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Sem imunidade parlamentar, 
Pinto Moreira deverá suspender 
mandato de deputado

Operação Vórtex DEFESA-ATAQUE

“Estamos 
literalmente à espera 
da Câmara há pelo 
menos cinco anos” 
Presidente dos academistas 
apelou à escritura pública da 
cedência de parcela de terrenos 
para o avanço das obras no 
pavilhão. p15
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O parecer, que já tinha sido aprovado pela Comissão de 
Transparência e Estatuto dos Deputados, foi aprovado por 
unanimidade em plenário da Assembleia da República. p7

POLÍTICA

Bloco de Esquerda 
acusa Executivo 
de se furtar a 
“esclarecimento 
político”
Bloquistas acreditam  
em “estratégia ao alcance 
da criatividade de quem 
domina”. p7

“Consultas parecem 
insuficientes e não 
respondem a todas 
as necessidades” 

Fátima Machado, diretora do Aces Espinho/Gaia, 
está no cargo há cinco meses. Gestora não esconde 
problemas no atendimento telefónico ou no 
funcionamento da USF Mar à Vista, mas garante a 
chegada de uma nova médica já em março. p4, 5 e 6

Destaque

ENTREVISTA

“Dois dos meus sonhos 
já foram realizados: 
ser campeão 
e jogar nas 
competições 
europeias”
Rui Moreira, 
voleibolista dos 
tigres. 
p16 e 17

4500 ESPINHO

Há locais sem 
identificação das 
ruas. Junta de 
freguesia quer 
ver a cidade com 
placas de toponímia 
já aprovadas por 
comissão. p9

MIL EUROS
ADCE começou 
projeto para idosos de 
Espinho com ajuda de 
financiamento do BPI e 
Fundação la CAIXA p10
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feira 
semanal

visto daqui

1 - O país parece mergulhado numa espécie de greve 
constante. E não, não ouso discutir as razões dos profis-
sionais do ensino, dos maquinistas ou dos enfermeiros. 
Mais ou menos acertadas, todos eles terão as suas razões 
e utilizam o direito para que muitos lutaram no 25 de 
abril. Paradoxalmente, uma greve é a mais eficaz possível 
quando prejudica, de forma direta ou indireta, os servi-
ços. E no outro espectro fica o cidadão comum, prejudi-
cado sem ter culpa sobre este processo. E é precisamente 
nesta espécie de simbiose que existe uma linha que é 
perigosa e convém ser acautelada: a opinião pública. 
Quando é perdida, e lembrando Zeca Afonso, o povo é 
quem mais ordena. Repito, uma vez mais, que não tenho 
nada contra as greves e, pessoalmente, apoiarei sempre 
que considerar que essa luta seja necessária e justa. Mas 
parece que vai existir um ponto de rutura, fruto de des-
gaste e cansaço e, pelo que a história nos diz, nem sequer 
é muito claro quem vai ganhar. 

2 – A Associação Académica de Espinho está de parabéns 
por mais um aniversário. Um clube eclético com enorme 
honra e tradição na comunidade espinhense e que, a 
julgar pelo passado mais recente, mostra ambição para 
consolidar o futuro. Contudo, parece que ronda sempre 
uma espécie de nuvem de mau agoiro sobre o futuro. O 
projeto de requalificação e renovação do pavilhão já dura 
há alguns anos, mas tem sofrido alguns reveses. Parece 
existir sempre mais uma pedrinha para arruinar a engre-
nagem e nunca nada parece estar correto. Num país tão 
burocrático, se calhar já devíamos estar habituados a 
estes processos. Mas para mim, como espinhense, fico 
sempre desiludido quando vejo que algo não se resolve 
por alguma inércia ou até mesmo falta de vontade. 

3 – O atendimento telefónico nos Centros de Saúde do 
concelho poderiam ser um caso de estudo. O telefone 
toca, toca e torna a tocar e a chamada acabava por cair. 
Não havia resposta do outro lado obrigando muitas 
vezes, doentes e idosos, a deslocarem-se pessoalmente 
às unidades para tratar de um processo ou marcar 
uma simples consulta. Casos surreais, que trazem-me 
à memória quando era criança e tinha de ir de madru-
gada para o Centro de Saúde à procura de uma vaga. E 
muitas vezes vinha pelo mesmo caminho, pois o médico 
não aparecia ou as vagas, três se bem me recordo, eram 
rapidamente ocupadas. Nesta edição, Fátima Machado, 
nova diretora executiva do ACeS Espinho/Gaia, deu 
conta dessa situação dos telefonemas e afirma que a 
situação está a ser trabalhada e o processo simplificado 
e melhorado. E ainda bem que há alguém que tenha em 
linha de conta a opinião dos utentes. Estranho é como é 
que deixaram situações destas prolongarem-se durante 
anos a fios. Mas também estamos num país que volta 
e meia fica com algumas maternidades encerradas por 
falta de médicos/especialistas. Por isso, se calhar, nada é 
de estranhar.

Uma greve à saúde

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4, 5 e 6 | Entrevista a Fátima Machado, diretora do 
Centro de Saúde de Espinho
“O novo Estatuto do SNS veio permitir a abertura de um 
procedimento concursal, que permitirá fixar uma reserva de 
recrutamento. Isto irá permitir substituir os profissionais 
temporariamente ausentes”

4500 ESPINHO
7 | Bloco de Esquerda aponta o dedo a Executivo 
municipal depois do “terramoto político que Espinho 
viveu”
7 | Pinto Moreira perde imunidade parlamentar 
Deputado do PSD deve suspender mandato 
9 | Ruas sem placas de identificação e com números 
pintados em paredes. Comissão para a avaliação e 
implementação das placas de toponímia já aprovou 
modelo, mas falta implementá-lo nos vários 
cruzamentos.

4500 FREGUESIAS
10| ADCE dá início a projeto Entre Nós a pensar nos 
idosos de Espinho
Iniciativa ganhou financiamento de programa do BPI e 
Fundação la Caixa 

DEFESA-ATAQUE
15 | Reportagem. "Agendem a nossa escritura das 
parcelas cedidas, apreciem o nosso projeto e nós cá 
estaremos para trabalhar", José António Lacerda, no 
jantar de encerramento das comemorações do 85.º 
aniversário da AA Espinho.
16 e 17 | Entrevista. "Treinador poderá ser uma 
alternativa ao meu futuro na modalidade, mas sempre em 
escalões de formação", Rui Moreira, capitão da equipa 
de voleibol do SC Espinho.
18 | “Se apresentei esta candidatura é porque tenho a 
certeza de que serei capaz de desempenhar a função". 
José Mário Cachada, chefe da Divisão da Educação e Cultura 
da CM Espinho, candidata-se a presidente da Federação 
Portuguesa de Judo nas eleições do próximo dia 19 de 
fevereiro.
19 | Futebol. Tigres foram afastados da Taça de Aveiro. 
Lotaria das grandes penalidades deu vantagem ao Alba.
19 | Futsal. SC Silvalde passou à segunda fase no 
primeiro lugar. Novasemente GD tentará segurar quarto 
lugar no dia 25.

OFF
21 | Música. Voz espinhense do fado grava primeiro CD 
aos 95 anos. Adelaide Caralinda já esgotou primeira 
edição com o seu Espinho Lindo.

ÚLTIMA
24 | António Saiote recebe a mais alta distinção das 
ordens honoríficas portuguesas pelas mãos de Marcelo 
Rebelo de Sousa 

Atrasos
No jantar de aniversário 
da Associação Académica 
de Espinho, o presidente 
da instituição foi bastante 
direto sobre o futuro. É 

preciso requalificar e 
criar novas condições 
para os mochos. Os 
planos há muito 

que existem mas 
parecem não ver a luz do 
dia. Os sucessivos atrasos 
burocráticos não são 
benéficos nem em termos 
financeiros nem sequer 
desportivos. Urge acelerar 
este processo para a AAE 
poder ter meios para lutar 
por muitos mais anos. 

Factos e figuras da semana

António Saiote
Ser condecorado com 
o grau de Comendador 
da Ordem do Infante D. 
Henrique, a mais alta 
distinção das ordens 
honoríficas portuguesas, 
é um estatuto que não 

está ao alcance de 
todos. Embora não 
seja natural daqui o 

músico e professor 
António Saiote há muito 
que abraçou Espinho 
como casa. A distinção é 
pessoal, mas ao mesmo 
tempo evidencia o que de 
bom existe nesta cidade à 
beira mar plantada.

Placas e plaquinhas
É incompreensível como é 
que uma cidade tão peque-
na e jovem como esta, apre-
senta falhas como a falta 
de placas nas ruas. Não há 

uma uniformização so-
bre este processo e, na 
maioria dos casos, reina 

apenas o bom senso na 
hora de colocar uma placa. 
Do outro lado da medalha, 
existem ainda casos em 
que o mais prático é mes-
mo nem colocar nada. Nin-
guém fiscaliza e ninguém 
age em conformidade. São 
daqueles pormenores que 
passam muitas vezes ao 
lado, mas mancham uma 
cidade.
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destaque

Fátima Machado, de 53 anos, é diretora executiva do ACeS Espinho/Gaia 
desde setembro de 2022. Motivada por uma função que considera desafiadora, 
a gestora admite ter encontrado, em Espinho, alguns problemas internos 
que precisam de resolução, com destaque para o atendimento telefónico das 
unidades ou o funcionamento da USF Mar à Vista.

ENTREVISTA

“Tenho analisado 
reclamações dos utentes 
e percebido que há razões 
para alguma insatisfação” 
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LISANDRA VALQUARESMA

Como encarou o desafio para as-
sumir a direção do ACeS Espinho/
Gaia? 
Com muita motivação. A minha for-
mação de base é economia, mas ini-
ciei a minha atividade profissional 
num hospital público e há trinta 
anos que me dedico a instituições 
da saúde do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). Nas instituições por 
onde passei, estive sempre ligada 
à gestão de cuidados de saúde, 
como assessora ou administra-
dora, integrando os conselhos de 
administração. Esta experiência 
permite-me ter uma visão global e 
interligada dos cuidados de saúde, 
que facilita a implementação de 
estratégia, a gestão de recursos e o 
planeamento. A indigitação para di-
retora executiva do ACeS Espinho/
Gaia teve em consideração o perfil, 
o conhecimento das capacidades e o 
resultado do desempenho nas insti-
tuições que integrei. 
É preciso ser mais que um gestor 
para assumir um cargo destes?
Para esta posição, considero neces-
sário ser alguém que tenha uma 
visão global e transversal em todas 
as áreas, quer seja na de compras, 
recursos humanos ou no âmbito 
financeiro. É óbvio que cada insti-
tuição tem uma organização muito 
própria, mas acho que é uma mais-
-valia alguém que assume as fun-
ções de direção executiva, conhecer 
estas áreas que, efetivamente, 
temos que lidar. Conheço bem a 
organização e funcionamento dos 
hospitais e centros de saúde. Por 
isso, assumi a direção do ACeS mo-
tivada, com sentido de responsabi-
lidade, na convicção de que posso 
ajudar a melhorar os cuidados de 
saúde a prestar aos cidadãos da 
nossa comunidade
Está no cargo desde setembro. 
O que encontrou era aquilo que 
esperava?
Por força das funções que tenho de-
sempenhado, designadamente com 
ligação à ARSNorte, tenho mais ou 
menos uma ideia da organização e 
do desempenho das diferentes insti-
tuições. As eventuais insuficiências e 
constrangimentos que existem, são 
sempre um desafio para fazer mais 
e melhor. Esperava muito trabalho e 
muitas mudanças. Umas inspiradas 
nos profissionais, nos seus projetos, 
nas suas ideias, que não deixarei 
de ouvir e, na medida do possível, 
apoiar e validar em projetos de inter-
venção e outras decorrentes do novo 
Estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
52/2022 de 4 de agosto, que introduz 
mudanças ao nível da organização 
dos ACeS, reforçando a sua auto-
nomia e prevendo uma atuação cola-
borativa com as entidades parceiras, 
com destaque para as autarquias. 
No fundo, encaro este cargo como 

um trabalho desafiador porque há 
algumas tarefas de programação 
numa situação que é nova. Ou seja, 
não é um trabalho rotineiro daquilo 
que já se faz, mas é olhar para os 
centros de saúde e planeá-los, re-
programando também a própria 
atividade.
Qual foi a primeira perceção do tra-
balho que havia para desenvolver? 
Um dos aspetos que acho impor-
tante numa instituição é a exis-
tência de uma boa comunicação 
interna entre todos os profissionais 
que permita um fluir saudável da in-
formação. Quando cheguei, achava 
que havia pouca comunicação in-
terna. Havia processos que estavam 
muito centralizados num deter-
minado gestor e se, por qualquer 
motivo, a pessoa tinha um impre-
visto e ficava ausente, esse processo 
perdia-se. As diferentes unidades 
do ACeS não podem viver num cir-
cuito fechado. Nestes poucos meses, 
tenho tentado com os órgãos exis-
tentes e com os profissionais, esta-
belecer um fio condutor estratégico 
e de atuação, para que todos saibam 
o que se faz, como se faz e para que 
se faz. Que haja instrumentos de re-
colha de informação, análise e con-
trolo, que existam procedimentos 
escritos e linhas de orientação. Esta 
ação parece-me importante na oti-
mização de recursos, na fluidez de 
circuitos e no agilizar das respostas 
aos utentes. Isto criará sustentabili-
dade organizativa para a ação pre-
sente e futura desta grande unidade 
de saúde. Hoje estou cá, mas o meu 
propósito é que amanhã, quando 
não estiver, haja uma linha orienta-
dora e um registo para quem tiver 
dúvidas.
Assumir o cargo depois da pan-
demia terá dificultado ainda mais o 
seu papel?
Talvez, mas isso também terá acon-
tecido no meu papel anterior. De 
certa maneira, a pandemia criou 
desgaste nos profissionais, dimi-
nuiu recursos e criou constrangi-
mentos na abordagem às diferentes 
necessidades em saúde dos utentes. 
Mas estas circunstâncias, que se 
podem considerar adversas, abrem 
oportunidades de superação e de 
mudança. Trabalhei sempre em pe-
ríodo de pandemia, por isso acho 
que tal não foi um obstáculo. Traba-
lhei com essa pressão durante todo 
o período de pandemia. Não foi isso 
que me trouxe mais stress nem 
angústia.
Uma das queixas mais frequentes 
diz respeito à marcação de con-
sultas. Como está esse processo? 
Tenho analisado algumas reclama-
ções dos utentes e percebido que há 
razões para alguma insatisfação. As 
consultas programadas e as ditas 
“consultas abertas” parecem insufi-
cientes e não respondem a todas as 
necessidades. A grande dificuldade 
é, não tanto o número de médicos 
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existentes, mas a substituição de 
profissionais nas suas faltas e au-
sências. Por isso, encontramo-nos a 
fazer algumas alterações. 

Que tipo de alterações? 
Estas ausências, muitas vezes 
imprevisíveis e prolongadas, difi-
cultam o normal funcionamento 
das respostas, levando à insatis-
fação dos utentes. Quando che-
guei, percebi que existiam quatro 
médicos, mas só estavam dois ao 
serviço. Como se sabe, os ACeS não 
tinham autonomia para substi-
tuir as ausências de profissionais. 
Cremos, no entanto, que breve-
mente esse problema será minimi-
zado. O novo Estatuto do SNS veio 
permitir a abertura de um proce-
dimento concursal, que permitirá 
fixar uma reserva de recrutamento. 
Isto irá permitir substituir os profis-
sionais temporariamente ausentes. 
No caso do ACeS Espinho/Gaia, es-
tamos em fase de entrevistas, pois 
o objetivo é ficar com uma reserva 

em que podemos substituir os pro-
fissionais ausentes por outro, com 
um contrato de trabalho a termo in-
certo pelo período da ausência. 
Essa medida vai trazer mudanças 
em breve à Unidade do Centro de 
Saúde de Espinho (UCS)? 
Espero que isto traga mudanças. 
Desde logo com reflexo na efetivi-
dade dos cuidados à comunidade e 
no trabalho mais eficaz e sustentado 
das diferentes equipas de saúde. 
A UCS de Espinho vai, a partir do 
dia 1 de março, ter em funções uma 
nova médica que irá garantir o aten-
dimento a uma lista completa dos 
utentes. Isto permitirá satisfazer 
muitos dos utentes que frequente-
mente se deslocavam à unidade e 
não tinham qualquer resposta para 
as suas necessidades. Este reforço 
permitirá estabilizar a equipa.

Como tem corrido o funcionamento 
da USF Mar à Vista e de Anta?
O funcionamento da USF de Anta 
tem corrido muito bem, eviden-
ciando um dos melhores índices 
de desempenho global. Por outro 
lado, a USF Mar à Vista, tem conhe-
cido alguns constrangimentos. Isto 
deve-se essencialmente ao facto 
da equipa estar repartida por dois 
locais físicos (Silvalde e Paramos). 
Temos quatro médicos numa uni-
dade e dois noutra, basta que num 
dos polos o médico esteja ausente, 
por doença ou outra razão, que 
é gerado um défice de resposta. 
Mesmo as substituições internas, 
que estão previstas nas USF, 
obrigam a que a equipa se reor-
ganize para fazer a cobertura dos 
utentes num esforço acrescido e de 
maior complexidade.

