da Feira, armazém de 
guarda-roupa da recriação histórica 
“Viagem Medieval” e espaço adminis-
trativo da empresa Indaqua.

Amadeu Albergaria diz que essa 
obra, na ordem dos 3,3 milhões de 
euros, já está concluída em termos 
de edificado, sendo que o respetivo 
interior está agora a ser “devida-
mente apetrechado para acolher o 
fundo documental do arquivo” e o 
disponibilizar ao público.

Quanto às duas outras obras em 
curso na mesma zona, a primeira é a 
reabilitação da Biblioteca Municipal, 
que, embora envolvendo um edifício 
mais recente, inaugurado em 2000 
com arquitetura de Jorge Moreira 
da Costa, representa quase 600 mil 

euros de investimento “numa zona 
com grande relevância na vida da ci-
dade”, e a segunda é a reabilitação do 
Castelo da Feira, também orçada em 
600 mil euros.

“Trata-se de uma obra para 
consolidação estrutural do nosso 
ex-libris, visando, por um lado, a 
reabilitação da muralha e da ruína 
do palacete que existiu na praça 
de armas, e, por outro, a criação de 
novas condições de acessibilidade 
e visita ao local”, refere Amadeu 
Albergaria.

Mercado com novas condições

Quanto ao Mercado Fernando Tá-
vora, a reabilitação do espaço de-
senhado pelo arquiteto Fernando 
Távora (1923-2005) é “uma das inter-
venções mais aguardadas no centro 
da cidade, por envolver um edifício 
marcante do território e uma obra 
emblemática da arquitetura portu-
guesa” comenta o vereador.

Amadeu Albergaria explica 
ainda que serão criadas “novas 
condições ao imóvel, para que fun-
cione com tudo o que é exigido 
atualmente a um mercado, mas 
também lhe introduzimos alguns 
aspetos pensados especificamente 
para que possa acolher eventos 
culturais – e isto numa empreitada 
que será o menos intrusiva possível 
relativamente ao edifício original, 

pelo que confiámos o respetivo 
projeto ao arquiteto José Bernardo 
Távora, filho de Fernando Távora”.

Enquanto se concluem essas 
quatro obras, o vice-presidente da 
Câmara tem “já em estudo” outras 
duas intervenções no mesmo con-
texto patrimonial: “a requalificação 
do largo em frente à Igreja da Mi-
sericórdia e a reformulação de 
algum mobiliário urbano do centro 
histórico, para lhe dar uma identi-
dade mais ajustada à zona onde se 
encontra”. ○

A Junta de Freguesia de Mo-
zelos foi contemplada pelo 
Programa de Apoio à Cultura 
com o projeto "Land-Lambe", 
que propõe dinamizar es-
paços verdes do município de 
Santa Maria da Feira, através 
da realização de apresenta-
ções de teatro e oficinas de 
construção de marionetas. 
O Parque Monte do Coteiro 
(Mozelos) foi um dos locais se-
lecionados para receber esta 
atividade, prevista para sá-
bado, dia 11 de fevereiro, entre 
às 10h e às 13h. ○

É um dos doces que se con-
funde com o local. O pão de ló 
de Ovar há muito que atingiu 
uma espécie de estatuto de 
culto na doçaria portuguesa, 
mas agora subiu um novo 
patamar ao ser distinguido 
como um dos melhores bolos 
do mundo.
O portal internacional “The 
Taste Atlas”, especializado em 
gastronomia tradicional, co-
locou o bolo português na 18.ª 
posição de um ranking que 
avalia os 50 melhores doces. 
É o único representante da 
doçaria portuguesa na lista. ○

Entre os espetáculos já anun-
ciados para a Casa da Criati-
vidade incluem-se as peças 
teatrais "A Ratoeira", protago-
nizada por Ruy de Carvalho 
com base num enredo da es-
critora de policiais britânica 
Agatha Christie, e "Pérola sem 
Rapariga", uma coprodução 
do Teatro Nacional D. Maria II 
com encenação de Zia Soares a 
partir de um texto de Djaimilia 
Pereira de Almeida.
Quanto a concertos, a sala vai 
receber o cantor Jorge Palma, 
assim como o músico brasi-

leiro Castello Branco e o gui-
tarrista norte-americano Raul 
Midón.
Está ainda prevista mais uma 
edição do Novembro Jazz, que 
em 2023 apresentará a guitar-
rista portuguesa Raquel Mar-
tins, o projeto "Azar Azar" do 
pianista Sérgio Alves e o acor-
deonista João Barradas com a 
Orquestra de Jazz de Espinho.
No domínio da dança também 
haverá propostas no âmbito 
do programa "A Cidade Dança", 
com curadoria da coreógrafa e 
bailarina São Castro.○

Já arrancaram as empreitadas no centro histórico de Santa Maria da Feira 
orçamentadas em mais de quatro milhões de euros. Mercado Fernando Távora 
também será alvo de melhorias para, no futuro, ter a capacidade de acolher 
eventuais culturais. 

A instituição de S. João da Madeira, cumprirá em 
2023 uma década de atividade e já apresentou 
o cartaz comemorativo que procurará conjugar 
escolhas diferenciadoras com ações de cinema, 
colóquios, projetos culturais e artísticos. 

Pão de ló de Ovar 
considerado um 
dos melhores 
bolos do mundo

Land-Lambe  
em Mozelos

Quatro milhões de euros para 
recuperar centro histórico

Casa da Criatividade 
festeja 10.º aniversário

SÃO JOÃO DA MADEIRA

MARIONETAS DOCES

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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É uma das intervenções 
mais aguardadas no 
centro da cidade por 
envolver um edifício 
marcante do território" 
Amadeu Albergaria

1milhão €
valor que será usado 
na requalificação do 
Mercado Fernando 
Távora
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DIMODA

Pessoas e Negócios

LISANDRA VALQUARESMA

ABRIR UM NEGÓCIO PRÓPRIO 
sempre foi o sonho de Diana Paiva. 
Apaixonada pelo mundo da moda, 
imaginava ter a sua própria loja de 
roupa, mas o sonho parecia impos-
sível de se concretizar, até que um 
dia, um poema deixado pelo sogro, 
lhe mudou o pensamento.

“Trabalhei numa fábrica durante 
15 anos, mas o meu sogro acabou 
por adoecer e tomei a liberdade de 
cuidar dele. Tal como eu, ele também 
tinha o sonho de ter um negócio. Por 
isso, antes de falecer deixou-me uma 
carta com um poema”, explica Diana 
Paiva, de 33 anos, revelando  que este 
foi o incentivo que precisou para 
enfrentar os medos e abrir a sua tão 
desejada loja. “Depois de ele falecer, 
fui trabalhar para outra fábrica, no 
turno da noite, onde era técnica de 
qualidade. Até tinha um trabalho 
muito bom, mas aquela voz de abrir 
um espaço próprio estava sempre na 
minha cabeça”, confessa.

O dia acabou por chegar. A viver 
em Santa Maria de Lamas, Diana de-
cidiu fazer um passeio em família a 

Castelo de Paiva. Sem imaginar, foi lá 
que acabou por encontrar o espaço 
que ambicionava. “Gostei muito do 
local e acabei por reparar que havia 
uma loja de vago. Não sei explicar 
porquê, mas decidi abrir lá a minha 
loja”, conta a empresária. 

A decisão estava tomada. Diana 
Paiva queria seguir o conselho do 
sogro e dar corpo ao sonho de uma 
vida. Tal como afirma, “havia muito 
medo à mistura”, mas a vontade era 
maior. “Decidi vender o meu apar-
tamento porque não sou a favor 
de pedir empréstimos e consegui 
fazê-lo muito rápido”, revela Diana, 
confidenciando que desfazer-se da 
sua casa para viver, em Canedo, na 
que tinha sido deixada pelo sogro, 
foi uma decisão dura de tomar. Mas 
hoje, olhando para trás, garante não 
se arrepender.

Apesar de não estar habituada ao 
funcionamento de uma loja, Diana 
rapidamente teve que se adaptar. 
“Fiquei com o espaço, mas não sabia 
nada da área, não conhecia forne-
cedores e não sabia o que me espe-
rava”. Com tudo preparado para a 

tão aguardada inauguração, Diana 
vê o sonho adiado com o surgimento 
da pandemia. “Ia acontecer em 
março, mas fechou tudo. Para mim 
foi um choque. Quando a pandemia 
apareceu pensei logo que não ia 
conseguir. Confesso que pensei em 
desistir, mas a minha mãe incenti-
vou-me a continuar”, revela. 

Pandemia fechou a porta da loja, 
mas abriu a janela da internet 

Se a pandemia obrigou ao encer-
ramento da loja, também foi ela que 
levou Diana Paiva a apostar nas 
vendas online. Sem nenhuma ex-
periência, decidiu vender as peças 
que tinha nas redes sociais e o su-
cesso parece ter sido imediato. “No 
início, começamos a fazer entregas 
em casa das pessoas e tentamos en-
viar através dos CTT. Não tínhamos 
a loja física aberta, mas íamos ven-
dendo na mesma. Um dia decidi 
fazer vídeos para mostrar as peças 
que tinha e as pessoas adoraram”, 
diz a proprietária da Dimoda.

A época de confinamento que 

obrigou as pessoas a ficarem em 
casa, foi a mesma que ajudou a di-
vulgar os vídeos que Diana Paiva 
fazia. “Sei que naquela altura 
muitas pessoas que estavam em 
casa por causa do Covid-19 tinham 
problemas e acabavam por encon-
trar na internet um pouco de re-
fúgio. Começaram a ver os nossos 
vídeos, a partilhar e, de repente, 
tudo explodiu”, conta.

Quando, meses mais tarde, che-
gava a permissão para a abertura 
dos espaços comerciais, Diana já 
lutava para satisfazer todas as en-
comendas. Contando apenas com a 
ajuda da mãe, a empresária rapida-
mente percebeu que a equipa teria 
que crescer. “A loja começou a ficar 
pequena e tive que contratar. Eu 
tentava fazer tudo, desde os diretos 
na internet, aos envios, a respostas 
às mensagens, mas ao fim de um 
ano eu já não aguentava mais”, re-
corda, explicando que a entrada de 
uma funcionária tornou a loja ainda 
mais produtiva. Hoje a Dimoda 
conta já com sete colaboradores. 