Em que patamar se encontra o 
novo Polo do Centro de Saúde da 
Marinha?
Pelas informações dos serviços da 
ARSNorte e da Câmara Municipal 
de Espinho, creio que, brevemente 
esta unidade de saúde será uma 
realidade para a nossa comunidade. 
Do que sei, a Câmara Municipal tem 
verbas inscritas num programa para 
fazer uma adaptação do espaço e já 
tem um programa funcional vali-
dado pelo Serviço de Instalações e 
Equipamentos da ARS Norte. Tra-
ta-se de um processo que já vinha 
a ser resolvido antes da minha 
chegada, mas, na época, promovi 
diligências com as forças locais da 
Câmara Municipal, para, inclusiva-
mente, fazer uma visita ao espaço. 
A consecução deste projeto permi-
tirá, a breve trecho, alargar a nossa 
oferta de serviços no concelho de 
Espinho, permitindo à Unidade de 
Cuidados na Comunidade, ter ins-
talações mais adequado e humani-
zadas, designadamente para fazer 
atendimento às grávidas.  A ideia 
seria haver uma deslocalização de 
alguns profissionais para lá. Acho 
que as pessoas têm que ser envol-
vidas, tal como as forças locais. É 
preciso perceber, no fundo, de que 
forma é que se consegue maximizar 
a oferta de cuidados, em função das 
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Glossário
USF Unidade de Saúde Familiar
UCSP Unidade de Cuidados Saúde Personalizados
ACeS Agrupamento de Centros de Saúde

 

O funcionamento 
da USF de Anta 
tem corrido muito 
bem, evidenciado 
um dos melhores 
índices de 
desempenho 
global”

USF de ESPINHO

13.995 utentes 
UCSP de ESPINHO

5.634 utentes
USF Mar à Vista

10.057 utentes 
USF de Anta

12.206 utentes 
COBERTURA MÉDICA
NO CONCELHO DE ESPINHO:

USF de Espinho

8 médicos
UCSP de Espinho

4 médicos
USF Mar à Vista

6 médicos
USF de Anta

7 médicos
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permitir, ainda, a evolução da atual 
UCSP para uma USF, com uma 
resposta sustentada e mais bem 
organizada na prestação efetiva de 
cuidados. Esta realidade será mais 
motivadora para os profissionais 
porque permite outra dinâmica de 
atuação que contribui para um au-
mento da satisfação geral.
É possível a abertura do espaço 
este ano?
Se dependesse só da minha von-
tade, posso dizer que sim. Costumo 
dizer que não faço futurologia e 
não é um processo que esteja a 
ser gerido diretamente por nós, 
mas havia essa expectativa. Dos 
contactos que mantenho com a 
Câmara Municipal, sei que o pro-
cesso está em curso e é espectável 
que a execução seja consumada do 
decurso do corrente ano. A Câmara 
Municipal encontra-se até à pro-
cura de um terreno para construir 
um novo edifício para a USF de 
Anta e, por isso, o objetivo é traba-
lharmos em conjunto, maximizar as 
sinergias e prestar o melhor serviço 
à população.
Considera que a expansão do 
Centro de Saúde de Espinho é uma 
necessidade?
Sim. Os serviços têm crescido, como 
tem aumentado o movimento dos 
utentes, por isso, as instalações fí-
sicas evidenciam insuficiência para 
a atividade existente e uma condi-
cionante ao desenvolvimento de 
projetos futuros. Este espaço é pe-
queno para os cuidados que temos 
que prestar e, além disso, existem 
situações que, do ponto de vista 
organizativo, causam-nos alguns 
constrangimentos. Por exemplo, 
o atendimento complementar é 
feito no piso de cima, mas temos 
o segurança no piso de baixo. Há 
aqui a necessidade de restruturar 
a localização de alguns serviços e 
aqui não temos a possibilidade de 
crescer. Os profissionais não têm, 
neste espaço, a capacidade de de-
senvolver todas as atividades que 
eles queriam com a comunidade. 
Portanto, um novo espaço é uma 
mais-valia.
Nos últimos tempos surgiram 
várias críticas relativamente ao 
funcionamento do atendimento 
telefónico, com destaque para o 
Centro de Saúde de Espinho. A que 
se deve a dificuldade de contacto?
Efetivamente o atendimento tele-
fónico era um problema. Parte da 
questão tinha a ver com equipa-
mento e procedimentos obsoletos. 
Esse é um processo que ainda não 
está resolvido a 100%, mas foram 
feitas algumas alterações já no de-
curso de 2022. 
Que tipo de alterações?
Foram implementadas algumas 
soluções técnicas e novos pro-
cedimentos que minimizaram a 
maioria dos problemas existentes. 
Foi instalado um sistema que per-

mite a gravação de chamadas, ou 
seja, o sistema telefónico permite 
o contacto direto e, quando este 
não seja logo possível, a gravação 
da chamada. O contacto fica gra-
vado e um assistente técnico, num 
curto prazo, contacta o utente para 
perceber qual é a necessidade. 
Esta facilidade introduzida, além 
de um contacto mais fluído, vai 
possibilitar resolver muitas ques-
tões. Através deste sistema bastará 
a pessoa indicar o que pretende, 
fornecer os dados necessários e 
deixar expressa a sua necessidade. 
No passado, o atendimento telefó-
nico foi motivo de muitas queixas, 
mas estamos a tentar otimizar e 
a tentar ver como conseguimos 
maximizar o que o software nos 
permite. 
Quais são os objetivos que tem 
neste momento para as unidades 
de Espinho?
Para o futuro, centro-me em 
quatro objetivos que são, na glo-
balidade, para Espinho e para o 
ACeS. Em primeiro lugar, garantir 
a melhoria do acesso dos utentes. 
Ou seja, se o utente tem uma ne-
cessidade, o propósito é que re-
corra à sua unidade e que seja 
atendido, seja porque precisa de 
medicação ou de uma consulta 
médica. Por outro lado, é objetivo 
implementarmos um processo que 
já desencadeámos no final de 2022 
que passa por fazer, anualmente, 
a avaliação da satisfação dos 
utentes porque, também olhando 
para a sua satisfação, conseguimos 
perceber onde estamos a falhar 
e o que temos que alterar para ir 
de encontro às necessidades da 
população. Como terceiro obje-
tivo, destaco a importância de não 
descurar a dotação em termos de 
recursos humanos porque só con-
seguimos que a população tenha 
acesso aos cuidados, se tivermos as 
dotações necessárias. Isso exige da 
nossa parte que estejamos atentos 
e que tenhamos uma articulação 
com a tutela em termos de aber-
tura de vagas, de levantamento e 
reporte das nossas necessidades. 
Por último, trabalhar mais isolada-
mente ou mais em articulação com 
a autarquia porque também temos 
um processo em paralelo com a 
transferência de competências, 
mas, no fundo, também garantir 
que o concelho e o ACeS tenham 
instalações mais dignas para os 
profissionais e para os utentes, tal 
como no âmbito do equipamento 
médico. Se um médico precisa de 
um otoscópio, por exemplo, é im-
portante que não lhe apareça algo 
que não tem bateria ou que está 
partido. Tem que haver uma preo-
cupação nos materiais, nas instala-
ções, nos recursos humanos, na sa-
tisfação e no acesso. Se isto tudo se 
encaixar, penso que conseguimos 
ficar todos mais satisfeitos. ○

destaque

necessidades que existem no local. 
No fundo, este novo espaço vai per-
mitir retirar pressão às atuais insta-
lações da sede do ACeS e reafectar 
meios técnicos e humanos.  
A abertura do novo espaço é 
vantajosa?
Vejo muitas vantagens. Neste novo 
espaço haverá lugar, além do mais, 
para instalar uma valência de saúde 
oral, à semelhança do que existe na 
sede do ACeS. Será mais cómodo 
ter mais espaço porque, às vezes, os 
profissionais querem um gabinete 
e têm que fazer gestão de agendas 
para partilhar o local. Isto será bom 
para os utentes, pois poderão ter, por 
exemplo, uma aula de preparação 
para o parto. Além disso, o espaço vai 

FÁTIMA MACHADO foi designada “atendendo 
à competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequada”, segundo 
despacho emitido em setembro do ano passado 
pela antiga ministra Marta Temido. Estará no 
cargo por um período de três anos, sucedendo à 
enfermeira Celeste Pinto.
A diretora executiva, que tem mestrado em Gestão 
de Unidades de Saúde pela Universidade do Minho, 
tem uma vasta experiência da área da administração 
hospitalar, tendo sido vogal executiva do conselho 
de administração do Hospital de Braga entre 2019 
e 2022, integrou a equipa de gestão do Acordo do 
Centro de Reabilitação do Norte de 2016 a 2019 e 
foi vogal executiva do conselho de administração do 
Centro Hospitalar do Médio Ave de 2013 a 2016.
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LISANDRA VALQUARESMA

O BLOCO de Esquerda (BE) acusa 
Maria Manuel Cruz, presidente da 
Câmara Municipal e a sua equipa 
de “uma manifesta incapacidade 
política de leitura da própria rea-
lidade”. A crítica é feita por João 
Matos, vogal da Assembleia Muni-
cipal de Espinho, e surge depois dos 
bloquistas terem recebido resposta 
a um requerimento, enviado em 
janeiro, que questionava a ação do 
executivo municipal relativamente 
ao grupo Pessegueiro, depois do co-
nhecimento da Operação Vórtex.

No documento enviado à pre-
sidente da autarquia constavam 
várias perguntas, nomeadamente 
sobre a atuação em matérias de li-
cenciamentos, autorizações ou con-
cessões relacionadas com o grupo 
Pessegueiro, e a dúvida se estas 
nunca teriam sido abordadas em 
reuniões. Na resposta ao requeri-
mento efetuado pelo BE, ao qual 
a Defesa de Espinho teve acesso, 
Maria Manuel Cruz refere que “os 
referidos assuntos integravam o 
lote de delegação de competências 
no presidente, pelo que a sua tra-
mitação e aprovação não previa 
que os mesmos fossem apreciados 
em reunião da Câmara Municipal”. 
Além disso, afirma que “até ao pre-
sente momento, o Município de 
Espinho não dispõe de qualquer in-
formação oficial sobre os atos alega-
damente praticados ou sobre a sua 
indiciação”. 

Para o deputado do BE, a pre-
sidente da autarquia opta, assim, 
“pela resposta evasiva e esquiva, 
arvorando-se numa malha burocrá-
tica formalista que nada esclarece 
ou elucida”, ao mesmo tempo em 
que representa, para os bloquistas, 
a “sua incapacidade política para 
avocar competências afetas às 
áreas funcionais de Planeamento, 
Ordenamento do Território e De-

senvolvimento, Obras Particulares e 
Licenciamentos e Fiscalização Mu-
nicipal, já que não se assume sequer 
capaz de concretizar uma simples 
consulta documental dos processos 
concernentes às pastas que agora 
tutela”.

Já sobre as consequências po-
líticas que a autarca “dará às de-
cisões do seu antecessor, e que se 
traduziram em atentados urba-
nísticos”, que o BE procurou saber, 
Maria Manuel Cruz afirmou que 
o executivo municipal “tudo fará 
para salvaguardar, de forma abso-

lutamente rigorosa, o cumprimento 
dos preceitos legais em matéria de 
urbanismo e para possibilitar uma 
atuação efetiva da Câmara Muni-
cipal caso se detetem ilegalidades 
ou irregularidades”. 

Para João Matos, trata-se, assim, 
de um “labirinto do burocrata para 
o qual o Executivo do Partido Socia-
lista nos pretende atirar”. De acordo 
com o deputado da Assembleia Mu-
nicipal de Espinho, o executivo, “fur-
tando-se ao devido esclarecimento 
político desta situação, é só mais 
uma estratégia ao alcance da cria-
tividade de quem domina, quando 
o povo de Espinho é tramado pela 
ausência de políticas de habitação 
que protejam ao invés de segregar”, 
defende.

Auditoria na Câmara foi solicitada 
à IGF a 19 de janeiro 

Depois de ter anunciado avançar 
com uma auditoria na Câmara 
Municipal, Maria Manuel Cruz in-
formou, através do requerimento 
solicitado pelo Bloco de Esquerda, 
que “o pedido de realização de ações 
inspetivas em matéria de urba-
nismo foi endereçado à IGF - Au-
toridade de Auditoria através do 
ofício 113/2023, com data de 19 de ja-
neiro de 2023, conforme foi tornado 
público e demonstrado na reunião 
da Câmara Municipal de 23 de ja-
neiro de 2023”.

Para o vogal, trata-se de uma de-
cisão que o BE saúda, mas afirma 
que “a postura da atual presidente 
do Executivo, relativamente a ma-
térias de licenciamento, autoriza-
ções e/ou concessões ao grupo Pes-
segueiro, denota uma convivência 
pacífica, por parte de Maria Manuel 
Cruz e Leonor Fonseca, ambas ve-
readoras do Executivo presidido 
por Miguel Reis, com o desconhe-
cimento a que o então presidente 
votava a sua equipa”. •

LISANDRA VALQUARESMA

PINTO MOREIRA perdeu a 
imunidade parlamentar na 
passada sexta-feira, dia 10 
de fevereiro, altura em que 
a Assembleia da República 
aprovou, em plenário, o seu 
levantamento. Segundo a 
Constituição e os Estatuto 
dos Deputados, o levanta-
mento da imunidade parla-
mentar é obrigatório “quando 
houver fortes indícios de 
prática de crime doloso a que 
corresponda pena de prisão 
cujo limite máximo seja su-
perior a três anos”. 

O parecer, que já tinha sido 
aprovado pela Comissão de 
Transparência e Estatuto dos 
Deputados, foi aprovado por 
unanimidade e possibilita, 
assim, que Pinto Moreira seja 
constituído arguido e interro-
gado no âmbito da Operação 
Vórtex, depois do pedido do 
Tribunal Judicial da Comarca 
do Porto.

Segundo informações di-
vulgadas pela imprensa na-
cional, o antigo presidente 
da Câmara Municipal de Es-
pinho esteve presente no ple-
nário quando foi votado e au-
torizado o levantamento da 
sua imunidade parlamentar, 
tendo sido cumprimentado 
por alguns colegas da ban-
cada social-democrata, no-
meadamente por Fernando 
Negrão e António Prôa.

Recorde-se que o antigo au-
tarca tinha anunciado pedir a 
suspensão do mandato como 
deputado do PSD caso fosse 
efetivado o pedido de levan-

tamento da sua imunidade 
parlamentar e a consequente 
constituição de arguido, em-
bora tal não represente “qual-
quer admissão de culpa no 
processo respetivo”, mas por 
considerar que não tem “o 
direito de perturbar o normal 
funcionamento do trabalho 
político do seu partido e dos 
seus mais altos responsáveis.

Neste sentido, é possível 
que, nos próximos dias, Pinto 
Moreira peça a suspensão 
do mandato para responder 
por quatro alegados crimes 
relacionados com corrupção, 
algo que não se verificou até 
ao fecho desta edição. 

No âmbito da investigação 
da Operação Vórtex, o social-
-democrata poderá ser acu-
sado de corrupção passiva 
de titular de cargo público, 
tráfico de influências, preva-
ricação e abuso de poder. Re-
corde-se que, de acordo com 
informações divulgadas, o 
Ministério Público e a Polícia 
Judiciária suspeitam que o 
deputado tenha pressionado 
a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) para um parecer 
favorável à construção de 
um lar em Espinho, uma obra 
que seria um dos principais 
projetos do empresário Fran-
cisco Pessegueiro. •

4500 Espinho

POLÍTICA OPERAÇÃO VÓRTEX

Bloco de Esquerda acusa 
Executivo Municipal de 
“manifesta incapacidade 
política”

Pinto Moreira 
perde imunidade 
parlamentar e 
deverá suspender 
mandato 

Depois do “terramoto político que Espinho viveu”, o Bloco de 
Esquerda defende que a equipa presidida por Maria Manuel Cruz 
“denota uma convivência pacífica com o desconhecimento” e acusa-a 
de “incapacidade política”.

Antigo presidente de Espinho tinha 
anunciado pedir a suspensão do 
mandato como deputado caso fosse 
efetivado o pedido de levantamento 
da sua imunidade parlamentar e a 
consequente constituição de arguido.

Estratégia ao 
alcance da 
criatividade de 
quem domina, 
quando o povo de 
Espinho é tramado 
pela ausência 
de políticas de 
habitação que 
protejam ao invés 
de segregar”
João Matos, BE
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A Chuva d`Afetos, associação de apoio social, está a completar o 
nono aniversário. Liliana Dias, responsável máxima pela instituição, 
está ciente das dificuldades que os espinhenses vão enfrentar em 
2023, mas mostra-se confiante no progresso da causa.

4500 Espinho

Qual é o propósito da Chuva d’Afetos?
Neste momento, a instituição está 
muito centrada numa resposta a ní-
vel alimentar. Não é a vertente que 
queríamos, mas é o que consegui-
mos dar. Ainda assim, conseguimos 
também dar apoio a nível económico 
quando nos apresentam casos com 
faturas já em situações limite. Esta-
mos também a apostar cada vez mais 
na formação e será esse um dos nos-
sos focos para o futuro.
Como surgiu a instituição?
Acho que tive sempre uma missão a 
nível social. A minha formação aca-
démica é a psicologia, portanto tentei 
aliar a psicologia à área social com a 
criação desta associação. Se pensar-
mos que a psicologia consegue ir ao 
encontro do outro, de forma a aju-
dá-lo a minimizar aquilo que é o im-
pacto do mal-estar, pode-se dizer que 
a psicologia está ligada à área social, 
porque é isso que tentamos fazer.
Que tipo de iniciativas é que desen-
volvem?
Inicialmente começamos por desen-
volver iniciativas a nível de recolha 
de alimentos e fizemos animações 
como forma de angariação de fun-
dos. Neste momento, como referi, es-
tamos também focados na formação. 

Depois da pandemia, o nosso eixo de 
ação mudou bastante e passou a ser 
90% de formação. Continuamos com 
os outros apoios, sem sombra de dú-
vida, mas acabamos por dar muito 
foco à área da formação.
Por que razão mudaram esse foco?
Na altura, tivemos uma reunião da 
rede social e chegamos à conclusão 
de que seria uma resposta que Espi-
nho precisava. Deste modo, a Chuva 

d`Afetos ficou com a responsabilida-
de da formação para beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção (RSI). 
Neste momento, já não é apenas para 
beneficiários do RSI, e temos em 
mente iniciar uma formação, no final 
de 2023, para psicólogos e enfermei-
ros, em horário pós-laboral. Fazemos 
isto porque acreditamos que o mun-
do ficará melhor com uma população 
cada vez mais instruída. Algo que te-

mos conseguido é ensinar as pessoas 
a pescar, e não entregar o peixe. Só 
assim as pessoas conseguem sair da 
situação em que se encontram.
Em alturas de extremas dificulda-
des, como a pandemia ou a guerra 
na Ucrânia, sentiu um acréscimo de 
voluntários? 
Trabalhamos sempre com um grupo 
de voluntários fixos, como por exem-
plo, os escuteiros de Espinho e os de 
Canelas, que estão sempre disponí-
veis para ajudar. Neste momento, sei 
que se contactar alguns dos nossos 
voluntários a pedir ajuda para uma 
recolha de alimentos, no próximo 
fim-de-semana, podemos contar 
com eles. Relativamente à pandemia 
e à guerra, foram situações que nos 
afetaram, no sentido em que deixa-
mos de contar com o apoio de alguns 
grupos, com que sempre contávamos. 
Temos o exemplo da Panike, que for-
necia bolos-reis de chocolate, e a So-
nae, que fornecia bolos-reis de frutas 
cristalizadas. Deixaram de o fazer 
com a pandemia. Acabamos por não 
conseguir oferecer o mesmo cabaz no 
Natal por causa disso. 
A Associação chegou a estar em ris-
co nessas alturas?
Felizmente não, nunca. Temos três 
sócios que sempre deram uma aju-
da muito grande a nível de suporte 
financeiro. E ainda hoje fazem isso 
para garantir o bem estar e funciona-
mento da instituição.
Para além dos voluntários fixos, é 
fácil tornar-se voluntário sem ser 
membro desses grupos?
Sim, é possível fazer a inscrição pre-
sencialmente na nossa sede ou no 
nosso site. Apesar de termos recebido 
inscrições, sinto que temos estado 
aquém no aspeto da dinamização 
das redes sociais. Por outro lado, acho 
que isso é positivo, visto que temos 
tido muita atividade, mesmo sem 
essa dinamização. Uma das coisas 
que sempre foi prioridade na Chuva 
D`Afetos, foi nunca divulgar fotos 
da entrega dos cabazes, ou das pes-
soas que recebem ajuda. As únicas 
fotos que existem são as de jantares 
de Natal, porque jamais iremos divul-
gar fotos de entregas de cabazes ou 
de faturas pagas, isto é um princípio 
meu. Para mim, a verdadeira solida-
riedade não se divulga ou publicita, 
até porque nós não iriamos querer 
estar numa fotografia caso recebês-
semos um cabaz, é preciso haver essa 
empatia.
Sente que a associação tem crescido 
bastante desde a sua fundação, em 
2014?
Sim, cresceu bastante a nível de for-
mação. Isso ajudou na dinamização 
do espaço, no crescimento do traba-
lho feito pelos alunos o que acaba por 
dar uma maior visibilidade. Aquilo 
que queremos é dar afetos, algo que 
o ser humano precisa e carece. O 
profissionalismo é muito importante 
para o nosso crescimento, mas os afe-
tos são a nossa missão. 

A ambição para os próximos nove 
anos é continuar a dar afetos com 
profissionalismo?
A ambição para os próximos nove 
anos é continuar a dar afetos, conti-
nuar a ter empatia pelo próximo, con-
tinuar a estender a mão a quem confia 
em nós e desenvolver novos projetos. 
Queremos também continuar a fazer 
crescer o nosso banco de alimentos 
normal mas também o sem glúten. 
Continuar com o eixo da formação e 
torná-lo mais estruturado, não finan-
ciado, para podermos chegar a todos 
os públicos e não só aos mais vulne-
ráveis financeiramente. Penso que es-
tamos num ano extremamente difícil, 
e vamos ter uma certa pobreza enver-
gonhada, pessoas de classe média que 
não estavam habituadas a estar em 
dificuldades, como tivemos em 2008. 
Como é que se ajuda as pessoas que 
têm essa pobreza envergonhada?
É algo muito constrangedor para 
nós, porque vamos abordar uma 
pessoa que sabemos que não vai 
estar à vontade com o tema. Uma 
pessoa que está habituada a viver 
de apoios sociais não tem proble-
mas em aceitar um cabaz de ali-
mentos, porque é este o seu registo, 
não conhecem outro. No caso da 
pessoa que sempre se habituou a 
lutar por uma vida melhor, sempre 
conseguiu viver com alguma quali-
dade de vida, com maior ou menor 
dificuldade, ter de vender o carro de 
um momento para o outro ou ter 
de voltar a viver na casa dos pais, é 
mais difícil de lidar. A nossa atuação 
nestes casos acaba por ser difícil 
também. Conseguimos identificar 
estas pessoas através de perguntas 
que fazem, sobre uma formação por 
exemplo, e a partir daí é possível 
perceber que há uma abertura para 
uma ajuda em outros campos da 
sua vida. ○ GR

ENTREVISTA - CHUVA D`AFETOS

“O profissionalismo é muito 
importante para o nosso 
crescimento, mas os afetos  
são a nossa missão”
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Fazemos isto porque 
acreditamos que o 
mundo ficará melhor 
com uma população 
cada vez mais 
instruída. Algo que 
temos conseguido é 
ensinar as pessoas a 
pescar, e não entregar 
o peixe”

 
Estamos num ano 
extremamente 
difícil, e vamos ter 
uma certa pobreza 
envergonhada”
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ESPINHO

POLÍCIA FESTAS

É para todos os gostos e feitios 
e, em alguns casos, nem sequer 
existem. As placas de identi-
ficação das ruas deveriam ser 
uniformes e de fácil leitura mas 
variam conforme as zonas.
Os exemplos encontram-se 
um pouco por toda a cidade, 
mas são mais evidentes na 
zona poente do ReCaFe, 
nomeadamente nos cruza-
mentos ao longo da rua 4. Na 
rua 31, alguém, há já vários 
anos, pintou os números (4 e 
31) na parede de um prédio. E 
por lá ficou essa identificação, 
anos a fio, como recorda 
uma moradora local: “Isso já 
está assim há imenso tempo, 
talvez há já alguns anos”. A 
espinhense afirma não saber 
quem pintou, “mas perma-
nece na parede sem que te-
nham feito alguma coisa até 
agora”.
Este é, certamente, um dos 
exemplos que demonstram 
alguma falta de cuidado e 
até brio. Há casos em que as 
placas existem, mas há outros 
onde não existe nenhuma 

como é exemplo na esquina 
da rua 4 com a 29.

Comissão foi criada mas os 
problemas permanecem
 
Para solucionar esse problema, 
há cerca de quatro anos foi 
criada uma Comissão de Topo-
nímia pela Câmara Municipal. 
Da comissão fazem parte, entre 
outros, o presidente da Junta 
de Freguesia de Espinho, que 
já fez um levantamento e iden-
tificou todos os pontos onde 
é necessária a colocação de 
placas de toponímia.  
Nas esquinas dos cruzamentos, 
os construtores de novos edifí-
cios estão obrigados a colocar 
uma placa com a identificação 
da rua. Nuns casos isso não 
acontece, mas noutros estas 
placas são feitas ao gosto de 
cada um. É isto que se releva no 
trabalho da comissão que teve 
a sua última reunião há cerca 
de dois anos e que “chegou a 
definir um formato, o mate-
rial e a inscrição a fazer-se nas 
placas e que deveriam ser co-

locadas em todas as freguesias 
do concelho de Espinho”, como 
explicou à Defesa de Espinho, 
Graça Guedes que representou 
a sociedade civil. Falta a imple-
mentação deste trabalho por 
parte do município.
“Foram aprovadas as placas 
pelo executivo anterior da Câ-
mara e havia o compromisso 
de as colocar nas ruas antes do 
fim de mandato, algo que não 
foi feito”, explica o presidente 
da Junta de Espinho, Vasco 
Alves Ribeiro, que se mantém 
firme em se levar o compro-
misso até ao fim.
“Tínhamos falado em colocar 
placas em duas esquinas 
opostas, para não sobrecar-
regar as paredes e dessa forma 
serem visíveis aos automobi-
listas, em ambos os sentidos”, sa-
lienta o autarca, acrescentando 
que “terão de ser mudadas todas 
as placas da cidade”. “Sempre de-
fendi que as ruas teriam de estar 
bem identificadas e, por isso, vou 
bater-me para que isto seja im-
plementado o mais rapidamente 
possível”, conclui. ○ MP

A Polícia de Segurança Pública 
(PSP) apreendeu 1010 peças de 
vestuário (954 pares de meias e 
56 sweatshirts), supostamente 
contrafeitas, de marcas estran-
geiras de renome, na feira se-
manal de Espinho.
Segundo a PSP, os artigos "en-
contravam-se abandonados 
sobre uma banca improvisada 
com caixas de cartão". ○ MP

O Carnaval da Idanha vai 
regressar às ruas já no pró-
ximo domingo, dia 19 de 
fevereiro. 
O desfile tem início às 15 
horas, com saída na rua 
da Lagarta, seguindo em 
direção ao Largo de S. Vi-
cente. Depois, o corso car-
navalesco sobe a rua dos 

Combatentes, em direção 
a Guetim, passando pela 
rua das Manas, rua da Pe-
dreira e rua da Aldeia Nova 
até chegar novamente à 
rua dos Combatentes. 
O desfile termina no Souto 
da Idanha e conta com a 
atuação da fanfarra Pai e 
Filhos, de Grijó.○ LV

REPORTAGEM. As placas de identificação das ruas, nos cruzamentos da cidade, 
ou não existem, ou são feitas conforme os gostos de cada um. Há cerca de quatro 
anos que foi criada uma comissão para a avaliação da toponímia, mas até agora 
ainda não foi encontrada qualquer solução. 

Ruas sem placas de 
identificação e com números 
pintados nas paredes 

Apreensão de 
vestuário na feira 
semanal

Domingo há 
Carnaval na Idanha 

Já diz o ditado, ano novo vida nova. 
Então, porque não aplicá-lo à sua 
vida financeira?

Temos passado períodos difíceis e 
desafiantes, mas é possível apro-
veitarmos esses desafios como 
aprendizagens.

O primeiro passo é passar da in-
tenção à prática, com medidas 
firmes e mantendo o foco. Para isso, 
é preciso criar um orçamento familiar 
onde constem todas as despesas 
e receitas. Dessa forma consegue 
no imediato perceber onde pode 
eventualmente fazer cortes. Depois, 
como em qualquer orçamento, deve 
tentar diminuir nas despesas e au-
mentar as receitas. Aparentemente 
subir a receita pode ser complicado, 
mas existem formas para o fazer 
como, por exemplo, vender o que já 
não usa.

Com o orçamento feito e definidas as 
metas, chega a altura de ponderar e 
renegociar os contratos procurando 
melhores soluções ou planos que 
se adequem ao seu consumo de luz 
e telecomunicações. Deve também 
nesta fase rever os créditos, come-
çando pelos mais caros (cartões de 
crédito). O ideal seria sempre tentar 
liquidá-los aumentando assim o ren-
dimento disponível e reduzindo os 
juros. Depois disso seguem-se os 
outros planos, os pessoais, auto e 
casa. Estude a hipótese de os con-
solidar ou até a possibilidade de uma 
transferência de crédito habitação 
com inclusão das mesmas. Sendo 
esse o caso, ou não, nesta fase faz 
sentido rever as condições do crédito 
habitação.

Tendo as resoluções tomadas, os 
contratos negociados e os créditos 
analisados, segue-se o mais difícil: 
mudar os hábitos de consumo. Para 
isso é preciso identificar o que ne-
cessário e o que é supérfluo evitando 
as compras por impulso. Lembre-se 
que se não vai usar, por muito barato 
que seja, está caro.

É chegada então a altura de estabe-
lecer metas e que devem ser con-
cretas e exequíveis. Por exemplo, em 
julho, três mil euros para férias. Qual 
o valor a retirar todos os meses para 
o alcançar? Feitas as contas, crie 
uma conta poupança para o efeito. 
Após as metas definidas tente con-
sumir de forma mais sustentável, ou 
seja, consumir menos (desperdiçar 
menos) reciclar e reutilizar em vez 
de deitar fora e comprar novo. Apro-
veite também o balanço para poluir 
menos. Se está a pensar trocar de 
carro pondere um carro elétrico onde 
pode aproveitar benefícios fiscais 
como a isenção de IUC. Outra opção 
para casa, caso tenha essa oportu-
nidade, é gerar a própria eletricidade 
através da utilização de painéis 
solares. 

Por fim, é hora de pensar em investir. 
Assim que começa a poupar deve co-
meçar a multiplicar o seu dinheiro e 
existem opções para todos os bolsos 
desde depósitos a prazo até fundos 
imobiliários e certificados de aforro. 
Mas antes de optar por produtos 
mais complexos deve estar devida-
mente informado e consciente dos 
riscos, até porque existem produtos 
sem risco com fundo de garantia 
de depósitos. Acabaram-se as des-
culpas! Vamos começar o ano em 
grande!

Resoluções financeiras  
para começar o ano 

 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 uma lista antes de ir 

ao supermercado

• Distinga o essencial do 
supérfluo

• Estude os seus contratos

• Faça um orçamento

• Aumente a receita

• Analise os seus créditos

• Estipule um plano e 
mantenha-se fiel ao mesmo

©
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LISANDRA VALQUARESMA 

Arrancou, na semana passada, o 
projeto Entre Nós, da Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho (ADCE). A Silvalde, a inicia-
tiva chegou na quinta-feira, com a 
participação de quatro idosos, mas 
com a expectativa de alargar as ati-
vidades a um grupo maior. 
Maria Lopes, residente na freguesia, 
foi uma das participantes na pri-
meira sessão. À Defesa de Espinho 
confessou ainda não saber muito do 
projeto, mas demonstrou vontade 
em experimentar. “Já estive em al-
gumas atividades da ADCE e decidi 
vir a esta também.  Tenho um pro-
blema no pé e estou a maior parte 
do tempo na cama, não posso fazer 
esforços nem caminhar, mas como 
consegui transporte, consegui estar 
presente”, explica a silvaldense.
Tal como Maria Lopes, António 
Oliveira também chegou com ex-
pectativa em conhecer o projeto. 
Vive em Silvalde e “com o objetivo 

de ocupar o tempo de maneira di-
ferente”, pretende participar nas 
várias atividades. 

A expectativa é de crescer

Segundo Sandra Poupinha, diretora 
geral da ADCE, o projeto iniciou no 
Mercado Municipal, com a parti-
cipação de 12 idosos, mas sempre 
com a expectativa de crescer. “Es-
peramos conseguir chegar a muitos 
mais, nomeadamente aqui em Sil-
valde, e a estratégia passa por irmos 
divulgando o projeto porta a porta. 
Queremos que quem venha, traga 
um amigo ou um vizinho”, afirma. 
“O projeto envolve três eixos prin-
cipais”, começa por explicar Sandra 
Poupinha. “Começamos com os 
espaços semanais, onde nos deslo-
camos a vários locais do concelho. 
Realizamos atividades em sala, 
como trabalhos de expressão plás-
tica, culinária, informática e outras 
que sejam do interesse das pessoas. 
Depois, no eixo chamado em casa, 
levamos estas mesmas atividades 
ao domicílio dos seniores que, pelas 
suas dificuldades de mobilidade 
ou problemas de saúde, já não se 
conseguem deslocar aos espaços 
semanais. Por fim, no eixo sentir a 
maresia, pretendemos realizar, pre-
ferencialmente, atividades ao ar 
livre, uma vez em cada freguesia. 
Queremos fazer caminhadas, pi-
queniques ou atividades físicas 
aproveitando os parques geriátricos 
que existem”, explica a diretora da 
ADCE.
Dirigindo-se unicamente a pessoas 
idosas do concelho “que não estejam 
já integradas em respostas sociais 
como lares ou centros de dia”, o pro-
jeto Entre Nós quer combater o iso-
lamento e fomentar o convívio, mas 
a sua execução é, em grande parte, 

é possível graças ao prémio Se-
niores, de 2022, do BPI e Fundação 
“la Caixa”. 
De acordo com Sandra Poupinha, 
o projeto tem um valor total de 
50 mil euros, tendo conseguido, 
através da candidatura apresen-
tada, o financiamento de 33 mil. O 
restante é possível fruto de verbas 
da ADCE. É realizado em todas as 
freguesias do concelho, à exceção 
de Paramos, pois o Centro Social de 
Paramos já oferece, de acordo com 
a diretora da associação, essa res-
posta aos idosos. ○

4500 Freguesias 

ENTRE NÓS 

Em 2022, Portugal caiu seis lugares no ranking de compe-
titividade mundial do Institute for Management and Deve-
lopment (IMD), liderado pela Dinamarca, com a economia 
nacional a recuar para a posição 42 entre os 63 países 
avaliados. A política fiscal e as práticas de gestão, são as 
áreas onde o país apresenta pior desempenho.