Apesar dos vídeos que realizava 
terem grande sucesso, chegando 
a ter 900 pessoas a assistir em di-
reto, Diana Paiva decidiu procurar 
ajuda. “Os meus diretos tinham 
e ainda têm hoje muito sucesso. 
Não sei bem explicar porquê, mas 
talvez seja pela minha postura brin-
calhona, pelas histórias que vou 
contando e comecei a sentir que 
não era só fazer vídeos para vender 
roupa”, afirma. “No início fui muito 
criticada, algumas pessoas chama-
vam-me parola, mas era mesmo 
isso que queria transmitir. Acabei 
por ir fazer um curso para aprender 
porque isto não é só começar o 
vídeo e disparatar. Temos que ter 
noção que do outro lado estão pes-
soas que se encontram a passar 
por diferentes processos e muitas 
delas com problemas de autoes-
tima”, alerta Diana, confessando 
que houve ensinamentos que não 
quis adotar. “O professor do curso 
disse-me que eu tinha que falar de 
forma mais elegante, mas eu disse 
logo que não. Nunca liguei muito às 
críticas, por isso, preferi manter-me 
como sou”, admite.

Confrontada com o rápido cres-
cimento do negócio, Diana foi 
obrigada a encerrar a loja física em 
Castelo de Paiva e procurar um 
novo espaço. “Houve uma noite em 
que sonhei com uma planta muito 
grande e, no dia seguinte, no direto, 
comentei isso. Toda a gente me 
gozou com a história da planta. No 
entanto, depois de terminar o vídeo 
um amigo ligou-me a dizer que a 
planta estava ao lado dele, em Es-
pinho. Ou seja, havia um armazém 
para ser arrendado na cidade”, re-
corda, admitindo que não ficou 
logo convencida. “Sempre gostei de 
Espinho, às vezes vinha cá tomar o 

pequeno almoço ou ver o mar, mas 
nunca imaginei trazer a loja para cá. 
Sei que foi um risco muito grande, 
até porque uma renda em Espinho 
não é igual à de Castelo de Paiva, 
mas como a minha equipa con-
cordou, mudámo-nos”.

A mudança para a cidade deu-se 
há três meses. A Dimoda está agora 
na Rua 22 e, segundo Diana, “está a 
correr melhor até que em Castelo 
de Paiva”. “Num direto chegamos 
a vender quatro mil peças. O site, 
no nosso caso, já não funciona tão 
bem porque inserimos uma peça e 
ao fim de uma hora já não a vamos 
ter. Esta semana, por exemplo, che-
garam 550 calções e já só tenho meia 
dúzia”, conta Diana.

Apesar de vender para todas as 
zonas do país, a Dimoda envia para 
vários países do mundo. No topo da 
lista destacam-se França, Luxem-
burgo, Bélgica e Suíça. ○

A Rua 22 acolheu a Dimoda há apenas três meses.
O sucesso da loja de roupa, em especial no mercado 
online, parece já ter conquistado muitos espinhenses. 

De Castelo de Paiva 
para Espinho, para 
continuar a crescer 
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Sei que foi um risco 
muito grande, até 
porque uma renda em 
Espinho não é igual à de 
Castelo de Paiva”
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O coordenador da Igreja para a Jornada 
Mundial da Juventude, que este ano se 
realiza em Lisboa nos primeiros dias de 
agosto, disse que a instituição que repre-
senta - vulgo Igreja Católica - não quer, 
e passo a citar, “passar uma imagem de 
riqueza, de ostentação, porque isto fere 
os portugueses e os jovens”.

Depois dos mais (e menos) recentes es-
cândalos que afetam a Igreja, nomeada-
mente os “não muito elevados” - conside-
ra Marcelo Rebelo de Sousa - números de 
queixas de abusos sexuais contra padres 
e as várias (e, parece-me, bem sucedidas) 
manobras para os diluir e fazer esquecer, o 
Bispo D. Américo Aguiar está preocupado 
que os muitos milhões de euros que vão 
ser gastos na construção de dois palcos 
para receber o Papa na capital possam fe-
rir os portugueses e os jovens (não deixa 
de ser irónico que esteja preocupado com 
o que pode ferir os jovens, não é?).

Só a descrição das estruturas megalóma-
nas, mais os apoios e acrescentos, leva 
os caracteres quase todos que aqui me 
dão: um dos “altares-palco” ocupa uma 
área de 5.000 m2, tem uma altura de três 
andares e custa cerca de 4,2 milhões 
(sem IVA!), mais uns 1,06 milhões para 
fundações, mas, calma, vai poder, poste-
riormente, ser utilizado para outros even-
tos. Se me conseguirem dar um exemplo 
de um evento que o país possa receber 
que justifique um palco daquela dimen-
são, ficarei muito grata. O outro palco faz-
-se por mais uns dois milhões, mais coisa 
menos coisa. Tudo isto muito bem ‘adju-
dicadinho’ de forma direta, que é para an-
dar mais rápido. E ainda há, por exemplo, 

mais 1,8 milhões de euros para lugar os 
sistemas de som e vídeo, que juntam à 
lista 15 ecrãs (led wall): três com 12 por 6 
metros e 12 a medir 6 por 3,5 metros. Não 
há-de haver um único lugar em Lisboa de 
onde não seja possível ver e ouvir o Papa. 
Nem adianta não querer.

São esperadas mais de um milhão de 
pessoas durante esses dias (nem vou en-
trar no preço dos quartos. Ali e a largos 
quilómetros do epicentro do aconteci-
mento) e eu até acho que esse ponto tem 
relevância para a economia (local). Mas, 
convenhamos, quer o palco custe quase 
seis milhões ou meia dúzia de trocos, quer 
seja um ou dois palcos, tenha lá a dimen-
são que tiver, as pessoas vêm na mesma 
porque - dizem, eu não sei, não é o meu 
tipo de evento, nunca pagaria viagem para 
semelhante - é um dos acontecimentos 
mais importantes da Igreja Católica. Se eu 
fosse um desses jovens católicos fervoro-
sos, eu queria lá saber dos elevadores e 
das luzes e sei lá mais que artefactos. E 
mais um milhão para sanitários? Depois 
das queimas e outros festivais, tudo isso 
é luxo que dispensamos para poder ver o 
cabeça de cartaz.

Eu sei que a avareza é pecado, senho-
res da Igreja, mas…160 milhões de euros 
para trazer a Jornada Mundial da Juven-
tude para aqui? 160 milhões? Pelo que foi 
dito, os contribuintes de Lisboa pagam 35 
milhões, os de Loures desembolsam uns 
dez milhões, a Igreja, essa instituição que 
segue a imagem de castidade e humilda-
de do Papa Francisco, pega nas esmolas 
e entra com 80 milhões e o Estado (LAI-
CO, sublinhe-se, mas, pronto, as pessoas 
que isto traz ao país, vá), ou seja, nós, os 
outros, que não temos nada a ver com o 
assunto, mas queremos a redenção dos 
nossos pecados, contribuímos com uns 
modestos 36 milhões de euros (uma per-
centagem dos quais vai para a requalifica-
ção de um parque que, depois da Jorna-

da, vai servir…Lisboa).

Os portugueses, sempre a dizer mal de 
tudo, ou é porque se faz, ou é porque não 
se faz, acharam que tantos milhões para 
uns palcos por causa da visita do Papa 
era capaz de ser a gozar com os pobres. 
Que, até calha, nesta altura, com a infla-
ção nos níveis que anda, até são mais do 
que quando conseguimos (“vitória!” para 
Marcelo) que a Jornada viesse para cá.

Se eu vivesse em Lisboa e tivesse que 
pagar 900 euros para alugar um T1 sem 
qualquer ajuda na renda, talvez ficasse 
um bocado incomodada que haja tanto 
dinheiro para dar um palco ao Papa. Se 
eu fosse uma daquelas 22 pessoas que 
disputavam um colchão naquela cave que 
incendiou no fim-de-semana passado na 
Mouraria, era capaz de estar pouco inte-

ressada no suposto retorno que a Jorna-
da Mundial da Juventude poderia trazer 
para a cidade.

Portanto, quando, perante a indignação 
que se levantou, o presidente da Câmara 
de Lisboa insta os portugueses a decidi-
rem se afinal querem que o Papa cá venha 
ou não, somos muitos a dizer um claro 
“não”, sem ponta de hesitação. Se pu-
dermos escolher, escolhemos aquela op-
ção em que usam estes muitos milhões a 
cumprir o suposto propósito mais básico 
da Igreja Católica: ajudar os mais pobres.

E depois, sim, senhor presidente, quando 
este for um país mais justo e igualitário, 
com menos diferenças socioeconómicas, 
aí juntamo-nos ao seu entusiasmo e tam-
bém dizemos “esperávamos, desejáva-
mos, conseguimos!”. 

Esperávamos, 
desejávamos, 
conseguimos, 
pagamos que 
é pelos nossos 
pecados

opinião 
Claúdia Brandão

Os portugueses, sempre a dizer 
mal de tudo, acharam que 
tantos milhões para uns palcos 
por causa da visita do Papa era 
capaz de ser a gozar com os 
pobres
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✝ AVELINO MARTINS VIEIRA (LINO DA FIDALGUINHA)
AGRADECIMENTO

Espinho (Rua 62)

Sua esposa, Maria de Fátima 
Ferreira Neves Vieira, e restante 
família vêm agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido e na 
missa de 7.º dia ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 

Espinho, 9 de fevereiro de 2023    

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

necrologia

✝ MARIA OLIVIA DA SILVA BARBOSA
AGRADECIMENTO

Rua 5 de Outubro - Lourosa
Anta - Espinho

Seu marido, filho e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral 
e Missa de 7.º dia da sua ente 
querida ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
A família desde já agradece.

Silvalde, 9 de fevereiro de 2023

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

✝ HELENA RODRIGUES DE CARVALHO PEREIRA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua de S. Tiago 
Silvalde - Espinho

Seus filhos, genros, 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 e outro modo se 
associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada sábado, dia 11 de 
Fevereiro, pelas  16h30m na 
Igreja Paroquial de Silvalde.
A família desde já agradece.
Silvalde, 9 de fevereiro de 2023

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

✝ ALDINA DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua de St.º António
Silvalde - Anta - Espinho

Seus sobrinhos e demais família 
vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas, que tomaram 
parte no funeral da sua ente 
querida ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada sexta-feira, dia 10 de 
Fevereiro, pelas 19 horas na 
Igreja Paroquial de Anta.
A família desde já agradece. 
 