O mesmo relatório levantou uma série de desafios a Por-
tugal para os próximos anos, que, se forem cumpridos, irão 
certamente melhorar a competitividade da economia portu-
guesa. Esses desafios focam-se, sobretudo, no crescimento 
económico, na literacia financeira, na transição digital, nas 
reformas no Estado e nas questões demográficas.

Mais especificamente os desafios são: alcançar um cres-
cimento económico sustentável acima da média da União 
Europeia e dos seus pares; melhorar a qualidade da gestão 
através de uma estratégia nacional que promova a literacia 
financeira e o empreendedorismo; reforçar a estratégia na-
cional para a transformação digital e transição energética 
que ajude a competitividade das empresas; adoptar re-
formas na justiça, saúde, educação e segurança social e 
almejar a sustentabilidade da dívida pública; alcançar um 
acordo interpartidário para lidar com questões demográ-
ficas urgentes do envelhecimento, baixa taxa de natalidade 
e migração.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
14 de fevereiro de 2023

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade
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Já estive em algumas 
atividades da ADCE 
e decidi vir a esta 
também”
Maria Lopes, 
participante 

Terças-feiras 
Mercado Municipal  
(das 10 às 12h)
Quartas-feiras 
Polo Social da Marinha  
de Silvalde (das 14h30  
às 16h30)
Quintas-feiras 
Junta de Freguesia de Silvalde 
(das 10 às 12h)
Sextas-feiras
Sede da União de  
Freguesias de Anta e Guetim 
(das 10 às 12h)

50 
MIL EUROS
Valor total do projeto 

Entre Nós é destinado a 
combater o isolamento 
dos idosos de Espinho e 
venceu o prémio Seniores 
do BPI e Fundação “la 
Caixa”. Financiamento 
ajudou a tornar o projeto 
possível, levando-o a quatro 
freguesias do concelho.

ADCE dá início a projeto 
conseguido com prémio do BPI 

Ranking de 
Competitividade Mundial 
do IMD | Desafios à 
Economia Portuguesa
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2022 FOI um ano de recor-
des para o Centro Hospitalar 
de Entre o Douro e Vouga 
(CHEDV). Conhecido tradi-
cionalmente como Hospital 
da Feira, o equipamento ul-
trapassou os níveis máxi-
mos históricos em todas 
as linhas de atividade. Os 
valores chegaram mesmo a 
ser superiores aos volumes 
de produção alcançados no 
período anterior à pandemia 
Covid-19, nomeadamente os 
do ano 2019, no qual já se ha-
viam superado os máximos 
de produção.
Quanto a factos concretos, 
no ano anterior foram regis-
tados 229 mil serviços de ur-
gência. Em 2019, os números 

foram de 217 mil. As consul-
tas externas também deram 
um salto quantitativo quan-
do comparado esses anos: 
318 atendimentos em 2022 e 
“apenas” 288 em 2019.
Por outro lado, o nível de 
satisfação dos utentes com 
os serviços prestados man-
teve-se em níveis muito ele-
vados, sendo que 45,04% dos 
utentes classificam a sua ex-
periência com a instituição 
com a pontuação de 9 ou 10 
(numa escala de 0 a 10). ○

INDÚSTRIA

SAÚDE

MÚSICA

FIÃES

MACEDA

Fábrica encerra de surpresa 
e deixa 100 trabalhadores 
no desemprego

Hospital da Feira com 
níveis históricos em 
todas as atividades

Noite de fados 
no Candal

Incêndio em 
fábrica de cortiça 

AM1 passa a ser 
Base Aérea n.º 8

DIA 25 de fevereiro, às 21h30, o salão paroquial 
do Senhor da Vera Cruz, no Candal, irá acolher a 
tradicional Noite de Fados.
Cláudia Lopes, Carlos Martins, Francisco Ta-
vares, João Rocha e Patrícia Remelgado são os 
artistas convidados e serão acompanhados na 
viola por Manuel Batista e Acácio Branquinho 
na guitarra portuguesa.
O evento conta com o apoio da junta de Santa 
Marinha S. Pedro da Afurada e da Escola de 
Música de Canidelo. As reservas podem ser efe-
tuadas na sacristia, junto dos membros da Con-
fraria ou através do 965866142. ○

FOI UM momento de aflição vivido numa cor-
ticeira em Fiães com um incêndio. As chamas 
consumiram um dos armazéns da empresa e 
foram registados três feridos com queimaduras: 
o dono da empresa e dois bombeiros. A corpo-
ração de Lourosa esteve no local e acabou por 
extinguir o incêndio largos minutos depois do 
primeiro alerta. ○

O GOVERNO promulgou o Decreto Regula-
mentar que conclui a reforma da estrutura 
superior das Forças Armadas iniciada em 
2021, com a revisão da Lei de Defesa Nacio-
nal e com a aprovação da nova Lei Orgânica 
de Bases da Organização das Forças Armadas 
(LOBOFA).
Na Força Aérea, há a reter a criação da Base 
Aérea n.º 8 (BA8), em Ovar, por transformação 
do Aeródromo de Manobra n.º 1 como era co-
nhecida até aqui a estrutura militar instalada 
em Maceda, no concelho de Ovar.
O comunicado explica que esta alteração se 
enquadra na reestruturação do Comando Aé-
reo por forma a refletir uma maior coerência 
estrutural.
Recorde-se que atualmente o Aeródromo não 
tem meios aéreos atribuídos permanentemen-
te, mas encontra-se ali estacionado um desta-
camento de busca e salvamento da Esquadra 
552, equipado com helicópteros AW119 Koala.  ○

JÁ EXISTIA algum barulho 
de fundo em que a situação 
económica da Siaco não es-
taria muito positiva. Ainda 
assim, os funcionários da 
empresa dedicada ao cal-
çado e que conta com mais 
de 60 anos de existência, fo-
ram apanhados de surpresa 
quando as portas da fábri-
ca não abriram no dia 6 de 
fevereiro.

Como forma de luta, os 100 
funcionários permaneceram, 
todos os dias, em frente à em-
presa até lhes serem dadas as 
cartas para poderem pedir o 
subsídio de desemprego. O 
Bloco de Esquerda esteve no 
local, na presença de Catari-
na Martins, e pediu ao Gover-
no para acelerar o processo 
para que os trabalhadores 
possam terem acesso ao sub-

sídio de desemprego. Na sex-
ta-feira passada, chegaram 
finalmente novidades sobre 
este processo. A empresa foi 
formalmente declarada in-
solvente pelo Tribunal de Oli-
veira de Azeméis. A adminis-
tração da Siaco apresentou 
uma lista de credores, que 
inclui uma imobiliária, duas 
instituições bancárias, EDP e 
IAPMEI. Os interessados, in-

cluindo os funcionários, têm 
30 dias para reclamar os pos-
síveis créditos.
Uma vez declarada a insol-
vência, para além dos crédi-
tos, os trabalhadores poderão 
reivindicar a atribuição da 
documentação para o fundo 
de desemprego.  ○

4500 Região 

100
Número de 
funcionários que 
foram apanhados 
de surpresa pelo 
encerramento da 
empresa.

60
Siaco foi fundada  
em 1963 e dedicou-se  
à produção de 
componentes para a 
indústria de calçado 
com destaque para 
saltos, formas e 
palmilhas.

Sem ninguém contar, a Siaco, fábrica que produzia solas e outros componentes para  
calçado em São João da Madeira, encerrou portas no dia 6 de fevereiro. Os 100 trabalhadores 
juntaram-se à porta da instituição para protestar. Empresa acabou por ser declarada insolvente  
e os funcionários passam a ter direito a fundo de desemprego.
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O SC Espinho falhou a 
subida ao Campeonato 
de Portugal e disse adeus 
à Taça de Aveiro. Os 
adeptos e simpatizantes 
estão transtornados com 
a situação desportiva 
atual da equipa mas 
admitem ter alguma 
fé. O clube tem estado 
afastado do convívio com 
os grandes e, para muitos, 
a construção do novo 
estádio pode ser uma das 
tabuas de salvação.
GONÇALO RIBEIRO

 VOX POP 

“O clube precisa 
de mais apoio 
porque o nosso 
Espinho tem 
muita história”

Joaquim Oliveira,  
77 anos

1 – O lugar do Espinho é na 1º Di-
visão. O clube teve um período em 
que apareceram “sanguessugas” 
que deitaram o meu querido Espi-
nho abaixo. 
2 – Sim, vem ajudar bastante, é pena 
não ser o estádio próprio do clube. 
Há por aí “terrinhas” com estádios 
maravilhosos e aqui não há nada, 
foi tudo abaixo, o que é lamentável. 
Eu acompanho o clube há muito 
tempo, inclusivamente fui atleta do 
SC Espinho, e vejo toda esta situa-
ção com muita dor. Vamos ver se o 
presidente consegue por o clube no 
lugar onde merece estar. 

António Vasconcelos, 
60 anos

1 – Não creio, o clube foi caindo mui-
to, possivelmente por falta de apoios 
financeiros. Como munícipe, gostaria 
de ver o clube de volta à ribalta, ape-
sar de não gostar muito de futebol. 
2 – Pode ser benéfico, mas gostaria 
que fosse o clube a construir o pró-
prio estádio. Não sei até que ponto o 
estádio não poderá ser um “elefante 
branco” para a câmara municipal, to-
dos os equipamentos podem ser cus-
tosos. É preciso que seja criada uma 
dinâmica de utilização do estádio 
favorável ao clube e talvez a outros 
grupos.  

Paula Lopes, 
46 anos

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

É do nosso mar

José Santos,  
76 anos

1 – Não é, de modo algum. Já esteve 
na 1º Divisão, eu até cheguei a acom-
panhar alguns jogos ao vivo, e agora 
está muito em baixo, faltam apoios. É 
preciso um “Pinto da Costa”. 
2 – Não sei dizer. Toda a situação é 
muito difícil. Acho que o mais im-
portante é arranjar jogadores que 
possam virar a situação, mas esses 
jogadores são caros, recebem muito 
dinheiro. 

Herculano Alves, 
74 anos

1 – É triste um clube deste estatuto 
estar na situação em que está, mas 
são efeitos do tempo. A vida não é 
fácil para ninguém a nível nacional, 
há muitas dificuldades financeiras 
e também toca ao SC Espinho. O 
clube bem precisa de mais apoio, 
porque o nosso Espinho tem muita 
história. 
2 – A situação do estádio tem-se 
arrastado bastante, mas pode ser 
uma mais-valia para o clube e um 
incentivo para que os espinhenses 
possam chegar-se à frente no apoio 
ao clube. 

 CORREIO DO LEITOR 

Tempo de serenidade

As notícias relacionadas com a 
Operação Vórtex que vieram a 
público durante o mês de janeiro, 
para além de perturbadoras, 
causam preocupação com o 
futuro de Espinho. Com o alegado 
envolvimento em crimes sérios de 
representantes eleitos pelos dois 
principais partidos (os únicos que 
governaram o município em de-
mocracia) é de esperar que se crie 
um sentimento geral de descon-
fiança na população em relação 
ao município, a esses partidos e 
até mesmo aos partidos políticos 
em geral. Em suma: a deterioração 
do sistema político e autárquico 
local.

Assim que houver eleições (ve-
nham elas a ser intercalares ou 
não), já se imaginam candidatos 
populistas (alguns deles antissis-
tema) a tirar partido da situação, 
protestando e clamando a sua 
lisura em alegado contraste com 
os eleitos anteriores. Podemos 
até mesmo já antever “gritaria” 
e a criação de “episódios” que 
chamem à atenção das redes so-
ciais e da comunicação social. É 
o que temos visto a nível nacional 
por parte desse tipo de atores 
políticos.

Pois bem, caberá aos outros can-
didatos partilhar os seus progra-
mas e discutir as suas propostas 
de maneira serena, sem entrar 
nesse jogo. Mais ainda, caberá 
à comunicação social questionar 
essas propostas e proporcionar 
espaço para as debater, ao invés 
de se limitar a reportar a “grita-
ria” e os “episódios” como tem 
acontecido frequentemente a 
nível nacional. Caberá, por fim, 
aos espinhenses empenharem-se 
através da sua participação cívica 
e política, para que um punhado 
de oportunistas não venha a tirar 
benefício da situação, mas, que 
pelo contrário, venham a haver 
representantes eleitos que levem 
o município a virar a página, com 
uma governação competente e 
que trabalhe em prol do desenvol-
vimento efetivo e sustentado do 
concelho.

Gonçalo Castro

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

1. O SC Espinho vai 
lutar pela manutenção. 
Considera ser um desafio 
à altura para um clube 
centenário?

2. Ainda não há 
previsão para o Estádio 
Municipal. Será essa a 
tábua de salvação para 
o clube?

ARQUITECTO

PROJETOS E LEGALIZAÇÕES
TLM: 914 161 701

NUNO 
ALCOBIA
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Um dos principais aspetos da arqui-
tetura de Siza Vieira é a relação dos 
edifícios com a luz natural. O famo-
so arquiteto revelou-nos a sua ideia 
sobre a luz, aquando da conceção 
do projeto da icónica Igreja de Santa 
Maria em Marco de Canaveses: “as 
igrejas deviam não estar escuras e 
isoladas no mundo mas dentro dela 
devia haver luz”.   
Também eu acredito neste simbo-
lismo da luz que pode vir de uma 
simples janela rasgada ou compos-
ta por um vitral a lembrar-nos que a 
luz verdadeira será aquela que nos 
invade e permanece depois da me-
ditação, para logo se expandir para 
o exterior. 
Essa luz simboliza a transparência e 
a interligação da igreja com o exte-
rior e não o seu isolamento. 
Na verdade, nas igrejas seculares, 
com grandiosidade de espaço, a luz 
era considerada um entrave à medi-
tação. Em algumas delas, o ambiente 
era mais leve, com raios de luz colori-
dos, emanados de vitrais,  mas mes-
mo assim a penumbra dominava. 
Servia para uma meditação profunda 
e intimista, uma introspeção nunca 
ameaçada por distrações fúteis e 
efémeras, embora, curiosamente, o 
espaço estivesse recheado de ima-
gens e outros artefactos a compor o 
ambiente de religiosidade. 
O significado da transparência e da 
luminosidade através de uma janela 
rasgada ao nível dos olhos, a mos-
trar o exterior, vem trazer um novo 
paradigma na forma de olhar a es-
piritualidade. Esta, apresenta-se, 
não desligada do mundo real mas 
antes para ele virado. Assim, olhar 
do interior para o exterior, será um 
vaivém entre o intimismo da reflexão 
e o mundo real. Este ato não impli-
ca distração, mas antes, um diálogo 
humanista com o mundo natural, a 
fazer-nos lembrar a ambiguidade do 
ser humano na sua dimensão mate-
rial e espiritual. 
Quando visitei esta igreja mariana, 
notável obra arquitetónica religio-
sa do século XX, logo após ter sido 
inaugurada em 1966, fiquei fascina-
da pela aparência simples, branca 
e despojada, apenas marcada por 

imensos simbolismos a  que o seu 
criador destacou: a porta, o batis-
tério, a nave, o presbitério, o altar, 
o ambão, o sacrário, a cruz, a pa-
rede curva, a fresta horizontal e as 
fachadas.
De todos estes, destaco apenas al-
guns: a porta de dez metros de al-
tura. Ela representa a passagem do 
profano para o sagrado, a lembrar 
que quem transporta esta porta deve 
saber qual a dimensão da tolerância 
na casa de Deus “não demasiado lar-
ga mas suficientemente alta” como 
referiu o pároco desta igreja numa 
magnífica visita guiada. Depois, 
destaco a colocação da cadeira do 
presidente da Assembleia em lugar 
escolhido, a evitar a ideia de trono, 
mas antes, para facilitar a comunica-
ção e proximidade com os fiéis. Por 
fim, relevo o ambão. Ele é o elemento 
mais avançado do presbitério, o mais 
próximo da Assembleia, “está assen-
te no chão” e nasce dos degraus de 
uma forma natural. Como que a di-
zer-nos que a palavra de Deus, em-
bora acima da nossa cabeça, está à 
nossa frente e ao nosso alcance.
Para melhor compreensão dos res-
tantes elementos, todos eles repletos 
de simbolismos, sugiro uma visita 
guiada. Ficarão, tal como eu fiquei, 
deslumbrados com esta joia da ar-
quitetura religiosa do século XX.  