Anta, 9 de fevereiro de 2023

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

✝ ADÉLIA FERNANDES CAMARINHA
MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Rua da Igreja - Guetim

Recordando-a com muita 
saudade seus filhos, noras, 
netos, bisnetos e demais família 
vêm por este meio comunicar, 
que será celebrada missa, por 
sua alma, quarta-feira, dia 15 
de Fevereiro, pelas 19horas, na 
Igreja Paroquial de Guetim.   
A família desde já agradece.

Guetim, 9 de fevereiro de 2023

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

✝ Glória Pereira de Sá Mota Capela
MISSA DE 2.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

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
9 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

sexta
10 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

sábado
11 Grande Farmácia 227 340 092

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

domingo
12 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

segunda
13 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

terça
14 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

quarta
15 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

P
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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

✝ JOÃO PINTO
“Aqueles que Amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”

Já partiste há 21 anos, e cada ano 
que passa recordamos-te com mais 
saudades, mas prosseguimos a tua 
caminhada, lutando pelos Ideais 
em que Tu sempre acreditaste, pois 
foste e serás sempre lembrado 
como um Homem que Lutou 
por todos aqueles que amam a 
Liberdade e acreditam que se pode 
Construir um Mundo Melhor, Mais 
Justo, Mais Solidário, com Respeito 
pelo Outro. 
Com Muita Saudade, Mulher e filha 
relembram que terça-feira, dia 7 
de fevereiro, fez 21 anos que João 
Pinto partiu.

✝ JOAQUIM PINTO DA ROCHA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua 33 - Anta - Espinho

Sua esposa, filhos e demais 
família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral do 
seu ente querido ou que e outro 
modo se associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada terça-feira, dia 14 de 
Fevereiro, pelas 19 horas na 
Igreja Paroquial de Anta.  
A família desde já agradece.  
 
Anta, 9 de fevereiro de 2023

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

✝ ARMANDO MANUEL VIEIRA BRANCO PEREIRA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua da Solverde, Anta - Espinho

Sua esposa, filhos, neta, irmãos, 
cunhados e demais família 
vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas, que tomaram 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que e outro modo se 
associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada quinta-feira, dia 16 
de Fevereiro, pelas 19 horas na 
Igreja Paroquial de Anta.
A família desde já agradece. 

Anta, 9 de fevereiro de 2023

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

Seu marido, filhos, genro, nora e netos vêm  comunicar às 
pessoas de suas relações e amizade que será celebrada 
missa por alma do seu ente querido, dia 14,  terça-feira, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Anta. Desde já 
agradecem a todos quantos participem na Eucaristia.
 
Anta, 9 de fevereiro de 2023
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MANUEL PROENÇA

No último fim de semana, a derrota 
do Sporting Clube de Espinho, por 
1-0 contra o Fiães, aliada à vitória 
do ADC Lobão no terreno do Man-
sores por 0-2, liquidou o sonho dos 
tigres de subirem ao Campeonato de 
Portugal. 

Terminada a fase regular, as 
quatro equipas que vão ter a hi-
pótese de lutar por um lugar no 
Campeonato de Portugal são: União 
de Lamas, Florgrade, Fiães e o ADC 
Lobão. A equipa liderada por Fábio 
Paquete terminou em 5º lugar na 
fase regular do Campeonato Sabseg 
Zona Norte, com 32 pontos, ficando 
apenas a três pontos da zona de apu-
ramento para a fase de promoção, 
lugar que ocupava à entrada para a 
última jornada. Por consequência 
dos resultados obtidos nesta fase, a 
turma da Costa Verde irá disputar 
a Fase de Manutenção com outras 
cinco equipas que competiram na 
fase regular do Campeonato Sabseg 
Zona Norte: Canedo, Cesarense, 
Mansores, São Vicente Pereira e o 
Paivense. 

VAMOS A CONTAS
Os tigres estiveram envolvidos numa 
luta acesa pelos quatro primeiros lu-
gares na fase regular, e apesar de ter 
acabado de forma amarga para os 
espinhenses, os pontos amealhados, 
providenciaram uma vantagem pon-
tual confortável para a próxima fase 
da temporada. 

Todas as equipas que vão parti-
cipar na Fase de Manutenção, irão 
fazê-lo com os mesmos pontos com 
que acabaram a anterior, deixando o 
SC Espinho na liderança deste grupo 
com uma vantagem de oito pontos 
para a equipa mais próxima na clas-

sificação, o Canedo, e de 25 pontos 
para os dois últimos classificados 
da série, São Vicente Pereira e Pai-
vense. A vantagem para estas duas 
últimas equipas é especialmente 
interessante tendo em conta que só 
se disputarão 30 pontos na Fase de 
Manutenção, e descem os últimos 
dois classificados e o pior quarto das 
duas séries (Norte e Sul). Neste sen-

tido, é de relevo relembrar que, neste 
momento, o 4º classificado da série 
Norte é o Mansores, com 11 pontos, e o 
4º classificado da série Sul é o AD Va-
longuense, com 18 pontos. O desequi-
líbrio entre as equipas que ficaram à 
porta do apuramento e em último é 
ainda mais revelador se comparado 
com a série Sul. A diferença pontual 
entre o 5º classificado, o Oliveira do 

Bairro, e o 10º, o Pinheirense, na série 
Sul é de 11 pontos apenas. Para além 
da margem confortável que o SC 
Espinho leva para a próxima fase do 
campeonato, pesa também o registo 
(altamente positivo) que a equipa 
tem nos confrontos diretos contra os 
próximos adversários. 

A única das cinco equipas que 
conseguiu uma vitória contra os 
espinhenses foi o Mansores, na 
quarta jornada, e as únicas que 
conseguiram arrancar um empate 
nestes confrontos foram o Canedo 
e o Cesarense, que é a equipa com 
mais empates na prova, com 8. 

VEIA GOLEADORA É 
IMPORTANTE
A superioridade da equipa de Fábio 
Paquete faz-se notar também na 
quantidade de golos marcados e 
sofridos. Do lote que vai lutar pela 
manutenção, o SC Espinho é a 
equipa com mais golos marcados 
(30), e a equipa com menos golos 
sofridos (24), o mesmo número do 
Canedo. Estes registos positivos e a 
vantagem que criou para os adver-
sários, indiciam que a manutenção 
do SC Espinho não passará de uma 
mera formalidade, e por outro lado, 
só aumentam a frustração pela não 
passagem à Fase de Promoção. Este 
sentimento surge tendo em conta 
que a equipa deu provas ao longo 
da época que podia batalhar até ao 
fim da temporada pela subida ao 
Campeonato de Portugal, divisão em 
que o clube se via inserido no ano 
passado. 

No outro lado do espectro está o 
Paivense, que com 17 golos marcados 
é a equipa com pior ataque, em igual-
dade com o São Vicente Pereira e 
Mansores, e com 54 sofridos é a pior 
defesa. 

“EXEMPLARES” A NÍVEL 
DISCIPLINAR
Relativamente aos registos disci-
plinares, o Canedo destaca-se pelas 
piores razões: a equipa acumulou 
50 cartões amarelos e seis cartões 
vermelhos, sendo que duas das 
expulsões foram dirigidas a Sandro 
Pina, o jogador que mais vermelhões 
acumulou nesta fase. A nível indivi-
dual existem dois jogadores do SC 
Espinho em destaque: o médio Luka 
Oliveira e o guardião Diogo Santos. 
O primeiro, que saiu para o Fafe no 
mês passado, marcou oito golos em 
16 jogos, tendo sido o melhor mar-
cador da equipa na primeira fase e o 

sexto melhor marcador geral. Ficou 
a sete golos do melhor marcador da 
série: Everton, do ADC Lobão. Com 
a saída de Luka Oliveira, o melhor 
marcador do Sporting Clube de 
Espinho passou a ser Guga, o jovem 
avançado de 19 anos, que marcou 
quatro golos em 16 jogos, apesar de 
ter disputado apenas dois destes 
jogos na totalidade, contra o Cesa-
rense e contra o Mansores. 

Já o guarda-redes destacou-se por 
estar no grupo restrito de jogadores 
que disputaram todos os minutos na 
fase regular, tal como Hugo Carva-
lheira e Felipe Vieira, do ADC Lobão, 
e Anderson Pereira, do Fiães. O guar-
da-redes que veio do Freamunde 
conseguiu deixar a baliza inviolada 
em cinco dos 18 jogos que disputou 
no campeonato. 

DOMINGO HÁ TAÇA
Apesar do objetivo prioritário da 
equipa espinhense já não estar ao 
alcance, ainda há mais uma compe-
tição para ser disputada, para além 
da Fase de Manutenção do Cam-
peonato Sabseg: a Taça de Aveiro. A 
equipa está nos oitavos de final da 
prova, onde vai receber o Alba, 7º 
classificado na série sul do Campeo-
nato Sabseg, no próximo domingo, 
às 15 horas. O SC Espinho chega a 
esta fase da competição depois de 
ter eliminado o Oliveira do Bairro 
na ronda anterior, com uma vitória 
por 1-0. Nesta prova, estão ainda pre-
sentes equipas que já defrontaram 
os Tigres na presente temporada, 
como é o caso do ADC Lobão, Ca-
nedo, Paivense, União de Lamas e o 
Fiães.○

REPORTAGEM.  
Depois da desilusão da derrota na visita ao reduto do Fiães no último 
domingo, que impede os tigres de lutarem pela subida ao Campeonato 
de Portugal, a equipa aponta baterias para a Fase de Manutenção.

FUTEBOL

SC Espinho entra na 
Fase de Manutenção com 
margem confortável

Voleibol.  

Tigres mantêm-se invencíveis e 
garantem manutenção. Plantel 
completo traz qualidade e a 
ambição de vencer as quatro 
últimas jornadas. p18

Entrevista.  
“É preciso ter-se muita 
coragem e alguma dose 
de loucura.” 
Diana Monteiro, guarda-redes 
de futsal no Novasemente GD. 
p16 e 17

Natação. 

Rodrigo Rodrigues 
conquistou medalha de 
bronze. Nadador brilhou 
no Meeting Internacional 
da Póvoa de Varzim. p18

32
O clube da Costa Verde 
terminou em 5º lugar 
na fase regular do 
Campeonato Sabseg 
Zona Norte.

30
Os pupilos de Fábio 
Paquete marcaram 30 
golos

24
Diogo Santos foi ao 
fundo da baliza por 24 
vezes buscar a bola. SC 
Espinho foi a equipa que 
sofreu menos golos

defesa-ataque
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MANUEL PROENÇA

Como surgiu o futsal na sua vida?
Comecei a jogar aos 10 anos de 
idade, no clube da minha terra, a 
Associação Recreativa Amarense, 
na Batalha. Já lá vão 14 anos.
O meu desporto inicial foi o basque-
tebol e, depois, fui para o andebol. 
Como não gostava muito de jogar 
com as mãos, fui fazer um treino 
de futsal. Perguntei aos meus pais 
se podia e eles foram falar com a 
treinadora que lhes disse para ir 
experimentar a modalidade, sem 
quaisquer compromissos. Fui a um 
treino, gostei e nunca mais deixei 
de jogar futsal.
Foi sempre guarda-redes?
Comecei por jogar à frente, mas a 
minha treinadora, no Amarense, 
achou que eu estava mais vocacio-
nada para ser guarda-redes. Experi-
mentei e permaneci nessa posição 
até hoje.
No Amarense só esteve uma 
temporada!...
Em 2009 fui para o Golpilheira, onde 
estive até ao ano passado, altura 
em que vim para o Novasemente.

Como surgiu a oportunidade de 
jogar pelo Novasemente?
Já conhecia bem este clube, sobre-
tudo pelo seu palmarés onde já 
conta com um título de campeão 
nacional de futsal feminino e de 
algumas finais em várias provas. 
Já conhecia algumas das joga-
doras num estágio que fizemos na 
seleção nacional de sub-19. Mas o 
meu maior conhecimento deste 
clube, antes de vir para cá, era como 
adversário do Golpilheira.
Já era minha vontade sair do clube 
onde estava há já tantos anos e 
surgiu esta oportunidade. Tinha de 
dar um passo em frente na minha 
carreira e agarrei esta oportuni-
dade. Em boa hora o fiz porque 
o nosso percurso no futsal, como 
mulheres, é muito curto. Acho que 
arrisquei bem e, por isso, não me ar-
rependo desta opção.
Nunca se sentiu discriminada por 
praticar um desporto, conside-
rado, por muitos, masculino?
Esse estereótipo já está ultrapas-
sado, embora ainda haja muitas 
pessoas a pensar que isso é assim. 
Nós, mulheres, estamos a mostrar 

que, cada vez mais, o futsal não 
é um desporto só para homens, 
assim como o futebol. O futsal é 
uma modalidade que pode ser pra-
ticada por todas as mulheres e por 
todas as meninas que o queiram 
fazer. É um desporto interessantís-
simo e com muita dinâmica.
O que lhe disseram os seus pais 
quando optou por jogar futsal?
Os meus pais nunca me influen-
ciaram relativamente à escolha 
da modalidade. Se queria esta ou 
aquela modalidade, eles sempre 
apoiaram. Nunca me colocaram 
barreiras nem se opuseram às mi-
nhas decisões. Fizeram aquilo que 
todos os pais deveriam fazer em re-
lação aos seus filhos, ou seja, deixar 
que seja a criança a escolher a sua 
modalidade. O importante, para 
eles, era que eu praticasse um des-
porto. O resto era comigo.
Terminou os seus estudos na es-
cola… E depois?
Terminei o 12.º ano de escolaridade 
e fui trabalhar. No ano passado 
inscrevi-me num curso de Inglês 
e este ano deverei completá-lo. Cá 
por Espinho não tive emprego, mas 
a partir do próximo mês tenciono 
começar a trabalhar. Ainda não sei 
em quê, porque enviei o meu currí-
culo para vários sítios e estou à es-
pera que me respondam.
Mas os guarda-redes conseguem 
ter longevidade nos desportos!...
Não sei muito bem até quando irei 
jogar futsal. Vou tentar jogar du-
rante o maior número de anos que 
conseguir. Porém, a partir do mo-

mento em que sentir que a minha 
presença no desporto, como atleta, 
já não está a ser benéfica, nem para 
mim, nem para o clube onde estou, 
abandonarei a carreira de jogadora. 
Acho que é desta forma que se deve 
encarar o desporto. Quando chegar 
esse final de carreira, irei fazer uma 
introspeção para avaliar a minha 
situação como atleta.
Foi preciso alguma coragem para 
uma jovem vir morar para tão 
longe da sua terra e do local onde 
estão os amigos e a família?
Vim sozinha e trouxe a minha ca-
dela. O primeiro ano foi compli-
cado, difícil e foi de adaptação, so-
bretudo ao futsal aqui em Espinho, 
porque não tinha muitos minutos 
de jogo. Sentia que tinha de mos-
trar aquilo que valia e nem sempre 
o conseguia. Contudo, esta época 
está a correr muito bem. Está a ser 
um bom ano, quer em termos de 
equipa, quer individuais. Por isso, 
só tenho de continuar a evoluir e 
para a próxima época logo se verá.
Aliou à sua tarefa como jogadora a 
função de treinadora nos escalões 
de formação…
Esse desafio foi-me apresentado 
e proposto a meio da época pas-
sada. Estava a morar sozinha e 
tinha muito tempo livre. O presi-
dente do Novasemente GD, Manuel 
Marques, fez-me essa proposta. 
No ano passado treinei os ben-
jamins e este ano já estou a dar o 
treino de guarda-redes às juvenis, 
juniores, infantis e iniciados mas-
culinos e, ainda, sou treinadora dos 

benjamins. 
O que é necessário para se ser um 
guarda-redes de futsal?
É preciso ter-se muita coragem e, 
simultaneamente, alguma dose de 
loucura. Além disto, é preciso que 
haja muita dedicação, empenho e 
um espírito de sacrifício enorme 
em relação à nossa vida quotidiana.
Quando estava no Golpilheira, nos 
meus primeiros anos de guarda-
-redes, saía de casa às 7 horas da 
manhã para ir para a escola e re-
gressava à meia-noite. Fazia isto de 
bom grado porque a minha von-
tade era de melhorar como joga-
dora e, também, cumprir as minhas 
obrigações escolares.

DIANA MONTEIRO – GUARDA-REDES FUTSAL NOVASEMENTE GD

ENTREVISTA.  
DIANA MONTEIRO ESTÁ A CUMPRIR A SUA 
SEGUNDA TEMPORADA AO SERVIÇO DO 
NOVASEMENTE GD. Natural da Batalha, veio sozinha 
para Espinho para representar um dos mais emblemáticos 
clubes do futsal feminino. Aos 24 anos, é uma das guarda-
redes da equipa sénior antense e tem a ambição de vir a 
ocupar um lugar mais permanente na seleção nacional A, 
onde já esteve por quatro vezes.

"Gostaria 
imenso de ir ao 
Campeonato 
Europeu e de 
representar  
a seleção"

©
FR

A
N

C
ISC

O
 A

ZEV
E

D
O

Já era minha vontade 
sair do clube onde 
estava há já tantos 
anos e surgiu esta 
oportunidade. Tinha 
de dar um passo 
em frente na minha 
carreira e agarrei esta 
oportunidade de vir 
para cá. Em boa hora 
o fiz porque o nosso 
percurso no futsal, 
como mulheres, é muito 
curto"
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Tudo aquilo que se passou quando 
era mais nova, com todos os sacrifí-
cios, neste momento estão a ter um 
reflexo no meu percurso enquanto 
jogadora de futsal. 
Qual foi o seu maior desafio no 
futsal?
Não foi, certamente, ter deixado 
o Golpilheira ou ter ido à seleção 
nacional. Terá sido, talvez, o facto 
de ter engolido muitos sapos, como 
alguns golos que sofria e que eram 
absolutamente desnecessários para 
poder evoluir. O maior desafio, por 
isso, fui eu própria, numa luta co-
migo mesma. Tive de perceber que 
se quisesse atingir um determinado 
objetivo no futuro não poderia 
estar a pensar naquilo que tinha 
acontecido ontem. Essencialmente, 
é pensar naquilo que poderei fazer 
para conseguir melhorar.
Em termos desportivos, um grande 
desafio foi o de ter saído da minha 
zona de conforto para vir para um 
local que era completamente novo 
para mim. Se tivesse ido jogar para 
uma zona próximo de casa, seria 
bem mais confortável. Estar a uma 
hora e meia de casa, pensando bem, 
foi mesmo um desafio grande.
Foi bem recebida em Anta?
Fui bem recebida por todos, inclu-
sive pelas minhas colegas, equipa 
técnica, direção. O Novasemente 
GD tem a grande vantagem de 
saber acolher as pessoas, sobre-
tudo de gente que vem de longe. 
Consegue fazer-nos sentir, desde 
o início, que fazemos parte da 
família.
Há alguma jogadora que tenha 
como referência?
Avalio muito os jogadores que 
ocupam a posição onde jogo, ou 
seja, as guarda-redes. Das joga-
doras que passaram pelo Novase-
mente GD admirava a Sara Wal-
lace. Porém, as minhas referências 
são homens. Não quero com isto 
dizer que estou a desvalorizar as 
mulheres! A Ana Catarina, por 
exemplo, é uma grande guarda-
-redes a nível internacional. Mas 
observo muito os guarda-redes do 
masculino e os comportamentos 
e posicionamento na baliza para 
que possa retirar alguns exemplos  
para aplicar no meu trabalho na-
quela posição. Por exemplo, num 
jogo de futsal passo cerca de 90% 
do tempo a olhar para a ação dos 
guarda-redes. É a ver que apren-
demos. Olhando para eles podemos 
ver o que fazem melhor do que nós 
para podermos usar essas coisas no 
nosso jogo. 
Convive bem com a situação de 
suplente, ou gostava de jogar mais 
vezes?
Já começo a lidar melhor do que 
aquilo que acontecia há uns anos 
atrás. Temos de perceber que há 
momentos em que as nossas co-
legas estão melhores. Há que va-
lorizar o mérito que elas têm em 

conquistar a baliza. Se estão me-
lhor na semana de treinos, não vejo 
por que razão não irão defender 
no início. Não se pode encarar esta 
situação como sendo uma frus-
tração, mas sim como um incentivo 
à evolução. Se isso acontece, então 
na semana seguinte terei de estar 
muito melhor para conseguir con-
quistar a baliza. A verdade é que 
nem sempre o consigo.
As três guarda-redes do Novase-
mente GD dão-se bem umas com as 
outras?
Damo-nos muito bem. Ainda na 
semana passada, eu e a Vanessa 
comentámos  uma com a outra que 
nós, as três guarda-redes, somos 
uma equipa. Apoiamo-nos muito 
umas às outras. Se uma falha, a 
outra, logo a seguir, vai compensar 
essa falha. Se eu fizer bem, a Va-
nessa, por exemplo, vai fazer me-
lhor do que eu. Temos uma com-
petição saudável entre nós sem 
quebrarmos a barreira daquilo que 
é o exagero. Não nos prejudicamos 
umas às outras. É algo que existe 
de extraordinário dentro da nossa 
equipa.
Quais são os seus objetivos 
pessoais?
Neste momento o meu grande ob-
jetivo era o de ter um lugar na se-
leção nacional. Estou a trabalhar 
para que isso venha a acontecer. 
Gostaria imenso de ir ao Campeo-
nato Europeu e de representar a 
seleção.
Na minha equipa, o meu sonho 
seria o de ser campeã nacional. 
Queremos, também, chegar o mais 
longe possível na Taça de Portugal 
e estarmos de olhos postos na 
Supertaça, no início da próxima 
época.