A luz e a 
meditação 

opinião 
Arcelina Santiago

Nas igrejas seculares, com 
grandiosidade de espaço, 
a luz era considerada um 
entrave à medi tação. Em 
algumas delas, o ambiente 
era mais leve, com raios de 
luz colori dos, emanados de 
vitrais, mas mes mo assim a 
penumbra dominava 
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Dia dos namorados 
para encher corações

Dia de S. Valentim, dos namo-
rados ou dos afetos, está reser-
vado para o dia 14 de fevereiro 
de cada ano.
Embora muitos defendam que 
esta tradição é objetivamente 
de índole comercial, ou seja, 
exclusivamente de marketing 
do comércio, a verdade é que 
de ano para ano vai-se tor-
nando cada vez mais enraiza-
da nas nossas tradições. Um 
ramo de flores, um almoço ou 
um jantar a dois, uma ida a um 

teatro, uma caixa de bombons, 
ou até, uma joia, são algumas 
das surpresas entre os casais.
Mas este dia é também de afe-
tos. De dedicação e de ternura, 
de apego, de demonstração de 
carinho e de um olhar ao pró-
ximo. Um dia para se mostrar 
um sorriso numa elementar 
partilha de afetividade.
Espinho, à semelhança de 
muitas cidades, viveu, na pas-
sada terça-feira, o dia de S. 
Valentim, com as montras do 

comércio local decoradas a 
preceito, apelativas e sugesti-
vas aos gostos de cada um.
A praça José Salvador enga-
lanou-se com centenas de ba-
lões em formato de coração, 
logo pela manhã, num claro 
apelo ao apego, ao carinho e 
aos afetos, próprios não só dos 
amores e da paixão, mas da 
amizade e da ternura.
Afinal, o dia dos afetos será 
mesmo quando o homem ou a 
mulher quiserem... ○ MP
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✝ ÁLVARO ALBINO FERREIRA
AGRADECIMENTO

Seus filhos, genro, noras, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todos 
que se dignaram a tomar parte 
no funeral do seu ente querido e 
missa de 7.º dia ou que de outro 
modo se associaram à sua dor.
          
Espinho, 16 de fevereiro de 2023    

Agência Funerária Placo-Gaia - Servilusa

✝ JOSÉ OLIVEIRA DE CASTRO ROCHA
MISSA DO 4.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Sua esposa, filha, genro e demais 
família vêm por este meio participar  
a todas as pessoas de suas relações  
e amizade, que na passagem do  
4.º aniversário do falecimento do seu 
ente querido, será celebrada missa por 
sua alma, domingo, dia 19, pelas 19 
horas, no Auditório do Salão Paroquial 
de Espinho. Antecipadamente 
agradecem a todos quantos se dignem 
assistir a esta eucaristia. 

Espinho, 16 de fevereiro 2023

Maria de Sousa e Silva Rocha – esposa
Ana Maria de Sousa Castro Rocha – filha
Vitor Ruivo – genro 

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telf. 256 752 774 – Tlm. 914 096 243

✝ ANA FERREIRA GOMES
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Sua filha, genro e restante família, 
vêm agradecer ás pessoas que se 
dignaram a tomar parte  no funeral 
do seu ente querido ou que de outro 
modo manifestaram pesar. Comunicam 
que a missa de 7.º dia será celebrada 
dia 20, segunda-feira, pelas 12 horas, 
no Auditório do Salão Paroquial de 
Espinho. Agradecendo a todos quantos 
participem na Eucaristia.

Espinho, 16 de fevereiro 2023

Angelina Gomes da Cunha Dias
João Pedro Perdigão  Dias

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

necrologia

✝ MARGARIDA PINTO PEREIRA ADREGO DE OLIVEIRA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Rua Enxanes  - Silvalde 

Seus filhos, noras, genro, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas que 
participaram no funeral do seu ente 
querido, ou que de qualquer outra 
forma lhes manifestaram o seu 
pesar. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 18, pelas 16:30 horas na 
Igreja Paroquial de Silvalde. Desde 
já agradecem a todos quantos 
participem nesta Eucaristia.

Joaquim Jorge Pereira Adrego – filho
Carla Maria Pereira Adrego Oliveira – filha
José Albano Pereira Adrego Sá – filho

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telf. 256 752 774 – Tlm. 914 096 243

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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✝ MARIA ALICE DE OLIVEIRA E SOUSA
AGRADECIMENTO

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

Espinho, 16 de fevereiro de 2023

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

✝ ROMÃO GODINHO DE CARVALHO
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua Professor Dias Afonso
Anta - Espinho 

Seus filhos, nora, genro, netos, 
irmãos e demais família vêm por 
este meio agradecer a todas as 
pessoas, que tomaram parte no 
funeral do seu ente querido ou 
que e outro modo se associaram 
à sua dor. A missa de 7.º dia 
será celebrada sexta-feira, dia 17 
de Fevereiro, pelas 19 horas na 
Igreja Paroquial de Anta.  
A família desde já agradece. 

Anta, 16 de fevereiro de 2023

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

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
16 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

sexta
17 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

sábado
18 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

domingo
19 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

segunda
20 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

terça
21 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

quarta
22 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

✝ MARGARIDA ALVES DOS SANTOS
AGRADECIMENTO

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

Guetim, 16 de fevereiro de 2023

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496
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APARTAMENTOS T0, T1, T2 e T3. 
Totalmente equipados, com TV Cabo mais Sport TV, telefone, 
garagens, limpezas. Rua 62, n.º 156. Tlf. 227310851/2 - Fax 
227310853

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

✝
VITORINO PINTO LOUREIRO
MISSA DO 25.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Seus filhos e nora comunicam que será celebrada mis-
sa por alma do seu ente querido, dia 15, quarta-feira, 
às 19 horas, na Igreja Paroquial de Guetim. Agradecem 
a todos quantos participem na Eucaristia.

✝
MANUEL TADEU DA SILVA QUINTÃOS
MISSA DO 28.º ANIVERSÁRIO [FALECIDO A 21/02/1995]

Sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e restante fa-
mília vêm, por este meio, participar que será celebrada 
missa do 28.º aniversário do falecimento do seu ente 
querido, dia 19, domingo, pelas 8 horas, na Igreja Paro-
quial de Anta. Desde já agradecem a quem comparecer.
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DEFESA DE ESPINHO - 4737 - 16 FEVEREIRO 2023

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO 
COLECTIVIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 

CONVOCATÓRIA 
Convocam-se todos os sócios da ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO, no 
pleno gozo dos seus direitos estatutários, para uma assembleia geral a realizar 
no próximo dia 23 de Fevereiro de 2023, pelas 21.30 horas, no Pavilhão Arq. 
Jerónimo Reis, e com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS
1. Apreciação, discussão e aprovação do Relatório e Contas do Plano de 
Actividades do exercício de 2021/2022.
2. Discussão de qualquer outro assunto de interesse para a colectividade. 
Nos termos do disposto no art. 54° n°s 1 e 2 dos Estatutos, a reunião terá o 
seu início à hora acima indicada, caso estejam presentes sócios em número 
igual ou superior à maioria dos sócios no pleno gozo dos seus direitos.
Se tal não acontecer, a assembleia geral funcionará e deliberará validamente, 
qualquer que seja o número de sócios presentes, meia hora depois da hora 
acima indicada. 
Espinho, 13 de Fevereiro de 2023 
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Amadeu Morais

✝ MARIA MORINDA DE JESUS
AGRADECIMENTO

Trav. dos Outeiros - Silvalde

Seus filhos, nora, genros, netos, 
bisnetos e demais família vêm 
por este meio agradecer a todas 
as pessoas que participaram no 
funeral do seu ente querido, ou 
que de outro modo manifestaram 
o seu pesar. 
Agradecem também a todos 
quantos participaram na missa 
de 7.º dia.
A família.

Silvalde, 16 de fevereiro de 2023

Funerária Henriques & M. Otília – Esmoriz – Telf. 256 752 774 – Tlm. 914 096 243
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Futebol.  

“Todo o trabalho visível 
nunca será de um homem só” 
José Mário Cachada, candidato a 
presidente da Federação Portuguesa 
de Judo. p18

Entrevista.  

“Dois dos meus sonhos 
já foram concretizados: 
campeão nacional e jogar 
nas competições europeias”
Rui Moreira, capitão da equipa de 
vólei dos tigres. p16 e 17

Futsal. 

Novasemente GD aguarda pela última 
jornada para saber se vai à fase dos 
primeiros. Silvaldenses garantiram 
primeiro lugar a uma jornada do fim. p19

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA

SEM GRANDES surpresas, mas 
com um impacto marcante e emo-
cionante, Arménio Cordeiro, antigo 
treinador de trampolins falecido em 
2022, foi homenageado a título pós-
tumo, no âmbito das comemorações 
dos 85 anos da Associação Académi-
ca de Espinho. Carlos Lêdo da Fonse-
ca, pelos 75 anos de filiação ao clube, 
foi o segundo na história a receber o 
emblema de diamante. Foram mo-
mentos de grande significado, num 
jantar onde se contaram as estórias 
da fundação de uma das coletivida-
des mais emblemáticas do concelho 
de Espinho.
A assinatura de um protocolo entre 
os academistas e a Associação dos 
Antigos Alunos do Colégio de S. Luís 
(AAA Colégio S. Luís), para a receção 

do espólio e colocação futura no pro-
jetado museu dos mochos, foi outro 
dos atos marcantes da cerimónia. 
Na sua intervenção, o presidente da 
direção da AA Espinho, José António 
Lacerda, começou por recordar os es-
pinhenses que “tiveram a ousadia” de 
fundar o clube em 1938 e que “faziam 
parte de um grupo de estudantes do 
Colégio de S. Luís”, fazendo surgir a 
segunda associação académica a ser 
criada em Portugal, após a de Coim-
bra. “Alguns destes antigos alunos 
são hoje os sócios mais antigos do 
clube”, revelou o presidente.
A par de Arménio Cordeiro, José 
António Lacerda fez questão de ho-
menagear, publicamente, outras das 
figuras academistas que faleceram 
nos últimos anos, nomeadamente 
António Iglésias, José Beleza, Vladi-
miro Brandão e João Justiniano.

Obra de requalificação/ampliação 
do pavilhão presa na burocracia

Projetada há alguns anos, a requa-
lificação e ampliação do Pavilhão 
Arquiteto Jerónimo Reis parece 
enfrentar novo impasse. Sobre este 
processo, José António Lacerda es-

clareceu tratar-se de “um processo 
de tramitação estritamente camará-
ria de cedência de terrenos para efei-
tos de acertos de áreas necessárias à 
obra” e que falta, apenas, a escritura 
pública.
“Aguardamos há meses, demasiados 
meses, por uma simples escritura 
das ditas parcelas”, salientou o di-
rigente academista, acrescentando 
que o clube está “literalmente à espe-
ra da Câmara Municipal de Espinho 
há pelo menos cinco anos e não é 
de dinheiro que precisamos”, subli-
nhou, recordando que, por parte da 
AA Espinho, “já foi feito tudo o que 
foi pedido”, nomeadamente no que 
respeita “aos acertos de áreas” e no 
“aperfeiçoamento de pormenores re-
lativos ao estacionamento”. 
“Agendem a nossa escritura das 
parcelas cedidas, apreciem o nosso 
projeto e nós cá estaremos para tra-
balhar, para tentar realizar a obra 
com o máximo de capitais próprios”, 
vincou José António Lacerda dando 
nota que a cedência dos terrenos 
em questão já foi validada quer em 
reunião de Câmara, quer em sede da 
Assembleia Municipal.
Segundo José Lacerda, o clube está 
no limite e a futura intervenção 
servirá para evitar cenários como “o 
chover dentro dos pavilhões do vo-
leibol e da ginástica, com o perigo de 
queda do telhado e a humidade que 
quase impossibilita a prática despor-
tiva”. E o dirigente deixou um alerta: 
“O nosso pavilhão está na iminência 
de não aguentar mais tempo, em 
particular nos espaços do voleibol e 
da ginástica”.

Rampa de garagem com saída para 
estacionamento do clube

O presidente dos academistas tocou, 
ainda, na questão do licenciamento 
aprovado de uma obra particular de 
um prédio da rua 22, com uma rampa 
de garagem com "saída para o meio 
do estacionamento” cujos terrenos 
foram “subconcessionados ao clube 
pela Infraestruturas de Portugal (IP)”.
José Lacerda, embora reconheça que 
a solicitação, no momento, não é de 
caráter financeiro, lembrou que, no 
futuro será necessária. “Perante a 
atual conjuntura, todos os planos de 
financiamento estão hoje desatuali-
zados e desajustados”, disse, adian-
tando que “iremos precisar dessa 
ajuda”.
“A AA Espinho foi sempre uma enti-

dade apartidária, continua a sê-lo e 
esperamos que assim continue. So-
mos pessoas educadas, que sabemos 
estar e que respeitam as instituições 
com as quais interagem”, salientou, 
prometendo que irá usar de “todos 
os canais institucionais, sem baru-
lho, ruído, redes sociais ou exigências 
públicas”, além das que na cerimónia 
de aniversário mencionara.

Presidente da Câmara reconhece 
papel na formação de grandes 
desportistas

Na sua intervenção, a presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, 
Maria Manuel Cruz fez questão de 
evidenciar o papel que a AA Espinho 
tem tido ao longo dos anos.
“É importante relembrar a génese e 
a história da Académica”, salientou a 
autarca espinhense, afirmando que 
o clube “tem feito jus aos fins para 
que foi constituído”.
A autarca sublinhou “o papel que 
a AA Espinho tem tido na forma-
ção de grandes desportistas que 
são verdadeiros campeões dentro e 
fora de campo” e evidenciou o tra-
balho do clube que “tem sido uma 
referência no modelo educativo” dos 
espinhenses.
O jantar de encerramento das come-
morações dos 85 anos reuniu quase 
duas centenas de pessoas, entre as 
quais algumas figuras que fizeram 
a história do clube do Mocho. O clu-
be, além das homenagens aos asso-
ciados com 25 e 50 anos de filiação, 
atribuiu louvores a todas as secções 
quelo trabalho que têm vindo a de-
senvolver em prol do desporto e da 
cidade. ○ 

Estamos literalmente 
à espera da Câmara 
Municipal de Espinho há 
pelo menos cinco anos 
e não é de dinheiro que 
precisamos”
José António Lacerda, 
presidente da AA Espinho

Agendem a nossa escritura 
das parcelas cedidas, 
apreciem o nosso projeto 
e nós cá estaremos para 
trabalhar, para tentar 
realizar a obra com o 
máximo de capitais 
próprios”
José António Lacerda, 
presidente da AA Espinho

85 ANOS DA AA ESPINHO

“O nosso pavilhão está 
na iminência de não 
aguentar mais tempo”
O presidente da AA Espinho apelou à Câmara Municipal o agendamento da 
escritura de uma pequena parcela de cedência de terreno para a obra de ampliação 
do pavilhão. Um recado dos academistas à autarquia que querem ver aprovado o 
projeto, o mais rapidamente possível, para poderem por mãos-à-obra.
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RUI MOREIRA, JOGADOR DE VOLEIBOL DO SC ESPINHO

MANUEL PROENÇA

Não nasceu em Espinho mas desde 
cedo que se identificou com a 
cidade...
Sou natural da Madalena, mas vim 
para o SC Espinho desde muito 
pequeno onde iniciei a minha for-
mação no voleibol. Recordo-me de 
vir ver o meu pai a arbitrar jogos do 
clube e de assistir a jogos do Cam-
peonato do Mundo de voleibol de 
praia, na Baía. Por isso, habituei-me 
a vir para Espinho desde muito 

cedo. Foi também nesta cidade 
que concluí o ensino secundário. 
A partir daí nunca mais deixei esta 
terra porque apaixonei-me por ela.
Teve sempre uma tendência para o 
voleibol?
Também adoro ver jogos de futebol, 
embora nunca tenha jogado em 
nenhum clube. Mas foi o voleibol 
que me proporcionou momentos 
inesquecíveis na minha carreira 
desportiva. Agarrei-me ao voleibol, 
modalidade que me acompanhou 
no crescimento e que foi, gradual-
mente, tomando dimensões de 
relevo.
Recordo-me da minha primeira in-
ternacionalização e do momento 
em que ouvi o hino de Portugal. Até 
me arrepiei! Foi uma altura muito 
marcante no percurso, na formação 
e foi o momento em que achei que, 
a partir dali, iria conseguir fazer al-
guma coisa no desporto e, nomea-
damente, no voleibol.
Quando foi a sua primeira 
internacionalização?
Era atleta juvenil [sub-17] e foi em 
Espanha, na cidade de Guadalajara, 
pela seleção nacional de voleibol in-
door. E logo a seguir a essa interna-
cionalização fui escolhido para a se-
leção de voleibol de praia, variante 
onde tive muito mais internaciona-
lizações. Cheguei a ir jogar a Angola.
Na seleção nacional A apenas estive 
durante três semanas, com o selecio-
nador Jorge Schmidt, treinador bra-
sileiro que gostava imenso de mim. 
Fui substituir um dos jogadores que 

se lesionou e joguei como líbero. 
Adorei esses momentos pois co-
nheci ídolos de infância. Participei 
num torneio na Póvoa de Varzim 
que, para mim, foi memorável.
Revelou-nos que o seu pai é ár-
bitro de voleibol. Isso nunca o 
incomodou ou, de certa foram, o 
prejudicou?
Não lhe sei dizer se isso, em algum 
momento, influenciou positiva ou 
negativamente algumas decisões de 
alguma equipa de arbitragem. Mas 
creio que não. Sempre estive muito 
ciente que não devemos misturar 
as coisas e que não devemos fazer 
avaliações ou tirar conclusões desse 
nível. Faço o meu percurso indepen-
dentemente de ser filho, sobrinho 
ou primo de quem sou. Foco-me no 
meu trabalho. É evidente que tenho 
um orgulho imenso no meu pai, mas 
não vou fazer a minha vida debaixo 
da sua sombra. Logicamente que fui 
habituado a não criticar os árbitros 
e compreendo que cometam erros, 
mas estou consciente de que erro 
mais vezes do que eles.
Já lhe passou pela cabeça poder vir 
a ser árbitro de voleibol?
Não quero ser árbitro porque 
quando era criança e ia ver os jogos 
com o meu pai a árbitro, ouvia coisas 
muito desagradáveis e injustas. 
Sabia que quando ele errava nunca 
o fazia de propósito. Era ingrato 
para mim estar na bancada e ouvir 
aquilo. Não tenho a capacidade de 
lidar com determinadas situações, 
nomeadamente com ofensas, como 

tem o meu pai. Por isso, ser árbitro 
está fora de questão.
Voltando às quadras, como foi o seu 
crescimento no voleibol?
Comecei a jogar no SC Espinho e foi 
aí que fiz toda a minha formação 
até chegar aos juniores. Nesse úl-
timo ano de formação tínhamos 
sido campeões regionais de juniores 
e, a meio da época, tive uma pro-
posta para jogar no Vilacondense 
na 1.ª Divisão. Fui para a Póvoa de 
Varzim para ajudar a equipa mas 
nunca com o objetivo de ser jogador 
titular. Foi uma oportunidade de 
crescer quer como atleta, quer como 
pessoa. Foi a primeira experiência 
mais consistente no escalão sénior, 
uma vez que quando era juvenil, 
em Espinho, tinha treinado com 
a equipa principal. Um ano e meio 
depois regressei ao SC Espinho e fui 
campeão nacional com as estrelas 
que o clube tinha na altura, como 
o Miguel Maia, Hugo Ribeiro, Flávio 
Cruz, Roberto Reis... Foi o ano em 
que aprendi mais, olhando sempre 
com mais atenção para os jogadores 
da minha posição. Com o Miguel 
Maia, por exemplo, aprendi muito 
sobre liderança de uma equipa e 
com os outros foi a qualidade de 
jogo. Também coloquei a essas es-
trelas muitas questões porque tive 
sempre vontade de aprender mais. 
Ser campeão, com estas vedetas, no 
último ano do pavilhão Joaquim 
Moreira da Costa Júnior, no mítico 
'bombonera', é algo mesmo muito 
especial.