Como foi essa sua experiência na 
seleção nacional?
Já tenho quatro internacionaliza-
ções pela seleção nacional A. Fiz o 
estágio de início de época em se-
tembro do ano passado. Mas quero 
começar a ter uma presença mais 
consistente na seleção. 
Houve algum momento que 
tenha marcado a sua carreira de 
jogadora?
A minha primeira internaciona-
lização pela seleção nacional A 
foi um momento que me marcou 
imenso. Foi um tempo de grande in-
trospeção. Se cheguei ali é porque o 
merecia.
No Novasemente GD, na época pas-
sada, conseguimos chegar a todas 
as fases finais, cumprindo tudo 
aquilo com que nos comprome-
temos. Vencendo ou perdendo, mal 
ou bem, conseguimos lá estar. Para 
mim, foi uma novidade porque 
nunca tinha estado nessas fases de 
decisões como as várias final four. 
Não posso também esquecer o 
momento no Golpilheira, quando 
vencemos o título nacional, numa 
altura em que eu ainda era atleta 
júnior. Ganhámos a todas as 
equipas e isso foi algo de fantástico.
O SL Benfica tem apresentado uma 
dinâmica consistente, são o alvo a 
abater para esta temporada?
Temos sempre a esperança de 
vencer, embora reconheça que 
se trata de outra realidade. Elas 
treinam duas vezes por dia e apro-
veitam o tempo que têm entre os 
treinos para descansar. O mesmo 
não acontece numa equipa como a 
nossa, onde há jogadoras que têm 
o seu trabalho desde as 8 horas da 
manhã até às 18 horas. O SL Ben-
fica é, de facto, uma equipa extraor-

dinária, mas não acho que seja im-
possível vencê-la. Este ano ainda 
teremos mais uns jogos com elas 
e… vamos ver… Nunca entramos em 
campo para perder.
O que costuma fazer para ocupar 
os seus tempos livres?
Gosto de passear em Espinho e 
trago a minha cadela à praia. Já fiz 
grandes amizades em Espinho. Vim 
para cá sozinha e um dia que saia 
de cá levarei na bagagem imensos 
amigos.
Estaria disposta a ficar no Novase-
mente GD por mais um ano?
Da minha parte há sempre essa 
disponibilidade e a vontade de cá 
continuar. Mas isso dependerá do 
clube. Gosto do ambiente e da ci-
dade, da direção do Novasemente 
GD e das pessoas que fazem parte 
do grupo e dos adeptos.
Quer enveredar pela carreira de 
treinadora?
Não sei. É algo que poderei pensar 
mais lá para a frente. Para já estou 
focada na minha carreira enquanto 
jogadora. Se calhar, daqui a uns três 
anos começo a pensar nisso. Gosto 
de ensinar e de explicar as coisas 
aos mais novos e de ver os meus 
atletas a chegarem longe. 
O que se poderia fazer para trazer 
mais crianças ao futsal?
Sinceramente não sei. O futebol e 
o andebol estão a ser muito valori-
zados, mas o futsal, com as trans-
missões televisivas, está a chamar 
cada vez mais atletas. Isto significa 
que o trabalho no futsal, tanto no 
masculino como no feminino, está 
a ser compensador.
Qual a mensagem que gostaria de 
passar para os jovens jogadores?
Quando era mais nova, gostava de 
ler nos jornais aquilo que os atletas 

diziam. Por isso, esta é uma boa 
questão e nunca pensei que, um 
dia, estaria nesse papel, a dar uma 
entrevista e a poder passar uma 
mensagem dessas.
Se querem o futsal, ou um qual-
quer desporto, lutem pelos vossos 
sonhos, independentemente da-
quilo que os outros possam dizer. 
Não desistam dos sonhos e daquilo 
que querem. Tracem objetivos para 
conseguirem alcançá-los. •
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O meu maior desafio 
fui eu própria, numa 
luta comigo mesma. 
Tive de perceber que 
se quisesse atingir um 
determinado objetivo 
no futuro não poderia 
estar a pensar naquilo 
que tinha acontecido 
ontem"

Temos de perceber que 
há momentos em que 
as nossas colegas de 
baliza estão melhor. 
Há que valorizar o 
mérito que elas têm em 
conquistar a baliza" 

DIANA ALEXANDRA 
COELHO MONTEIRO
24 anos
Natural da Batalha
Guarda-redes

Clubes

2007/2008 Amarense
2009/2020 Golpilheira
2021/2023 Novasemente GD

Sénior

50 jogos pelo Novasemente GD
103 jogos pelo Golpilheira

Golos marcados

2019
1 golo aos Leões de Porto Salvo

2019
1 golo ao Nun'Alvares

2018 
1 golo ao Sporting CP
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ATLETISMOMEETING INTERNACIONAL DE NATAÇÃO

FUTSAL FEMININO

O NADADOR do SC Espinho, Ro-
drigo Rodrigues, alcançou o terceiro 
lugar nos 200 metros costas, no XIII 
Meeting Internacional de Natação 
da Póvoa de Varzim.

Ainda júnior, o nadador espi-
nhense classificou-se para quatro 
finais (três finais A e uma final 
B). Nos 50 metros costas, Rodrigo 
ficou em quinto lugar e nos 100 me-

tros costas obteve a sexta posição, 
ambas na final A. Nos 50 metros 
livres, o nadador tigre subiu ao ter-
ceiro lugar na final B.

O jovem atleta do SC Espinho 
conseguiu bater três recordes do 
seu clube no escalão de juniores, 
nomeadamente nos 50, 100 e nos 
200 metros costas.

Os tigres estiveram presentes na 
prova da Póvoa de Varzim com mais 
seis atletas. Francisco Santos ficou 
no 20.º lugar e João Castro na 22.ª 
posição nos 200 metros mariposa. 

Guilherme Pinto ficou no 24.º 
lugar nos 100 metros mariposa e no 
43.º lugar nos 50 metros mariposa e 
Rodrigo Rocha foi o 26.º nos 50 me-

tros bruços.
Mafalda Cardoso conquistou o 

27.º lugar nos 200 metros bruços, o 
33.º lugar nos 50 metros bruços e a 
34.ª posição nos 100 metros bruços. 
Francisca Silva ficou no 64.º lugar 
nos 50 metros livres.

Estiveram em competição mais 
de meio milhar de nadadores em 
representação de meia centena 
de clubes português, italianos e 
espanhóis.
Note-se que esta foi a primeira 
prova em piscina longa da época 
2022/2023 em Portugal e que esti-
veram presentes vários nadadores 
olímpicos, medalhados europeus e 
recordistas nacionais.  MP

A EQUIPA de futsal feminina do 
Novasemente GD/Cavalinho bateu o 
Santa Luzia, terceiro classificado da 
Liga Feminina Placard, por 2-6. Uma 
goleada das sementinhas no pavi-
lhão das adversárias, a confirmar o 
bom momento que a equipa está a 
atravessar na Liga, após a goleada 
ao Sporting CP no passado dia 21 de 
janeiro.
As antenses inauguraram o mar-
cador aos dois minutos, por Catarina 
Lopes e as adversárias igualaram 

pouco depois. No entanto, moti-
vadas, as forasteiras, através de Lídia 
Moreira passaram, novamente, para 
a frente do marcador. Ângela Sousa, 
Andreia Marques (Júnior) e Carol 
elevaram a contagem para 1-5.
O Santa Luzia ainda reduziu para 2-5 
a três minutos do final da contenda, 
mas Nancy Mercedes também fez 
questão de dar o 'gosto ao pé', fe-
chando a contagem a um minuto do 
final, em 2-6.
A equipa dos Altos Céus está no 

quinto lugar da tabela, a três pontos 
do quarto (Sporting CP) e volta 
a jogar para a Liga Feminina Pla-
card a 18 de fevereiro. Recebem 
no Pavilhão Municipal Napoleão 
Guerra, em Cassufas, o Feijó, sétimo 
classificado.
Contudo, no próximo sábado há jogo 
a contar para a quinta eliminatória 
da Taça de Portugal. As antenses 
recebem o GCR Nun'Alvares, equipa 
que ocupa o segundo lugar da tabela 
da Liga Feminina Placard. 

GINÁSTICA RÍTMICA

HÓQUEI EM PATINS

Nadador espinhense 
brilhou entre os 
melhores, numa prova 
com mais de meio milhar 
de atletas.
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Rodrigo Rodrigues com direito 
a bronze na Póvoa de Varzim

A ATLETA do SC Espinho/
António Leitão, Maria Luís, 
alcançou o quarto lugar no 
salto em altura na categoria 
de sub-18 no Campeonato Na-
cional de Pista Coberta que 
decorreu, no sábado, em Braga.
A atleta espinhense conse-
guiu ultrapassar a fasquia a 

1,48 metros de altura, marca 
que esteve muito próxima do 
seu recorde pessoal.
Tratou-se, assim, de mais um 
extraordinário feito alcan-
çado pela jovem atleta dos 
tigres que é uma promessa 
para o atletismo nacional.  
MP

A GINASTA iniciada da Asso-
ciação Académica de Espinho, 
Madalena Coutinho, alcançou 
o terceiro lugar no pódio com 
o exercício em arco, no Torneio 
de Aparelhos da 2.ª Divisão 
que decorreu no passado do-
mingo, na Nave Desportiva 
Municipal de Espinho.
As atletas academistas, Rita 
Duarte e Flor Barbosa es-
tiveram muito próximo de 
conseguir um lugar no pódio, 
ficando, respetivamente, com 

o quito e sexto lugar.
Nesta prova, as ginastas ju-
niores Sofia Canelas Amorim 
e Inês Sousa classificaram-se 
em 9.º lugar e no 14.º lugar, 
respetivamente.
Esta prova, organizada pela 
Associação de Ginástica do 
Norte, pelo clube do Mocho 
e pelo Município de Espinho, 
serviu de preparação para o 
Campeonato Distrital da 2ª 
divisão, a realizar a 4 e 5 de 
março.  MP

A EQUIPA de hóquei em pa-
tins sénior da Associação Aca-
démica de Espinho deverá jogar 
o jogo em casa do Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão Norte, 
com o Paredes, agendado para o 
passado sábado, em nova data, 
por falta de comparência da 
empresa de segurança que foi 
contratada.
Mesmo com as duas equipas 
em campo, a equipa de arbi-
tragem acabou por não per-

mitir a realização do encontro 
devendo agora ser reagendado. 
Os academistas defenderam-se 
desta situação anexando ao 
boletim de jogo o comprovativo 
do pedido feito à empresa de 
segurança.
No próximo sábado, os espi-
nhenses jogam com o Infante 
de Sagres, no Porto e terão 
de vencer a partida para não 
caírem na zona de despro-
moção.  MP

Novasemente em modo compressor

Maria Luís saltou 
para o quarto lugar 

Madalena Coutinho 
brilhou no Torneio 
de Aparelhos

Falta de seguranças leva 
a adiamento do jogo

defesa-ataque
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VOLEIBOL

MANUEL PROENÇA

A EQUIPA ESPINHENSE 
acabou por ceder, apenas, no 
primeiro 'set', num jogo que 
não foi fácil para o conjunto 
da casa que teve pela frente 
uma equipa aguerrida e que 
nunca atirou a toalha ao 
chão.
O brasileiro do SC Espinho, 
Vinícius Santos, esteve em 
destaque ao somar 20 pontos, 
seguindo-se-lhe Diogo Fer-
reira, com 17 e Rui Moreira, 
com 15.
"Estávamos a contar que esta 
fase fosse muito equilibrada 
e, por isso, não estávamos 
à espera de garantir o apu-
ramento tão cedo", admite 
o treinador vareiro, Tiago 
Rachão.
"O nosso principal objetivo 
era conseguir a manutenção 
o mais rapidamente possível, 
para não termos de passar 
por aflições. Foi esse o grande 
desafio que lançámos aos 
nossos atletas", confessa o 
técnico espinhense.
"Conseguimos este desem-
penho com alguma quali-
dade, ao contrário que nos 
faltou no decorrer da pri-
meira fase", afirma Tiago 
Rachão, recordando que teve 
um conjunto jogadores le-
sionados e com os quais não 
contou. "Tivemos o plantel 
disponível na totalidade du-
rante a segunda fase o que 
fez com que aumentasse a 
qualidade individual e co-

letiva da equipa", diz Tiago 
Rachão que considera que 
os resultados alcançados até 
agora "foram perfeitos". "Só 
cedemos dois sets em seis 
jogos", salienta o treinador, 
acrescentando que só lhes 
faltou "a cereja no topo do 
bolo na Taça de Portugal", 
tendo sido eliminados pelo 
Sporting CP, na negra.
"Ao longo deste novo ano pas-
sámos uma imagem muito 
boa do nosso plantel e demos 
uma ideia daquilo que po-
deríamos ter feito, até de-
zembro, se tivéssemos todos 
os jogadores disponíveis", 
afirma o técnico. 

Objetivo passa por ganhar 
todos os jogos

Até ao final do campeonato 
restam quatro jogos e para 
o treinador vareiro, são para 
vencer. "Temos de ser sérios 
e, por isso, o nosso próximo 
objetivo será o de ganharmos 
os 10 jogos desta fase, até 
para evitar qualquer tipo de 
suspeição sobre o nosso tra-
balho. Queremos demonstrar 
que, efetivamente, eramos a 
melhor equipa deste grupo e 
mostrar aos sócios do clube 
que as coisas poderiam ter 
sido diferentes se não tivés-
semos tido tantas lesões".
A partir de agora o treinador 
já está de olhos postos na 
Taça de Federação. Por isso, 
se ficar com o primeiro lugar 
irá possibilitar jogar com 

uma equipa, teoricamente 
mais acessível, da série dos 
primeiros, nomeadamente 
com o último classificado.
"A Taça Federação é um 
prémio para as equipas que 
não conseguiram entrar 
na elite e é o último troféu 
da época. Por isso, vamos 
tentar chegar o mais longe 
que pudermos e, se possível, 
estarmos no momento da 

decisão", afirma o treinador 
espinhense.
Independentemente daquilo 
que possa vir a acontecer, 
Tiago Rachão não esconde a 
sua felicidade por a equipa 
ter feito o percurso que fez 
até agora, nesta segunda fase. 
"Se não tivéssemos tido cinco 
lesões na mesma altura, a 
nossa posição poderia ter 
sido outra", salienta.
No próximo sábado, os ti-
gres jogam em Gondomar, às 
17h30, ante o Ala Nun'Alvares, 
equipa que ocupa o segundo 
lugar da tabela e que está a 
oito pontos dos espinhenses.

Academistas cumprem 
calendário

A equipa de voleibol de se-
niores masculinos da As-
sociação Académica de Es-
pinho registou mais duas 
derrotas na Série A da Liga 
Una Seguros. Os academistas 
perderam, por 0-3 (19-25, 21-25 
e 20-25) e com o Castêlo da 
Maia, também pela margem 
máxima (25-21, 25-20 e 25-21).
O treinador dos mochos, 
Miguel Maia, continua a 
apostar numa formação com 
jovens jogadores, dando-lhes 
tempo de jogo e mais expe-
riência, numa fase em que 
só venceram em Guimarães, 
ante o Vitória SC, a 21 de ja-
neiro passado.
No sábado, os academistas 
jogam em Esmoriz, às 17 
horas, ante o Esmoriz GC. 

Tigres (invictos) 
garantiram 
manutenção

À sexta vitória consecutiva e sem conhecer o sabor da derrota, a equipa sénior 
masculina do SC Espinho garantiu a permanência na principal divisão do 
voleibol português. Os tigres bateram o GC Santo Tirso por 3-1 (23-25, 25-13, 
25-20 e 25-21) na Série A2 da Liga Una Seguros.

FUTEBOL - CAMPEONATO SABSEG

©
 D

R

A DESILUSÃO foi completa e notório o sen-
timento de frustração, quer nos adeptos espi-
nhenses, quer nos jogadores do SC Espinho. 
Os tigres perderam o jogo em Fiães e não con-
seguiram ficar nos quatro primeiros. Só assim 
seria possível não só lutar pelo título de cam-
peão como também subir ao Campeonato de 
Portugal. Os alvinegros terão de se bater pela 
manutenção na principal prova do distrital da 
Associação de Futebol de Aveiro.
A responsabilidade de alcançar uma vitória em 
casa do adversário, talvez tenha pesado no des-
fecho que muitos temiam viesse a acontecer. 
Um resultado péssimo para as aspirações de 
um histórico do futebol português, numa par-
tida de nervos e de muito pouco discernimento.
O SC Espinho mostrou-se mais ansioso e a 
querer fazer tudo depressa e fê-lo mais com o 
coração do que com a cabeça.
Um golo em tempo de compensação, antes do 
intervalo, acabou por matar as aspirações dos 
espinhenses.
Na segunda parte os tigres, não encontraram 
soluções para um adversário que se soube 
reorganizar, abriram mais o seu jogo e isso deu 
mais oportunidades à equipa da casa, que até 
poderia ter ampliado.  MP

Frustração!...

FIÃES SC SC ESPINHO

1 0
JORNADA 18. 05/02/2023

Campo Joaquim Domingos Maia, em Nogueira da Regedoura

CARTÕES

SU
BS

T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Carlos Madureira Diogo Santos

77                            Janico Dimitri                          62

Anderson Pereira Ricardo Almeida
Afonso Vilas Boas Vítor Fonseca

54 Bruno Cruz Roger                            45 45+2

© Raúl Martins João Ricardo © 65

77       Fernando Príncipe Belinha                         82 79

38 Letz Lucas Lima
67                   Fábio Novo Xoura

Mário Costa Wilson Rodrigues
Mateus Arence Mateus Nunes

Hugo Gomes T Fábio Paquete
Igor Bastos Miguel Borges

77                              Mica Malecas
83 77          Gabriel Borsatto Simão                           82

Paulo Vítor Guga                             45

Sérgio Almeida Dida
66                       Bruninho Dani                              62

Miguel Ângelo Renato Valente
1-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Mário Costa (45+1)

ÁRBITRO: Daniel Pinto (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: Luís Lei e Daniel Santos

CAMPEONATO SABSEG (NORTE)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 Florgrade FC 18 13 2 3 39-13 41
2 U. Lamas 17 12 2 3 40-13 38
3 Fiães SC 18 11 3 4 32-21 36
4 ADC Lobão 18 11 2 5 37-18 35
5 SC Espinho 18 9 5 4 30-24 32
6 Canedo FC 17 6 6 5 23-22 24
7 FC Cesarense 18 3 8 7 18-25 17
8 UD Mansores 18 3 2 13 17-34 11
9 S. Vicente Pereira 18 1 4 13 17-46 7
10 SC Paivense 18 1 4 13 17-54 7

RESULTADOS 17.ª Jornada
SC Paivense 0-0 Canedo FC

FC Cesarense 1-2 Florgrade FC
UD Mansores 0-2 ADC Lobão

S. Vicente Pereira 1-3 U. Lamas
Fiães SC 1-0 SC Espinho

Temos de ser sérios 
e, por isso, o nosso 
próximo objetivo 
será o de ganharmos 
os 10 jogos desta 
fase, até para evitar 
qualquer tipo de 
suspeição sobre o 
nosso trabalho”
Tiago Rachão, 
treinador do SC 
Espinho
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BOM 
FIM DE 
SEMA-
NA

LISANDRA VALQUARESMA

 

Se sabe que não vai haver possibili-
dade de realizar um jantar român-
tico no próprio dia, sugerimos que 
antecipe os planos para este fim de 
semana. Possivelmente vai preferir 
fazê-lo no sábado por se tratar de 
um dia mais tranquilo e sem ter so-
bre si o peso do cansaço depois de 
mais um dia de trabalho. No entan-
to, tente não ignorar a oportunidade 
de festejar. Se tem filhos, procure in-
cluí-los nas celebrações desta noite, 
até porque o dia também serve para 
celebrar o amor. 
Em casa, prepare uma refeição es-
pecial e junte, à mesa, aqueles que 
mais ama. Todos devem ajudar a 
tornar o momento bem especial, 
por isso, realizem, em conjunto, 

uma decoração bonita e diferente, 
tornando o ambiente acolhedor. 
Lembre-se de colocar pequenos 
detalhes especiais na mesa, como 
velas ou flores. Depois do jantar, 
desfrutem de uma sobremesa bem 
deliciosa em família aproveitando 
as doçarias temáticas das várias 
pastelarias e confeitarias locais.