Embora tenha começado nos tigres, 
o Esmoriz é também um clube que 
lhe diz muito…
Foi aí que lancei a carreira de sénior, 
mas na condição de titular. Foi uma 
época que correu muito bem, junta-
mente com o Alexandre Ferreira e o 
Tiago Violas. No ano seguinte voltei 
para o SC Espinho e, curiosamente, 
voltei a ser campeão nacional. A 
partir daí tive um percurso muito 
bom, com muitas presenças em 
finais.
Depois disso foi para os Açores...
Oficialmente, a primeira experiência 
como profissional de voleibol foi no 
Fonte Bastardo. Fomos campeões e 
realizei o sonho de jogar nas com-
petições europeias. Tive a felicidade 
de conhecer um outro ídolo, o João 
José que é o melhor central que vi 
jogar em toda a minha vida. Estou 
muito grato ao clube açoriano pela 
oportunidade que me deu. Jogámos 
contra o Verona, de Itália, que era 
uma equipa repleta de estrelas do 
voleibol mundial. Joguei contra o 
melhor jogador do mundo, o norte-
-americano Taylor Sander.
Por outro lado, esta presença nos 

Entrevista. Aos 33 anos, 
Rui Moreira deixou o 
Vitória SC e regressou 
ao clube que o formou 
no voleibol assumindo a 
braçadeira de capitão. 
Com quatro títulos 
nacionais de voleibol de 
pavilhão e um título no 
voleibol de praia, o atleta 
tem em perspetiva vir a 
jogar na posição de líbero, 
deixando a função de 
atacante. E as estatísticas 
até seguem essa tendência 
colocando-o em primeiro 
lugar na Liga Una Seguros, 
no ranking nacional dos 
melhores na receção, com 
79% de eficácia.

"Gostaria de 
experimentar 
jogar a líbero, fora 
da minha posição 
habitual"
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Perdi noites a ver o 
Miguel Maia e o João 
Brenha a jogarem 
nos Jogos Olímpicos. 
Adorava ver aqueles dois 
monstros do desporto.
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dois monstros do desporto. Comple-
taram três ciclos olímpicos consecu-
tivos o que é extraordinário. Tive a 
honra de partilhar o balneário com 
os dois e consegui perceber por que 
razão conseguiram feitos fantás-
ticos. O voleibol de praia é o que 
mais gosto, não só como jogador, 
mas como adepto. Vê-se bem a di-
ferença de ambiente em Espinho 
quando há jogos do Mundial de vo-
leibol de praia. É uma cidade turís-
tica que, durante uma semana, vive 
para o vólei de praia.
Já joguei imensos europeus e mun-
diais e a envolvência que o voleibol 
de praia tem é espetacular.
Sempre sentiu apoio no seu per-
curso no vólei de praia?
Fui tendo esse apoio porque os 
países são convidados a enviar uma 
ou duas duplas para as provas, so-
bretudo nos escalões de formação. 
Enquanto sénior já não contei 
com esse apoio. Consegui sempre 
bons resultados mas há jogos que 
custam. Por exemplo, na Suíça, em 
dupla com o Pedro Rosas, perdemos 
um apuramento para os Jogos 
Olímpicos!
Enquanto joguei não senti apoio, 
mas isso não me deixa mágoa 
porque vejo que, agora, a Federação 
Portuguesa de Voleibol já abriu 
os olhos e está a apoiar as duplas 
portuguesas. Temos o caso do João 
Nuno Pedrosa e Hugo Campos que 
estão a crescer, aos poucos.
No seu caso, nunca assumiu exclu-
sivamente a vertente de praia!
Não havia essa possibilidade, nem 
para o Miguel Maia e o João Brenha. 
O Miguel era um fenómeno e isso 

deu-lhe uma tremenda projeção e 
um enorme sucesso. Atualmente, 
o apoio que dão às duplas portu-
guesas é muito bom e terá, cer-
tamente, frutos dentro de pouco 
tempo. Creio que o voleibol de praia 
vai dar mais hipóteses de podermos 
entrar nas olimpíadas do que a ver-
tente de indoor, onde há seleções 
fortíssimas.
Ainda vai continuar a jogar vo-
leibol de praia?
Penso que não irei jogar mais. É um 
desporto que exige um grande es-
forço e, além disso, estou a precisar 
de utilizar o tempo de férias para des-
cansar e para estar perto da minha 
família.
Neste momento, além de jogar no pa-
vilhão, também tenho um trabalho. 
Por isso, no verão terei de desfrutar 
as férias. Mas sempre que puder irei 
ver jogos de voleibol de praia.

Quais são os seus maiores sonhos 
no voleibol?
Dois dos meus sonhos já foram con-
cretizados: ser campeão nacional e 
jogar nas competições europeias de 
clubes.
Que expectativas tem para o fu-
turo próximo?
Gostaria de experimentar jogar a 
líbero, fora da minha habitual po-
sição que é de zona quatro. Tenho 
prazer em experimentar coisas 
novas e é algo que está nos meus 
planos.
A minha atual posição em campo 
é muito desgastante a nível físico e 
isto poderia dar-me mais uns ani-
nhos como atleta.
Por outro lado, estou a ajudar a Pa-
trícia Teixeira a treinar os escalões 
de formação. Deu-me a oportuni-
dade de aprender e esta via poderá 
ser uma alternativa ao meu futuro 
na modalidade, mas sempre em es-
calões de formação porque não am-
biciono ser treinador de seniores. 
Gosto de ajudar a formar jovens 
como jogadores, mas, acima de 
tudo, como pessoas. Estou a gostar 
imenso desta experiência e daquilo 
que estou a aprender.
Já dei muitos anos da minha vida 
ao voleibol e retirei da modalidade 
muitas coisas boas. Mas sempre tive 
todos os fins de semana ocupados e, 
agora, quero ter mais tempo livre.
Vai continuar ligado ao SC 
Espinho?
Não sei o meu futuro. Veremos 
quais serão os projetos do clube e se 
pretendem ficar comigo. É algo que 
não depende só de mim. �

Açores acabou por ser difícil, sobre-
tudo por estar longe da família. Por 
isso, decidi regressar ao continente 
e vim jogar para o Esmoriz GC. No 
ano seguinte, no Castêlo da Maia, 
fizemos uma época fantástica com 
presença nas meias-finais do cam-
peonato e na Taça de Portugal e, 
ainda, com a presença na supertaça. 
Depois disso regressei por mais três 
épocas aos Açores.
Na época passada serviu o Vitória 
SC. Como foi essa experiência?
Nunca conheci uma cidade com 
tanto amor a um clube como em 
Guimarães. Todos os vimaranenses 
são do Vitória SC, independente-
mente da modalidade. Eles vivem 
o clube com grande intensidade e 
com enorme paixão. Se nós, atletas 
de voleibol, fôssemos tomar um 
café, todos nos conheciam e acari-
nhavam. Fazíamos parte daquilo 
que chamavam a "família Vitória". 
Por outro lado, é um clube que 
condições e com uma estrutura 
excecionais e com um público 
extraordinário. 
Consegue fazer uma comparação 
entre os adeptos do Vitória SC e os 
do SC Espinho?
A grande diferença está no futebol, 
com o clube de Guimarães a marcar 
presença constante na 1.ª Liga o 
que faz com que tenha sempre, em 
todos os jogos, uma massa adepta 
muito grande. 
A grande diferença no voleibol é que 
todos os adeptos do SC Espinho per-
cebem desta modalidade, nomeada-
mente de regras e, até de tática. Em 
Guimarães as pessoas levam para os 
jogos a emoção e paixão pelo clube 
e, muitas das vezes, pouco sabem 
sobre o jogo.
No jogo em que perdemos em Es-
pinho contra o Sporting CP, para a 
Taça de Portugal, os meus colegas 
estrangeiros disseram-me que este 
era o Espinho de que tanto lhes 
falaram. Apesar dessa derrota, os 
nossos adeptos aplaudiram-nos de 
uma forma extraordinária porque 
entenderam perfeitamente o es-
forço que fizemos. Isto deixou-me 
profundamente emocionado.
Acredito que, agora, aos poucos, 
vamos conseguindo reconstruir a 
mística que o SC Espinho tinha an-
tigamente e da qual fui testemunha.
Como capitão de equipa também 
transmite essa mística aos jo-
vens jogadores do clube e aos 
estrangeiros?
Aos atletas mais novos não preciso 
de transmitir essa mística porque 
quase todos são formados no SC 
Espinho. Metade do nosso plantel é 
constituído por jogadores dos sub-21 
e estão a aprender coisas novas com 
os mais velhos. Mas, realmente, aos 
atletas estrangeiros temos de lhes 
passar esses valores deste clube. 
Sabem que o SC Espinho é um clube 
grande no voleibol português e que, 
neste momento, passa por uma 

fase de recuperação e luta para se 
reerguer. Da minha parte, vou cum-
prindo o meu papel como capitão e 
jogador com um percurso no clube, 
transmitindo os valores que fui ad-
quirindo ao longo dos anos, nomea-
damente a garra e a ambição que 
este emblema merece. Fundamen-
talmente temos de batalhar jogo a 
jogo e mostrar aos nossos adeptos 
a nossa determinação em defen-
dermos o símbolo deste histórico e 
enorme clube de voleibol do país.
Há uma ligação muito forte com 
os adeptos. Conhecem-nos a nível 
particular?
Conhecemo-los um por um e, 
curiosamente, cada vez são mais 
a cada jogo que vamos fazendo. 
No final do jogo fazemos questão 
de aplaudir o nosso público e de 
cantar com os adeptos a canção do 
clube. Por isso, há uma união muito 
grande entre jogadores e o público 
espinhense. Isto deixa-me muito 
orgulhoso, sobretudo por isto estar 
a acontecer este ano, no decurso de 
uma época que não foi nada fácil 
para a nossa equipa. Os adeptos 
entenderam perfeitamente que 
não podem deixar de apoiar o clube 
num momento como este. E isto só 
pode mesmo acontecer no grande 
SC Espinho.
Alguma vez se sentiu injustiçado 
na carreira de jogador?
Nunca me senti injustiçado, talvez 
por ter tido a sorte de ter encon-
trado treinadores que davam opor-
tunidades aos jogadores. Qualquer 
jogador atravessa fases menos boas 
ao longo de uma temporada, por 
variadas razões. Este ano, estive 
parado durante um mês e foi frus-
trante não poder ajudar a equipa 
num momento em que mais pre-
cisavam de mim! Tive a sorte de 
ter como treinador o Tiago Rachão 
que sempre me apoiou e que deu 
novas oportunidades, independen-
temente de estar psicologicamente 
em baixo. É certo que também tra-
balhei para voltar a ter esta oportu-
nidade, mas há jogadores, noutros 
clubes, que até são melhores do que 
eu e que não tiveram chances. É por 
isso que não me considero injusti-
çado, mas sim, abençoado.
O voleibol de praia, é outra das suas 
paixões?
Sem dúvida que é a grande paixão. 
Perdi noites a ver o Miguel Maia e 
o João Brenha a jogarem nos Jogos 
Olímpicos. Adorava ver aqueles os 

 
Não quero ser árbitro 
porque quando era 
criança e ia ver os 
jogos com o meu pai a 
arbitrar, ouvia coisas 
muito desagradáveis e 
injustas.

 
Perdi noites a ver o 
Miguel Maia e o João 
Brenha a jogarem 
nos Jogos Olímpicos. 
Adorava ver aqueles 
os dois monstros do 
desporto.

Palmarés
4 títulos campeão nacional
3 títulos pelo SC Espinho
1 título pelo Fonte Bastardo
1 título campeão nacional  
vólei de praia

Clubes
SC Espinho
GC Vilacondense
Fonte Bastardo
Esmoriz GC
Castêlo da Maia
Vitória SC
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JOSÉ MÁRIO CACHADA, CANDIDATO À FPJ

MANUEL PROENÇA

Restaurar a confiança, conhecer e 
trabalhar em equipa, repensar e or-
ganizar o modelo desportivo e inovar 
olimpicamente para crescer susten-
tadamente. São estes os quatro prin-
cípios da candidatura à FPJ encabe-
çada por José Mário Cachada.
Sobre as razões para apresentar uma 
lista, o antigo judoca esclarece que 
“depois de todos os acontecimentos 
que são públicos, entendemos que 
precisávamos de dar o nosso con-
tributo no sentido de restaurar a 
confiança no judo, seja ao nível da 
família da modalidade, seja para a 
sociedade civil em geral”. 
O candidato, que atualmente de-

sempenha as funções de chefe da 
Divisão de Educação e Cultura da 
Câmara Municipal de Espinho, con-
sidera ser “importante dar estabi-
lidade aos nossos atletas e aos trei-
nadores. Os resultados desportivos 
para os atletas de alto rendimento 
são decisivos e fundamentais e re-
fletem o encantamento de um povo”.
José Mário Cachada iniciou-se como 
praticante de judo nos anos 70, mas 
considera-se um “atleta mediano” 
porque diz que nunca teve “resul-
tados desportivos como os atletas 
de hoje”. Mas a ligação a esta moda-
lidade ficou para sempre: “Quando 
estamos numa modalidade despor-
tiva podemos ser atletas para a vida, 
ou seja, aquilo que muitos designam 

como campeões na vida. Damos o 
nosso contributo como atletas, mas 
as instituições, neste caso a FPJ, 
também me deu muito a mim. Por 
isso, pretendo devolver, se possível 
em dobro, tudo aquilo que me foi 
dado pelo desporto”, explica José 
Mário Cachada que se mostra “to-
talmente disponível para a modali-
dade” que o acolheu.

Trabalhar em equipa

O antigo atleta é conhecedor da 
realidade do judo e daquilo que irá 
encontrar, no caso de vir a ser eleito 
presidente e aponta para o caminho 
a tomar. “O mais importante quando 
chegamos a uma instituição é tentar 
compreende-la e conhece-la”, sus-
tenta o candidato, reconhecendo 
que o foco estará sempre voltado 
para a figura do presidente, mas con-
sidera que “é decisivo que os órgãos 
sociais funcionem por completo”.
O candidato a presidente da FPJ sub-
linha a importância que têm todos 
os elementos da sua lista. “Todos 
serão o meu grande apoio em todas 
as circunstâncias. Portanto, todo o 
trabalho visível nunca será de um 
homem só porque sozinho ninguém 
é capaz de fazer nada. É preciso que 
nos saibamos rodear de uma equipa 
muito forte, como a que tenho e que 
nos ajude a dar sustento em prol da 
modalidade”, evidencia.
José Mário Cachada considera-se 
uma pessoa de consensos e que 
gosta de “fazer pontes”. Porém, para 
ele, mais importante que estarem 
todos de acordo é preciso “cumprir 
com um dos princípios do judo, que 
é o da cooperação. Se o fizermos le-
varemos sempre a modalidade mais 
longe e isso torná-la-á mais forte”, 
sublinha.
Independentemente do seu trabalho 
profissional, o candidato reconhece 
a difícil tarefa que terá pela frente 
que lhe irá exigir muito tempo e 
que terá de sacrificar o repouso e o 
descanso. “Se apresentei esta candi-
datura é porque tenho a certeza de 
que serei capaz de desempenhar a 
função com a qualidade que a moda-
lidade merece”, assegura. 
Por fim, José Mário Cachada deseja 
que “as eleições, independentemente 
do resultado, contribuam para a pri-
meira premissa e desígnio desta can-
didatura e que será a de restaurar a 
confiança numa modalidade muito 
ligada à ética e aos valores e que 
todos gostamos”. 

“Restaurar a 
confiança numa 
modalidade muito 
ligada à ética”

defesa-ataque

José Mário Cachada, é natural de Castelões de 
Cepeda (Paredes), mas escolheu Espinho para 
trabalhar e viver. Aos 59 anos de idade, antigo 
judoca e ex-vice-campeão nacional, é candidato a 
presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), 
pela lista B, às eleições que irão realizar-se no 
próximo dia 19 de fevereiro.

ANDEBOL

ATLETISMO

BADMÍNTON

GINÁSTICA RÍTMICA
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O SELECIONADOR na-
cional de andebol, Paulo Jorge 
Pereira, marcou presença no 
Torneio de Centros de Treino 
Nacionais Masculinos que 
decorreu durante o fim de se-
mana na Nave Desportiva. O 
evento reuniu cerca de meia 
centena de atletas de todos os 
cantos de Portugal.
Tratou-se de uma iniciativa 
da Federação de Andebol 
de Portugal (FAP) que con-

siderou ter sido uma "pri-
meira experiência" com este 
modelo de encontros. O 
convívio permitiu "um con-
tacto próximo de todos os 
selecionadores com os dife-
rentes grupos de trabalho", 
de forma a "potenciar com-
petição de elevado nível e 
exigência, assim como aferir 
o nível dos atletas entre as 
diferentes regiões”, destaca a 
Federação de Andebol. 

A ATLETA do SC Espinho/
António Leitão, Mariana 
Monteiro, conquistou o ter-
ceiro lugar no lançamento 
de disco (1kg), no Campeo-
nato Distrital de Lança-
mentos que se realizou, no 
sábado, na Pista de Atle-
tismo de Vagos. A atleta dos 
tigres lançou o disco a uma 
distância de 14 metros e 77 
centímetros. Na prova de 

lançamento do dardo (500 
gramas), a espinhense con-
quistou a quinta posição da 
prova, atingindo uma dis-
tância de 11,44 metros.
Rui Ferreira, na prova de 
lançamento de dardo (800 
gramas), obteve o quarto 
lugar, com um lançamento 
de 29,12 metros, o que veio a 
constituir um recorde pes-
soal. 

MARIANA NEVES, Rodrigo 
Almeida e Rui Tremoceiro, joga-
dores de badmínton da Acadé-
mica de Espinho, alcançaram 
o segundo lugar nas provas de 
pares, categoria absoluta, na 
primeira fase nacional sénior 
que teve lugar nas Caldas da 

Rainha.
Os academistas Mariana Neves 
e Rodrigo Almeida obtiveram 
o segundo lugar na prova de 
pares mistos enquanto Rui 
Tremoceiro e Rodrigo Almeida 
conquistaram a segunda po-
sição em pares homens. 

A EQUIPA DE ginástica rít-
mica da Associação Académica 
de Espinho foi a grande ven-
cedora da Taça da Associação 
de Ginástica do Norte (AGN) 
que decorreu no domingo, em 
Santo Tirso.
Carolina Mota, Margarida 
Novo, Beatriz Salvador e Sofia 

Amorim foram as heroínas 
academistas ao conquistarem 
a maior pontuação no con-
junto dos 12 exercícios que rea-
lizaram em movimentos livres 
e corda, e em arco, bola, maças 
e fita. 

Selecionador 
nacional esteve na 
Nave Desportiva

Mariana Monteiro subiu 
ao pódio no lançamento 
de disco

Mochos de prata nas 
Caldas da Rainha

Académica vence Taça AGN

CLÍNICA DENTÁRIA DE ESPINHO
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CASIMIRO DE ANDRADE

P
U

B

RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 
TLF. 227 344 909 / 968042300 / 919 002 700

P
U

B

CLÍNICA MÉDICA 
DR. JOAQUIM MENDES & FILHA, LDA
CONTINUA EM ATIVIDADE NA RUA 14, Nº 448 
E EM EXPANSÃO DO SEU CORPO CLÍNICO 

FAZEM-SE DOMICÍLIOS   TLF. 227 341710 - TLM 939 449 380
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TAÇA DE AVEIROFUTEBOL

FUTSAL FEMININO - TAÇA DE PORTUGAL FUTSAL MASCULINO

O JOGO que colocou a UD Mansores 
frente à ADC Lobão, da última jornada 
da Zona Norte do Campeonato Sabseg, 
da Associação de Futebol de Aveiro (AFA), 
está sob suspeita de corrupção na forma 
tentada. A Polícia Judiciária (PJ) já estará 
a investigar o caso que poderá vir a ter 
implicações na classificação final, nomea-
damente no lugar em que terminou o SC 
Espinho.
A AFA, em comunicado emitido no pas-
sado dia 9 de fevereiro, confirmou que o 
Conselho de Disciplina recebeu uma par-
ticipação da UD Mansores "dando conta 
de factos que podem eventualmente re-
vestir natureza criminal e que se encon-
trarão a ser investigados pelas instâncias 
judiciárias competentes, factos esses re-
lacionados com o jogo União Desportiva 
Mansores-Associação Desportiva e Cul-
tural de Lobão, do passado dia 5 de feve-

reiro de 2023".
De acordo com o documento, a partici-
pação "seguirá a tramitação adequada 
junto do órgão disciplinar", manten-
do-se "todos os procedimentos e datas 
agendadas para a continuação da 
competição".
Questionado pela Defesa de Espinho, 
o presidente da direção da AFA, Neves 
Coelho, confirmou o recebimento 
da participação adiantando estarem 
atentos ao caso. “Se tivéssemos provas, 
certamente agiríamos de imediato", as-
segurou Neves Coelho, acrescentando 
que “tudo o que se possa dizer, só a Po-
lícia Judiciária o poderá esclarecer".
Por sua vez, Daniela Tavares, presidente 
da Direção da UD Mansores confirmou 
à Defesa de Espinho que o processo está 
já nas mãos da Polícia Judiciária e que 
transmitiu toda a informação que podia 

e que lhe foi permitido à AFA, recusan-
do-se, para já, a prestar quaisquer tipo 
de declarações.
Ao jornal O Jogo, o presidente da Direção 
da ADC Lobão, José Silva Rocha afirmou, 
no passado dia 7 de fevereiro, que o clube 
não foi ouvido nem notificado pela Po-
lícia Judiciária afirmando tratarem-se de 
"falsidades".
Recorde-se que na última jornada do 
Campeonato Sabseg (Zona Norte), o SC 
Espinho foi derrotado pelo Fiães SC por 
1-0 e a ADC Lobão bateu a UD Mansores, 
em casa do adversário, por 0-2. Esta vi-
tória da ADC Lobão levou o conjunto de 
Santa Maria da Feira à quarta posição da 
tabela e ao apuramento para a fase final 
do principal campeonato da AFA, ficando 
os espinhenses para a disputa da manu-
tenção/descida, na quinta posição da ta-
bela.  MP

A EQUIPA de futsal feminino do 
Novasemente GD/Cavalinho foi 
afastada da Taça de Portugal pelo 
GCR Nun'Alvares, em jogo dos oita-
vos-de-final da prova. As antenses 
foram derrotadas no Pavilhão Mu-
nicipal Napoleão Guerra, por 2-3, no 
prolongamento.
A equipa da casa teve de correr 
sempre 'atrás do prejuízo', desde 
os 12 minutos de jogo, altura em 
que sofreu o primeiro golo. Nancy 
Mercedes conseguiu empatar, ainda 
antes do intervalo e na jogada ime-
diatamente a seguir, a equipa de 
Fafe colocou-se novamente em 
vantagem.

Na segunda parte, as sementinhas 
chegaram, outra vez, à igualdade, 
com Nancy Mercedes a bisar e no 
prolongamento sofreram o tento da 
derrota.
A equipa liderada por Ricardo Ro-
drigues terá pela frente, apenas, os 
jogos da Liga Feminina Placard e re-
ceberá, no sábado (18 de fevereiro), o 
conjunto do Feijó, às 18 horas, no Pa-
vilhão Municipal Napoleão Guerra, 
em Cassufas.
Recorde-se que as sementinhas 
estão no quinto lugar da tabela clas-
sificativa, a três pontos do Sporting 
CP e a seis do terceiro classificado, o 
Santa Luzia. 

AS EQUIPA de futsal masculino do 
Novasemente GD e do SC Silvalde 
saíram vitoriosas da penúltima jor-
nada do Campeonato Distrital da 
2.ª Divisão. Os silvaldenses bateram 
a ADEC Macieira de Sarnes por 2-5 
e o Novasemente GD venceu a AD 
Casal por 6-4.
Com este resultado, a equipa do SC 
Silvalde garantiu a passagem à fase 
final do campeonato no primeiro 
lugar da Zona Norte. O Novase-
mente GD viu adiada a decisão de 
assegurar o quarto lugar, que dará 
acesso à disputa do título, para a 
última jornada, a realizar a 25 de fe-
vereiro, no pavilhão do Fundo Vila, 
um concorrente direto na disputa 
de um lugar na fase de subida.

CAMPEONATO SABSEG
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Suspeita de tentativa de 
corrupção no Mansores-Lobão

O SC Espinho foi eliminado, nos oitavos-de-
-final da Taça de Aveiro, pelo SC Alba, na mar-
cação de grandes penalidades. 
O golo madrugador alcançado pelos visi-
tantes acabou por ser um estímulo para a 
equipa de Albergaria-a-Velha. Os tigres, mais 
nervosos, não encontraram grandes soluções 
para contornar uma estratégia muito bem 
montada pelo seu adversário.
Na segunda parte, após o golo do empate al-
cançado por Wilson Rodrigues e com algumas 
alterações estratégicas, os alvinegros foram 
capazes de chegar mais perto da área dos ad-
versários, mas não tiveram a criatividade e o 
discernimento suficientes para chegar à van-
tagem, não obstante das melhores oportuni-
dades que acabaram por criar.
Na marcação de grandes penalidades, o conjunto 
azul e amarelo foi o que menos falhou e passou, 
assim, aos quartos-de-final da prova.  MP

O SC ESPINHO vai jogar fora de portas, com a 
UD Mansores, na primeira jornada da segunda 
fase, manutenção/descida Norte, do Campeo-
nato Sabseg, a 26 de fevereiro.
Os tigres, jogarão o primeiro jogo em casa, no 
Campo Joaquim Domingos Maia (Nogueira 
da Regedoura), a 5 de março, com o S. Vicente 
Pereira.
Recorde-se que para esta segunda fase, o clube 
vareiro começa com os mesmos pontos que 
tinha conquistado na primeira fase (32), mais 
oito que o segundo classificado, o Canedo, e 
mais 15 que o terceiro, o FC Cesarense.   MP

Saída inglória no 
prolongamento

SC Silvalde vence 
a primeira fase

Calendário definido para a 
fase de manutenção/descida

Tigres eliminados 
nas grandes 
penalidades

SC ESPINHO ALBA

(6)1 1(7)
JORNADA 5. 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
Miguel Borges Marco Pais

30      Dimitri Tojó
30 45 Ricardo Almeida Henrique Gonçalves 79

Vítor Fonseca Rúben Pires 20

Roger Rodrigo Gamelas 42

13 João Ricardo © João Soares                 77 32

Daniel Santos Mathieu 53

Lucas Lima Igor Gateira                 83

Xoura João Bastos
Wilson Rodrigues Gonçalo Raposo         77

80 Guga Diogo André 90+2

Fábio Paquete T Hugo Oliveira
Diogo Santos Diogo Barbosa

Malecas Fábio Marques
30                    Tiago Silva Marcelo Santos     83

85 45                          Belinha Guilherme       77

Simão David Sousa
Dida Fábio Silva

80             Mateus Nunes Diogo Rodrigues         77

0-1 ao intervalo. Marcadores: 0-1, por João Bastos (7); 1-1, por Wilson 
Rodrigues (57)

ÁRBITRO: Nuno Teles (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: Pedro Loureiro e Mário Lourenço

TAÇA DE AVEIRO
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noite de sábado, um baile na 
Piscina Solário Atlântico para 
todos os que gostam de anima-
ção e muita música. A banda 
Remédio Santo vai ser a prin-
cipal atração da noite, com o 
concerto a iniciar-se às 21h30. 
A entrada tem um custo de 
7.50 euros para os sócios da As-
sociação Espinho e Mar a Can-
tar e 10 euros para os restantes. 
Quem também vai celebrar o 
carnaval é Lourosa. Na noite 
de sábado, o grupo de jovens 
do projeto Crescer com Cristo 
vai organizar um baile de car-
naval na Escola António Alves 
Amorim, onde se inclui um 
jantar, momento de karaoke e 
muita diversão. A entrada tem 
um custo de dez euros e todo o 
valor angariado reverte para 
a participação dos jovens nas 
Jornadas Mundiais da Juven-
tude.

Já que o Brasil é um dos 
principais palcos do mundo 
quando o assunto é carnaval, 
aproveite a manhã de domin-
go para, ao lado seus filhos ou 
netos, ver o filme Rio. É um 
dos trabalhos de animação 
mais divertidos dos últimos 
anos e será, certamente, uma 
boa sugestão para os mais no-
vos. Surpresa, samba e garga-
lhadas não vão faltar. ○
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Carnaval de 
folia em família 
LISANDRA VALQUARESMA 
 

 Com o Carnaval à por-
ta, é tempo de festejar. Para o 
fim de semana que antecede a 
terça-feira de folia, há várias 
opções e ideias para se diver-
tir da melhor forma, seja em 
família ou com amigos.
Durante a manhã de sexta-
-feira, Espinho vai ser palco de 
um desfile especial. As crian-
ças das escolas do concelho 
vão, tal como tem vindo a ser 
habitual, percorrer as princi-
pais ruas da cidade, trazendo 
a magia do carnaval. O ponto 

que utilize improvise um dis-
farce com base naquilo que ti-
ver no seu armário. O objetivo 
é reaproveitar peças antigas 
e desfilar pelas ruas. O mo-
mento é, por certo, bastante 
divertido.
Mais tarde, cerca das 23 horas, 
a conhecida Praça das Gali-
nhas vai encher-se de anima-
ção com a atuação de DJ's de 
Vacaciones | DJ Vice. 

 Aproveitando a magia 
única do carnaval, o serviço 
educativo do Museu Munici-
pal de Espinho vai realizar, no 

de encontro é no Largo da Câ-
mara Municipal e o percurso 
terá início pelas 10 horas. Por 
isso, se tiver oportunidade, 
reserve a manhã para assistir 
ao momento. 
Ovar é um dos grandes cen-
tros carnavalescos e as cele-
brações já há muito que ini-
ciaram. Nesta sexta-feira, às 
22 horas, o centro da cidade de 
Ovar vai receber a divertida 
Noite da Farrapada. Trata-se 
do desfile mais divertido e 
espontâneo do carnaval de 
Ovar e, este ano, está de re-
gresso para animar as ruas da 
cidade. Para participar, basta 

sábado de manhã, uma oficina 
especial. Carnaval no fundo 
do mar é o tema do evento e 
destina-se às famílias, no âm-
bito do projeto Em Família no 
Museu.
Com “inspiração nos bailes 
realizados nos anos 50 do sé-
culo XX, no salão nobre da Pis-
cina Solário Atlântico, serão 
criadas na oficina de expres-
são plástica, máscaras e ade-
reços que irão transformar as 
crianças nos reis e rainhas dos 
mares”, explica o museu. Para 
o final, está reservado um des-
file com as fantasias criadas e 
ainda um pequeno bailarico. A 
participação obriga a uma ins-
crição prévia e tem um custo 
de três euros.
Da parte da tarde, com uma 
ida ao Porto, pode juntar um 
momento de passeio em famí-
lia com uma sessão de cinema 
carnavalesca. O Menino e o 
Mundo é a sessão do dia no 
Batalha Centro de Cinema, 
tornando-se numa boa opção 
para toda a família. A peque-
nada é convidada a masca-
rar-se a rigor e a assistir, às 15 
horas, à história do pequeno 
Cuca que cresceu numa pe-
quena aldeia no interior do 
Brasil. 
Ainda com o tema do carna-
val como motivo de convívio 
e diversão, vai realizar-se, na 

Desfile Noturno 
Escolas de Samba 
Com início às 22 horas, a 
Avenida Sá Carneiro, em 
Ovar, vai encher-se de 
animação com um desfile 
de algumas escolas de 
samba. O momento 
realiza-se dia 18

Grande Corso 
Carnavalesco
É também na Avenida 
Sá Carneiro que se 
realiza o Grande Corso 
Carnavalesco. O início 
está marcado para as 
14h30

É UMA DAS FESTAS MAIS 
DIVERTIDAS DO ANO E, POR 
ISSO, DEVE SER APROVEITADA 
AO MÁXIMO. JUNTE A FAMÍLIA 
OU OS AMIGOS E PARTA À 
DESCOBERTA DAS MELHORES 
FESTAS E SUGESTÕES. 
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MANUEL PROENÇA

NA NOITE em que comemorou 95 
anos, a fadista espinhense Adelaide 
Caralinda, lançou o seu primeiro CD 
intitulado Espinho Vivo onde reúne 
14 temas, incluindo o que dá o nome 
à capa do trabalho e cuja letra é da 
sua autoria.
"Gravei o CD numa tarde", conta, re-
ferindo ainda que foi grava-lo por ini-
ciativa de uma amiga, Eulália Lopes.

Para o lançamento do primeiro 
trabalho, Adelaide pôs-se ao ca-
minho e foi falar com a vereadora 
Leonor Lêdo da Fonseca para que o 
álbum pudesse ser apresentado no 
dia do seu aniversário.