O sábado é, por norma, dia de orga-
nizar a casa. No entanto, permita-se 
descontrair e prepare, para a sua 
cara metade, um pequeno almoço 
romântico. Panquecas, iogurte na-
tural com granola, sumo de laranja 
natural, pão com queijo e fiambre, 
as opções são inúmeras, basta que 
escolha alguns dos alimentos favo-
ritos e acorde-o para uma surpresa 
especial. 

Depois da refeição, nada melhor do 
que um passeio em família. Chame 
os seus filhos e, em conjunto, des-
frutem de uma caminhada junto ao 
mar. Brinquem, riam e aproveitem o 
sol da manhã porque o resto do dia 
deve apenas ser reservado ao casal.
Se tem possibilidades de deixar as 
crianças com os avós por uma noi-
te, pense nessa opção, com o objeti-
vo de desfrutar de um programa a 
dois. Para fugir da rotina e do espa-
ço onde se encontram diariamente, 
equacione a possibilidade de uma 
estadia romântica num hotel. Não 
precisa de o fazer a grandes distân-
cias.
Aqui bem ao lado, o Hotel Solver-
de Spa & Wellness Center pode ser 
uma ideia. Com uma vista deslum-
brante sobre o mar, o espaço dá 
ainda a possibilidade de uma tarde 
a dois no spa. Há vários serviços dis-
poníveis, destacando-se o gabinete 

misto para duas pessoas.
Se ficar tão perto de Espinho não é 
aquilo que idealiza, então sugerimos 
uma ida ao Porto. O hotel Castelo 
Santa Catarina é uma das opções 
mais românticas que certamente 
poderá existir. Alguns dos quartos 
da propriedade apresentam uma 
decoração do início do século XX, 
incluindo cómodas ornamentadas e 
camas com cabeceiras esculpidas. A 
maioria dos quartos tem uma varan-
da privada, algumas com vista para 
o jardim mediterrâneo. Está situado 
num castelo entre jardins paisagísti-
cos, tendo a estação de metro do Mar-
quês a apenas 100 metros.
Já tem local para pernoitar, resta-lhe 
escolher onde jantar. No Porto a ofer-
ta é inúmera. Das tascas famosas aos 
restaurantes da moda, há para todos 
os bolsos e gostos. Se procura uma 
opção mais requintada, o Cantinho 
do Avillez, na rua de Mouzinho da Sil-
veira, pode ser uma boa sugestão. No 
entanto, se pretende algo mais mo-
desto também há opções como a Cer-
vejaria Brasão, a Adega São Nicolau 
conhecida pelos seus filetes de polvo 
ou a Real Hamburgueria Portuguesa. 
Depois do jantar e antes do regresso 
ao hotel, passeie, sem pressas, pela ri-
beira do Porto. Deixe-se encantar pe-
las luzes, pela paisagem e, sobretudo, 
pelo tempo a dois.

Aproveite a manhã de domingo 
para descansar. Desfrute do peque-
no almoço na companhia da sua 
cara metade e dê um último passeio 
antes do regresso a casa e à compa-
nhia dos filhos. 

    

Em clima romântico de Dia dos Namorados, celebrado 
oficialmente na terça-feira, dia 14, e se é daqueles que 
devido ao stress da semana não tem oportunidade 
de celebrar com a sua cara metade, deixamos um 
conjunto de sugestões para que faça a festa já este fim 
de semana.

P
U

B

Celebre o Dia dos 
Namorados sem 
pressa e na companhia 
de quem mais gosta 

Fazer uma viagem em 
modo de escapadinha
Se é daqueles que 
gosta de viajar e 
aproveitar todas as 
oportunidades, uma 
escapadinha rápida 
pode ser sugestão 
para celebrar de forma 
intensa este dia dos 
namorados
 

Fazer uma maratona 
de séries a dois
Bridgerton é uma das 
melhores e mais vistas 
séries de romance da 
Netflix nos últimos 
tempos. Retrata 
o universo da alta 
sociedade londrina 
dos inícios do século 
XIX, remetendo o 
espectador para os 
clássicos romances de 
Jane Austen.

No Coração 
de Espinho, 
desde 1964

O Diário da Nossa Paixão é, talvez, um dos filmes mais românticos de sempre e ideal para ver nesta época do ano .
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PÁGI-
NA  
SOLTA

Seja para leitura em casa ou na rua, um livro é 
sempre uma boa companhia. Com temperaturas 
ainda baixas, agasalhe-se e aproveite os dias 
soalheiros para uma tarde de leitura e ar puro. 
Se o fizer na hora do pôr do sol, o momento pode 
tornar-se ainda mais especial. Lisandra Valquaresma

TÍTULO
TEMOS CAMPEÕES
ONDE 
Palavraria
PREÇO
10€ 

Temos Campeões é o nome do mais 
recente livro da coleção Cadernos d’ 
Espinho onde, desta vez, o desporto 
é a personagem principal.
O 11.º volume da coleção produzida 
pelos jornalistas Mário Augusto e 
Luís Costa, o historiador Armando 
Bouçon e o designer Pedro Pinheiro 
realça o feito de alguns desportistas 
espinhenses de renome, mas rela-
ta também a história e o percurso 
de três entidades bem conhecidas 
como é o caso do Sporting Clube de 
Espinho, Associação Académica de 
Espinho e Oporto Golf Club.
O livro foi lançado a 26 de novem-
bro de 2022. ○

Fundo 
Local 

○ Ficção ○ Não ficção

O TUBARÃO NA 
BANHEIRA 
AUTOR: David Machado
ONDE: Palavraria
PREÇO: 15€
Um dos protagonistas deste 
livro, vencedor do prémio 
SPAutores e recomendado 
pelo Plano Nacional de 
Leitura, é um tubarão que 
entra dentro de casa e dorme 
numa banheira. Mas este 
tubarão, mais ou menos bem 
comportado, também anda de 
carro e vai à escola. ○ 

ALMANAQUE DE PORTUGAL 
ONDE: Livraria ABC 
PREÇO: 14€ 

Um livro genuinamente 
português que revela tradições, 
algumas datas comemorativas e 
até os saberes únicos dos avós.  ○

FILHAS DE ESPARTA
AUTOR: Claire Heywood
ONDE: ABC 
PREÇO: 18,90€ 

Filhas de Esparta é 
um romance vívido e 
empolgante, recheado de 
segredos, amor e tragédia, 
narrado pelas mulheres 
por detrás da guerra mais 
devastadora da mitologia: o 
cerco de Troia. ○

RECEITAS DOS AÇORES
AUTOR: Flávio Furtado
ONDE: Livraria Duarte 
PREÇO: 27,90€

Compilação de algumas 
das melhores receitas da 
cozinha açoriana que vão 
levar, certamente, os leitores 
numa viagem inesquecível por 
diversos sabores e sensações. ○

BURROS 
AUTOR: Adelheid Dahimene 
& Heide StÖllinger 
ONDE: Palavraria
PREÇO: 14,90€

História de amor sobre um 
casal de burros, que celebra 
o aniversário das suas bodas 
de prata, mas uma pequena 
discussão e muita casmurrice 
fazem com que cada um siga o 
seu caminho. ○

O FIM DA GENÉTICA 
AUTOR: David B. Goldstein
ONDE: Papelaria ABC 
PREÇO: 16€

O geneticista David B. Goldstein 
acredita que a genética humana, 
tal como a conhecemos, chegará 
em breve ao fim, pois, dentro 
de pouco tempo, serão os pais 
a decidir, de forma crescente, a 
composição genética dos seus 
filhos. ○

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

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

ALUGO APARTAMENTO T2
 
RUA 4 – VISTA MAR
À semana ou ao mês.
Com lugar de garagem.

912 213 849
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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

DESFILE DE 
CARNAVAL DAS 
ESCOLAS

HORÁRIO: 10H
As crianças das escolas do 
concelho vão desfilar pelas 
ruas da cidade para festejar 
o carnaval. O percurso terá 
início no Largo da Câmara 
Municipal e deverá terminar 
cerca das 12h no mesmo local.

10 FEV
Broker – 
Intermediários 
Fest – Cineclube 
de Espinho
Casino Espinho
Horário:21h30

10 FEV
Jantar de Aniversário 
Associação 
Académica  
de Espinho
Quinta da Toca – Grijó 
Horário: 20 horas
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 
Horário: 14h15
Convívio de angariação 
de fundos para a festa 
da Nossa Senhora da 
Hora, realizada em 
maio, em Nogueira da 
Regedoura. 

11 FEV 
The Legendary 
Tigerman 
Cineteatro António 
Lamoso
21h30
Alter ego do músico 
e performer Paulo 
Furtado, The Legendary 
Tigerman inspira-se no 
velho formato de one- 
man band originário 
das margens do Delta 
do Mississipi e adapta 
o conceito ao século 
XXI com recurso a 
uma estética muito 
particular.

12 FEV
Centro da Cidade 
de Ovar
Carnaval das Crianças
14h30

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

12 FEV
AMIgada
Sede da Associação 
de Moradores da 
Idanha 
Horário: 15h30
Tarde de convívio, com 
partilha de saberes e 
muita conversa

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. 

17 FEV
Desfile de Carnaval 
Ruas de Grijó e 
Sermonde 
A Junta de Freguesia 
de Grijó e Sermonde vai 
organizar um desfile 
de carnaval com início 
no Pavilhão Municipal 
Dr. Manuel Ramos às 
10h00. 