"Acho que este CD até saiu muito 
bem", diz Adelaide Caralinda que já 
leva uma carreira a cantar o fado há 
65 anos, desde os seus 30 anos de ida-
de, altura em que partiu para Angola.

"Comecei a cantar em Angola 
e, desde então, nunca mais parei" 
revelou mostrando ainda ter uma 
boa memória não obstante os seus 
95 anos. "Os meus amigos sempre 
me incentivaram a cantar o fado 
nessa província ultramarina e 

cheguei a percorrer várias cidades 
como Luanda, Nova Lisboa, Sá da 
Bandeira, Lobito, etc.. Cantei para 
os militares portugueses que lá es-
tavam ", recorda Caralinda.

Mais tarde, a fadista regressou à 
terra natal, Espinho, onde formou o 
Grupo de Guitarras da Costa Verde. 
Verde. O projeto acabou por termi-
nar pois "O Tino faleceu e acabá-
mos por nos dispersar", recorda 
com tristeza a fadista. "Apesar de 
tudo, nunca deixei de cantar o fado, 
nem agora com 95 anos", refere 
com orgulho. "Tenho ido cantar ao 
restaurante Meireles, Casa da Mãe 
Joana e recentemente fui à Foz, ao 
Porto, cantar para uns ricaços", dá 
nota Adelaide.

Foram mais de seis décadas sem 
qualquer registo discográfico da 
voz e das músicas, mas a espinhen-
se também nunca mostrou grande 
interesse em eternizar isso. A sua 
paixão é, efetivamente, as casas de 
fados e o cantar ao vivo, com uma 
voz que até foi reconhecida por 
Amália Rodrigues, símbolo do fado 
que venera.

Edição esgotada

Poucos dias após o lançamento, 
a edição de meia centena de CDs 
está esgotada. A fadista não estava 
à espera do sucesso e já contactou a 
editora Quarta Vaga para a produ-
ção de mais três dezenas de exem-

plares para poder satisfazer alguns 
pedidos especiais que teve. "Mesmo 
assim, todos os discos que pedi já es-
tão encomendados e, por isso, terão 
de ser feitos mais alguns", conta.

As músicas para este trabalho 
foram cuidadosamente escolhidas 
pela fadista e são temas de autores 
como Amália Rodrigues, Fernando 
Farinha, Frederico de Brito e Carlos 
Gonçalves. No Espinho Lindo, tema 
de capa, Adelaide escreveu a letra e 
Manuel Maria foi o autor da música. 
Rezando pedi por ti, é a abertura do 
álbum, mas há outras músicas que 
marcam o trabalho como Fado da 
Despedida, Mãe Preta, Grito, É noi-
te na Mouraria, Fado da Sardinhada 
ou o Fado da Solidão. Músicas para 
as quais a fadista põe toda a sua 
alma na interpretação.

Rezando pedi por ti é o tema que 
abre o CD. É uma espécie de "Fado 
triste, mas ao mesmo tempo, muito 
bonito. Uma música que nos enche a 
alma", explica acrescentando sentir 
alguma dificuldade em identificar 
um tema que mais goste neste seu 
primeiro trabalho discográfico. "O 
fado da despedida, Mãe Preta, Gri-
to, Outros tempos, outro fado...", vai 
enumerando a fadista sem preten-
der evidenciar um. "Todos os temas 
são lindíssimos e gosto de todos", 
acrescenta. "O Espinho Lindo tem a 
minha letra e foi o tema com o qual 
decidi fechar o álbum", sublinha.

O repertório de Adelaide Caralin-
da é muito grande e, obviamente, 
não cabia todo neste trabalho. "Te-
nho fados que cantava em Angola 
há mais de 60 anos e dos quais ainda 
tenho em memória a letra", afirma.

Adelaide não poupa elogios aos 
músicos que participaram no pri-
meiro CD e que, inclusive, elabora-
ram a capa e estiveram na sua pro-
dução. “Acho a capa do disco muito 
bonita, bem como todo o trabalho 
em si, que foi graças ao empenho e 
dedicação dos músicos, Lino Lobão, 
João Martins e Nelson Ferreira. A 
capa estabelece a minha relação 
pessoal e paixão com a minha cida-
de, com um barco de uma compa-
nha e o mar da minha terra”, subli-
nha. “É Espinho lindo”, evidencia a 
fadista.

Adelaide Caralinda não está a 
pensar se o CD vai ser muito vendi-
do ou não, mas mas sente-se satis-
feita por levar a que falem, simples-
mente, em si. “As pessoas que me 
encontram na rua falam deste CD 
e isso deixa-me particularmente or-
gulhosa”, confessando que nunca se 
interessou por gravar um disco, pese 
embora o facto de lho terem sugeri-
do “por diversas vezes”.

Por fim, Adelaide Caralinda faz 
questão de deixar um agradecimen-
to muito especial à sua amiga Eulá-
lia Lopes, que “promoveu e incenti-
vou a gravação do Espinho Lindo” 
em maio do ano passado e que foi 
lançado a 4 de fevereiro passado. ○

MÚSICA. 
Não era propriamente 
um sonho, mas foi 
um projeto que a fez 
reviver outros tempos 
e ajudou a eternizar a 
sua voz. Aos 95 anos, 
a fadista Adelaide 
Caralinda lançou o seu 
primeiro CD e já teve 
de pedir para fazerem 
mais pois foram todos 
vendidos. Com uma 
carreira de 65 anos, 
a sua voz é icónica e 
ainda se ouve, ao vivo, 
em alguns espaços da 
cidade.

Adelaide não é só uma Caralinda 
no mundo do fado e lançou um 
CD aos 95 anos
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FICHA TÉCNICA
João Martins (guitarra 
portuguesa)
Lino Lobão (viola)
Nelson Ferreira (baixo)
Nelson Ferreia e Lino Lobão 
(gravação)
Lino Lobão (produção)
Eulália Lopes (produção 
executiva)
Lino Lobão (design)
Nelson Ferreira (fotografia)
Quarta Vaga (estúdio)

ADELAIDE CARALINDA
Natural de Espinho
4 de fevereiro de 1928
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16 FEV
Onda Poética 
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva
Horário: 21h30
Sessões de poesia. 

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.

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. 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 
Cineclube – FEST
Filme: Decisão de Partir

Auditório Casino Espinho 
Horário: 21h30
Conhecido pelos seus 
recursos visuais explosivos 
e narrativas dinâmicas, Park 
Chan-wook é considerado 
como um dos profissionais 
mais surpreendentes 
do cinema coreano 
contemporâneo. Desta vez 
revela a história de uma 
investigação a uma mulher 
que ficou viúva depois da 
queda do marido do topo de 
uma montanha. No entanto, 
no decorrer da investigação, 
o detetive percebe que a 
viúva é uma mulher muito 
misteriosa, demonstrando 
grande interesse nela.
Entrada gratuita

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.

24 FEV
TIMBER
Auditório de Espinho – 
Academia
Horário: 21h30
Espetáculo de dança 
contemporânea  

01 MAR
Cineclube – FEST
Filme: Sabor
Auditório Casino Espinho 
Horário: 21h30
A primeira longa-metragem 
de Bao Le conta a história 
em torno de um homem 
nigeriano e quatro mulheres 
vietnamitas de meia-idade 
na cidade de Ho Chi Minh. 
Bassley, personagem 
interpretada por Olegunleko 
Ezekiel Gbenga, é um 
jogador de futebol nigeriano 
que deixou o seu filho de 
nove anos para jogar numa 
equipa do Vietname, mas 
acabou por ser dispensado 
do clube devido a lesão 
numa perna. Acaba numa 

casa, juntamente com as 
mulheres, onde juntos criam 
um mundo especial para 
si próprios. No entanto, a 
utopia íntima onde vivem 
não pode durar para sempre.

02 MAR
Carta Metropolitana para a 
Cultura
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva 
Horário: 17h45
Sessão de discussão pública 
da Versão Zero da Carta 
Metropolitana para a Cultura 
que tem como objetivo ser 
o principal instrumento 
de elaboração, execução e 
análise das políticas culturais 
da Área Metropolitana do 
Porto. 

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.

10 MAR
Cineclube – FEST
Filme: O Outro Lado da 
Esperança 
Auditório Casino Espinho 
Horário: 21h30
Aki Kaurismäki regressa 
ao seu estilo cómico 
para abordar a crise dos 
refugiados, onde mostra 
como o racismo e a violência 
são situações a que estas 
pessoas estão sujeitas. 
O filme do finlandês 
centra-se em Khaled, um 
mecânico sírio que acaba em 
Helsínquia e onde terá uma 
interação com um vendedor 
de camisas. Este ganha 
uma quantia assinalável a 
jogar póquer e compra um 
restaurante, onde acaba por 
empregar Khaled.

11 MAR
Ciclo de colóquios – 
Espinho e a Globalização
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva 
Horário: 15 horas

 agenda 

Festival das 
Lanternas: 
Mostra chinesa de 
regresso a Espinho 

Há Carnaval no 
Casino Espinho 

O CENTRO Multimeios de Espinho 
vai receber, no próximo sábado, dia 
18 de fevereiro, o Festival das Lanter-
nas, uma mostra de cultura chinesa 
que pretende valorizar o ensino de 
mandarim nas escolas de ensino bá-
sico do concelho.
Das 16h30 às 19 horas, o espaço vai 
receber diversas atividades como 
demonstração de artes marciais, ex-
posição de lanternas com enigmas 
preparadas pelos alunos de manda-
rim e até a leitura de um conto tra-
dicional chinês. Além disto, o evento 
vai proporcionar que os participan-
tes assistam à tradicional dança do 
leão e façam uma degustação de 
vários produtos típicos como dum-
plings, tang yuan, snacks e Dim Sum.
Durante a tarde, haverá ainda tem-
po para vários workshops como um 
de caligrafia chinesa, de recorte de 
papel ou de gastronomia, com ações 
práticas de cozinha.
Este evento, que já se realizou no ano 
passado, é organizado pela Câmara 
Municipal e pelo Instituto Confúcio 
da Universidade de Aveiro. ○

O CASINO Espinho prepara-se para 
celebrar o Carnaval com a realiza-
ção de dois jantares especiais. Na 
sexta-feira, dia 17, e no sábado, dia 18, 
os Rio Samba Show vão trazer noi-
tes repletas de diversão e descontra-
ção, combinadas com espetáculos e 
gastronomia inspirados na vibrante 
cultura brasileira.
Na sexta-feira, será servido um jan-
tar buffet com um custo de 52,50 
euros por pessoa e, no dia seguinte, 
será saboreada uma especial gas-
tronomia de Carnaval por 55 euros. 
Aliando os sabores e a diversão, o 
Casino Espinho vai oferecer um 
momento cheio de cor e alegria, 
onde se misturam os sons quentes 
do Brasil e as danças tradicionais, 
transportando todos os presentes 
para a magia do Carnaval carioca. ○

17 FEV

CONCERTO DA 
ORQUESTRA CLÁSSICA 
DE ESPINHO  
E JEFFERY DAVIS

Auditório de Espinho – Academia
Horário: 21h30 Bilhete normal: 8 € 
Orquestra Clássica de Espinho
Jeffery Davis vibrafone
Pedro Neves direção musical
Uma obra dos nossos dias interpretada pelo solista que a 
encomendou não acontece sempre. A Orquestra Clássica de 
Espinho conta com Jeffery Davis na apresentação de Des-
Concerto, uma peça muito especial e cheia de surpresas que 
constrói pontes entre a música erudita e o jazz.

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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SENHORA C/ 52 ANOS 
DISPONIBILIZA OS 
SEUS SERVIÇOS
Para tomar conta de pessoa idosa ou casal.
Também para infantário/creche.
TELEM: 912146820
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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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 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 16 22°
9°

SEX • 17 21°
10°

SÁB • 18 19°
9°

DOM • 19 20°
9°

SEG • 20 20°
10°

TER • 21
19°
10°

QUA • 22 19°
9°

QUI • 23 18°
9°

Fonte: www.ipma.pt

última
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 

Concurso 
permitia 
atribuição de 
casas na Ponte 
de Anta 

Em fevereiro de 1980, abria o 
concurso para a atribuição de 280 
fogos no Complexo Habitacional 
da Ponte de Anta. 
À data, 30 casas já tinham 
sido ocupadas, mas a Câmara 
Municipal dava a possibilidade  
para mais famílias se 
candidatarem. Três mil famílias 
carenciadas poderiam concorrer. 

foto com memória 15 fevereiro 1980

LISANDRA VALQUARESMA

O MÚSICO e professor António 
Saiote, residente em Espinho há 
mais de trinta anos, recebeu o grau 
de Comendador da Ordem do In-

fante D. Henrique. A condecoração, 
que distingue individualidades que 
prestaram serviços relevantes ao 
país, em Portugal ou no estrangeiro, 
“na expansão da cultura portuguesa 
ou para conhecimento de Portugal, 

da sua História e dos seus valores”, 
foi entregue por Marcelo Rebelo de 
Sousa, Presidente da República, e 
trata-se da mais alta distinção das 
ordens honoríficas portuguesas.
À Defesa de Espinho, António Saio-
te confessa que a condecoração foi 
“uma grande e agradável surpresa”, 
não escondendo o orgulho por ter 
participado na cerimónia, realizada 
no Museu Nacional dos Coches, em 
lisboa. “Como faz parte do protoco-
lo, só soube no próprio dia qual era 
a ordem que ia receber. Pensava que 
era a Ordem da Instrução Pública, 
era algo que esperava receber há 
muito tempo, mas quando vi qual 
era fiquei realmente muito sur-
preendido”, admite.
Receber a importante condecora-
ção pela mão de Marcelo Recebe 
de Sousa significou, para António 
Saiote, algo de muito importan-
te. “Isto atenua muitas tristezas, 
muitas mágoas e desilusões que 
encontramos ao longo da vida. 
Isto vale por isso tudo. É a ordem 
honorífica mais alta e, por isso, é 
uma grande responsabilidade que 
sinto”, afirma o professor, confes-
sando que recebeu “centenas de fe-
licitações, sobretudo de ex-alunos 
que sentiram a importância da 
atribuição da condecoração a um 
instrumentista”.
Maestro, clarinetista e professor 
universitário, António Saiote é um 
dos intérpretes mais prestigiados 
da sua geração. Natural de Loures, 
adotou Espinho como morada e dá 
aulas de música na Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo.
Com uma carreira recheada de 
prémios, foi solista na Orquestra 
do Teatro Nacional de São Carlos 
e solista convidado em congressos 
mundiais nos EUA, Bélgica, França, 
Suécia e Japão. ○

NO PASSADO SÁBADO, dia 11 de fevereiro, o 
Orfeão de Espinho celebrou o seu 112º aniversá-
rio com um jantar festivo no restaurante do Cen-
tro S. Luso Venezolano. Além do momento, que 
juntou cerca de 60 pessoas, a comemoração do 
aniversário continuou no dia seguinte com uma 
missa de Ação de Graças na capela de Nossa Se-
nhora da Ajuda, seguida de tradicional romagem 
ao cemitério. 
Segundo Teresa Magalhães, presidente da insti-
tuição, foi ainda “colocado um ramo de flores e   
lembrados todos aqueles que contribuíram para 
que o Orfeão chegasse até aos dias de hoje”. ○ LV

A ESCOLA PROFISSIONAL de Espinho 
(ESPE) está a criar o VET-ECOoking, um proje-
to sobre cozinha sustentável. O objetivo passa 
por desenvolver um “módulo de formação para 
os cursos de cozinha do ensino e formação pro-
fissional”, de forma a “colmatar essa lacuna nos 
planos curriculares europeus, contribuindo 
para que o mercado de trabalho esteja apto a 
responder às atuais demandas e seja capaz de 
se adaptar aos novos desafios”, explica a ESPE.
O projeto procura ainda centrar-se na “impor-
tância da adoção de uma cozinha sustentável 
de forma a melhor gerir os recursos disponíveis 
e a garantir a subsistência das gerações atuais e 
futuras” e, por isso, foi feita uma apresentação 
do projeto. De acordo com a Escola Profissional, 
a implementação do VET-ECOoking decorre até 
ao final de 2023 e integra também a Associação 
Portuguesa de Startups e países europeus como 
Alemanha, Áustria e Grécia.  

O VET-ECOoking é um projeto Erasmus cofi-
nanciado pela União Europeia. ○ LV

Clarinetista e professor de 63 anos viu carreira 
ser reconhecida com o grau de Comendador 
da Ordem do Infante D. Henrique, a mais alta 
distinção das ordens honoríficas portuguesas.

António Saiote 
condecorado 
pelo Presidente 
da República

Orfeão de Espinho 
soprou as velas do 
112º aniversário

ESPE cria projeto 
sobre cozinha 
sustentável 

A Ordem do Infante 
D. Henrique foi 
criada em 1960, 
para comemorar o 
5.º Centenário da 
morte do Infante 
D. Henrique, o 
Navegador, filho do 
Rei D. João I e da 
Rainha D. Filipa de 
Lencastre, um dos 
membros da Ínclita 
Geração e o grande 
impulsionador do 
grande desígnio 
nacional que foram os 
Descobrimentos.
O distintivo da 
Ordem do Infante D. 
Henrique é composto 
por uma cruz pátea, 
de esmalte vermelho, 
filetada de ouro. As 
cores da Ordem são 
o azul, o branco e o 
negro.
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