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, 
entre outras atuações 
durante a noite. 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

18 FEV 
Baile de Carnaval 
Escola António Alves 
Amorim – Lourosa 
Entrada: 10€ 
Evento organizado pelo 
Grupo de Jovens de 
Lourosa inclui jantar, 
momento de karaoke 
e muita animação. O 
valor angariado reverte 
para a sua participação 
nas Jornadas Mundiais 
da Juventude.

24 FEV
Ação de Capacitação 
de “Igualdade 
de Género no 
Desporto”
Sede AFPCE
Horário: 21h
No âmbito do Plano 
Municipal para a 
Igualdade e Não 
Discriminação de 
Espinho a Câmara 
Municipal vai 
promover ações que 
serão dinamizadas 
pela Associação 
de Planeamento 
da Família, com o 
objetivo de integrar a 
perspetiva de género 
e não discriminação 
no associativismo e 
práticas desportivas.

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

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 

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Cineclube 
regressa com 
a exibição de 
cinco filmes

O CINECLUBE do FEST está 
de regresso já esta sexta-fei-
ra, dia 10 de fevereiro, com 
a exibição do filme Broker-
-Intermediários de Hirokazu 
Kore-eda. Depois de uma 
pausa nas sessões, os filmes 
estão de volta ao auditório do 
Casino Espinho às quartas e 
sextas-feiras, de forma alter-
nada e até ao fim de março. 
Para começar, o Cineclube vai 
exibir a história do japonês 
Hirokazu Kore-eda que, atra-
vés de um drama centrado no 
negócio de dois amigos, retra-
ta o roubo de bebés deixados 
por pais que não podem cui-
dar deles na igreja. 
Mais tarde, dia 15, chega a vez 
de Eu Sou um Ciborgue, Mas 
Não Faz Mal. Este filme rea-
lizado por Park Chan-Wook 
revela a história de Cha You-
ng-goon que é hospitalizada 
numa clínica psiquiátrica, 
por estar convencida de que 
é uma ciborgue. Fala com má-
quinas e recusa alimentar-se, 
preferindo carregar as suas 
baterias. No entanto, quando 
um rapaz, que julga ter o po-
der de roubar almas huma-
nas, é internado no mesmo 
lugar, os dois criam uma liga-
ção especial.
Decisão de Partir é o último 
filme de fevereiro. Vai ser exi-
bido no auditório do Casino 
Espinho dia 24 e é, mais uma 

vez, da autoria de Park Chan-
-Wook. Conhecido pelos seus 
recursos visuais explosivos 
e narrativas dinâmicas, Park 
Chan-wook é considerado 
como um dos profissionais 
mais surpreendentes do cine-
ma coreano contemporâneo. 
Desta vez revelou a história 
de uma investigação a uma 
mulher que ficou viúva de-
pois da queda do marido do 
topo de uma montanha. 
Março começa com Sabor. 
A primeira longa-metragem 
de Bao Le conta a história 
de um homem nigeriano e 
quatro mulheres vietnami-
tas de meia-idade, em Ho Chi 
Minh.Bassley, personagem 
interpretada por Olegunleko 
Ezekiel Gbenga, é um joga-
dor de futebol nigeriano que 
deixou o seu filho de 9 anos 
para jogar numa equipa do 
Vietname, mas acabou por 
ser dispensado do clube devi-
do a lesão numa perna. Aca-
ba numa casa, juntamente 
com as mulheres, onde jun-
tos criam um mundo especial 
para si próprios. No entanto, 
a utopia íntima onde vivem 
não pode durar para sempre.
Por fim, dia 10 de março, é exibi-
do o Outro Lado da Esperança, 
onde Aki Kaurismäki regres-
sa ao seu estilo cómico para 
abordar a crise dos refugiados 
e a presença do racismo e da 
violência na vida desta comu-
nidade. O filme do finlandês 
centra-se em Khaled, um mecâ-
nico sírio que acaba em Helsín-
quia e onde terá uma interação 
com um vendedor de camisas. 
A exibição dos cinco filmes 
acontece sempre às 21h30 e tem 
entrada gratuita, mas sujeita 
aos lugares existentes. ○ LV

Até ao fim de março, o 
auditório do Casino Espinho 
vai ser palco para a mostra 
de filmes como Decisão 
de Partir, o Outro Lado da 
Esperança ou Sabor. Todas 
as sessões são gratuitas.

FEST
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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 

MANTER a linha do Vale do 
Vouga em bitola métrica (a 
atual) é a solução defendida 
por todos os especialistas. A 
construção de uma interface 
entre a estação de Espinho-
-Vouga e a estação ferroviária 
da linha do Norte poderá aju-
dar a incentivar um acrésci-
mo na utilização do comboio. 
Uma ideia que já está em 
cima da mesa e que poderá 
passar pela construção de 
uma via, semelhante à do me-
tro, na zona da requalificação 
entre os atuais terminais.

“O facto de não haver 
interface em Espinho é dis-
suasor da mobilidade que se 
pretende para a linha do Vale 
do Vouga", sustentou Pedro 
Meda, na sua intervenção.

Para o especialista, "é tam-
bém fundamental aumentar 
a velocidade do comboio em 
todo o percurso, suprimindo 
passagens de nível". Outra 
ideia para a reabilitação e mo-
dernização passa por manter 
a bitola métrica, permitindo 
"o desenvolvimento da linha 
do Vouga integrada na ma-
lha urbana da região" e, con-
sequentemente, o "aumento 
significativo da procura do 
transporte ferroviário".

Segundo dados apresen-
tados, a linha ferroviária do 
Vouga serviu, em 2019, cerca 
de 600 mil passageiros, nú-
mero que deverá aumentar 
nos anos seguintes.

Pedro Meda defende "a 
renovação integral da via e a 
automatização de passagens 
de nível o que "dará um con-

tributo para a melhoria da 
qualidade do serviço".

A médio prazo, o especia-
lista entende que deverá pro-
ceder-se à eletrificação da via 
com um sistema de 750 volts, 
semelhante ao utilizado no 
metro e adaptável ao mate-
rial circulante da CP.

“Nem no Afeganistão existe 
uma estação assim”

Por sua vez, Nuno Freitas 
considerou que a infraestru-
tura atual no canal ferroviá-
rio da linha do Vale do Vouga 
está "em muito mau estado" 
e que os "edifícios de passa-
geiros estão degradados". O 
antigo responsável da CP deu 
o exemplo do edifício da es-
tação de Espinho Vouga que 
"nem no Afeganistão existe 
uma assim!”

Nuno Freitas defende, 
também, a manutenção da 
bitola sendo esta a solução 
"adequada ao tipo de servi-
ço", semelhante ao metro de 
superfície.

Para o antigo responsável 
pela CP, o plano de concreti-
zação para a modernização 
da linha deveria incluir duas 
fases. A primeira, até 2025 e 
que visaria a "rápida reabi-
litação do que existe", com 
"pequenas correções de pa-
ragens e de traçado". Nesta 
fase estariam contemplados 
a reabilitação dos edifícios de 
passageiros, a alteração da lo-
calização de apeadeiros, a re-
construção da ligação inter-
modal com a linha do Norte 
em Espinho, a automatização 
da bilhética e a inclusão no 
sistema Andante. A segunda 
fase, a concluir até 2028, iria 
contemplar "a eletrificação, 
a aquisição de material circu-
lante e a gare intermodal com 
a linha de alta velocidade". 
Nesta altura, segundo Nuno 
Freitas, iria conseguir-se 

"uma frequência de 20 em 20 
minutos", entre a circulação 
de comboios na linha.

Por fim, Paulo Melo fa-
lou do plano de reabilitação 
da linha do Vale do Vouga 
2020/2030 que, segundo o res-
ponsável da IP, já atinge um 
"investimento de 120 milhões 
de euros, excluindo a interfa-
ce de Espinho", cujo estudo 
está em desenvolvimento.

Paulo Melo considera im-
portante a ligação à superfí-
cie entre as linhas do Vouga e 
do Norte na zona de Espinho, 

tendo em vista a melhora 
da interface de passageiros, 
“aproximando-a do centro 
da cidade e da zona balnear". 
Isto, de acordo com Paulo 
Melo, implicaria "o prolon-
gamento da linha até à esta-
ção de Espinho-Norte com a 
criação de estação Espinho-
-Vouga", em terminal, junto à 
atual zona do parque de ati-
vidades. A atual estação de 
Espinho-Vouga seria substi-
tuída por um apeadeiro jun-
to ao topo sul do recinto da 
feira semanal. ○

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 9 16°
5°

SEX • 10 15°
4°

SÁB • 11 16°
4°

DOM • 12 16°
4°

SEG • 13 15°
4°

TER • 14
14°
4°

QUA • 15 14°
4°

QUI • 16 14°
5°

Fonte: www.ipma.pt

última

Especialistas defendem 
bitola métrica, 
eletrificação e interface 
com a linha do Norte
O futuro da Linha do Vale do Vouga foi tema para uma conferência 
realizada no Europarque, em Santa Maria da Feira, que contou com 
a participação de Pedro Meda (Instituto da Construção), Nuno 
Freitas (ex-presidente da CP e especialista em transportes e vias de 
comunicação) e Paulo Melo (diretor de Departamento de Tráfego e 
Mobilidade da Infraestruturas de Portugal).

LINHA DO VALE DO VOUGA

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 

Linha do Vouga

600 mil passageiros em 2019
96 Km
50 Km/h velocidade máxima
Bitola métrica

Espinho-Ol. Azeméis *

16 comboios por dia
230.400 passageiros por ano

* Dados IP

“Além dos 
harmónios e da 
concertina, também 
já toquei guitarra, 
viola burguesa, 
cavaquinho, guitarra 
portuguesa e violino” 
 
José Bessa, destaque, p4 e 5

“Para ser guarda-
redes é preciso ter-
se muita coragem 
e, simultaneamente, 
alguma dose de 
loucura” 
 
Diana Monteiro, guarda-
redes futsal Novasemente 
GD, p16-17

“É necessário 
proteger os 
trabalhadores das 
autarquias que 
têm a coragem 
de muitas vezes 
fazer as denúncias 
que permitem ao 
Ministério Público 
agir” 
 
Catarina Martins, 
coordenadora BE, p7

faladura
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