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DEFESA-ATAQUE

Pedalar por gosto  
não cansa
Secção de ciclismo do GD 
Ronda é ambiciosa em relação 
à época que está a começar.  
p14 e 15
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“Estar perto do mar 
dá-me tranquilidade 
e era isso que eu 
e a minha filha 
precisávamos”
Nataliia Yudina fugiu de Kiev com uma filha de 
um ano e uma mochila às costas. Depois de uma 
viagem de 22 horas chegou à Hungria e rumou a 
Portugal. Encontrou em Espinho e serenidade e 
a paz necessária para continuar a viver. p4 e 5

Destaque

4500 FREGUESIAS

Melhor pão biológico 
do mundo tem a mão 
de Américo Couto
Padeiro antense foi capitão 
da equipa que representou 
Portugal no concurso em 
Itália. p9
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Verbas para agrupamentos de 
escolas levam a discordância 
entre oposição e Executivo

EDUCAÇÃO

Diferença de 350 mil euros, a favor do Agrupamento Manuel Laranjeira, levanta dúvidas 
sobre o método de atribuição de valores. Oposição defende que o processo não é transparente 
nem fundamentado. Executivo afirma que os recursos financeiros “respeitam um plano de 
orçamento apresentado pelos diretores”. p7

4500 ESPINHO

Milhares de crianças 
fantasiadas 
animaram a cidade 
Escolas desfilaram em cortejo de 
Carnaval, num regresso após o 
período de pandemia. p6
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feira 
semanal

visto daqui

1. Ainda guardo na memória as tradições carnavalescas 
em Espinho da minha juventude. Num contexto escolar, 
recordo-me do desfile gigante (possivelmente é um caso 
de perceção) na avenida 24. Tratores e camiões alegóricos, 
coloridamente enfeitados, davam uma vida diferente. 
A azáfama dos pais nos dias anteriores era grande, com 
o apoio na decoração dos carros. As costureiras não 
tinham mãos a medir para tantas encomendas de fardas 
e fatiotas. A juntar a tudo isto, ainda tínhamos direito a 
festa e animação na noite de segunda-feira. Também por 
culpa do S. Pedro que nos presenteava com chuva e frio, 
a tradição foi perdendo intensidade. Ovar foi amea-
lhando cada vez mais foliões e as tradições carnavalescas 
espinhenses foram desaparecendo. A pandemia parecia 
ter sido a machada final, mas felizmente tal não veio a 
acontecer. A tradição dos mais novos tornou a ser uma 
realidade e, pelo menos na manhã de sexta-feira, houve 
cor, confettis e serpentinas pelas ruas. Um evento sim-
ples que ainda assim implica uma organização compli-
cada com a logística de trazer e levar os quase dois mil  
alunos do concelho. 

2. Teoricamente este foi um fim-de-semana prolon-
gado. Gosto sempre de aproveitar estes dias para dar o 
tradicional passeio a pé pela cidade. A esplanada parece 
sempre encher-me a alma com o cheiro tão típico de 
maresia. Contudo, na caminhada em direção a norte, não 
foi a alma que ficou cheia mas sim as sapatilhas. Areia 
e mais areia trazida pelo vento instalou-se pela avenida 
Maia-Brenha. Certo que ninguém controla o vento, mas 
não me parece que Espinho seja a única cidade à bei-
ra-mar plantada. Mas parece ser das únicas capazes de 
lidar com o vento e as suas projeções. Ter uma avenida 
daquele gabarito repleta de areia (sem falar nos dejetos 
animais) é um péssimo cartão de visita para quem nos 
visita. Ah, no retorno, aproveite para passar pela ponte 
pedonal. De um lado o elevador até funcionava e fiz a 
minha estreia. Do outro, ainda bem que não funcionava. 
O cheiro nauseabundo a urina, as pinturas selvagens nas 
paredes e os montes de… enfim. Um cenário demasiado 
castanho para uma infraestrutura daquelas.  

3. Já do outro lado da linha, ou seja, na rua 8, segui em 
direção ao centro da cidade. O passeio, partilhado com 
ciclistas e corredores, deixa-nos em estado constante 
de alerta para não existirem acidentes. Há bancos para 
descansar as pernas pela rua fora, mas alguns estão em 
cima da pista laranja. Os equipamentos desportivos e in-
fantis, como o trampolim, estão também do lado errado 
do passeio. A probabilidade de uma criança saltar e ser 
apanhada por uma bicicleta é gigante. Uma vez mais, 
são problemas de fácil resolução, mas que teimam em 
proliferar pelo tempo. 

Uma caminhada pelo Carnaval

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4 e 5 |  "Era mais seguro ficar em casa do que estar na 
rua, parada no trânsito, sujeita a ser atingida por uma 
bomba”.
Nataliia Yudina, vivia em Kiev com a filha com um ano de idade, 
quando soube que tinha sido lançada a primeira bomba na 
capital ucraniana. Nessa altura decidiu, imediatamente, que 
ficar não era opção. Uma atribulada viagem de comboio 
levou-a à fronteira do país, mas só um mês mais tarde 
conseguiu chegar a Portugal.

4500 ESPINHO
6 | Carnaval da criançada regressou à cidade. 
Cerca de 1800 crianças das escolas do pré-escolar e ensino 
básico de Espinho, desfilaram pelas ruas da cidade. 
7 | Educação. Vereadores do PSD acusam Executivo 
socialista de apresentar "processo extremamente opaco" 
sobre os contratos interadministrativos com as escolas. 
Câmara Municipal explica que os recursos financeiros 
“respeitam um plano de orçamento apresentado pelos diretores 
de cada um dos agrupamentos”.
8 | Festival das Lanternas traz cultura chinesa a Espinho. 

4500 FREGUESIAS
9 | Melhor pão biológico do mundo tem mão antense. 

PESSOAS & NEGÓCIOS
10 | Isa’licious. Bolos com música, bentô cakes, 
macarons, cupcakes, bolos de aniversário e 
‘mesversário’, a pastelaria de Isa Letra que tem atraído 
os internautas nas redes sociais.

DEFESA-ATAQUE
13 | Futsal. Novasemente GD com jogo decisivo para 
entrar na fase final. SC Silvalde assume candidatura ao título 
da 2.ª Divisão distrital.
14 e 15 | Entrevista. Manutenção das boas relações 
pessoais com os atletas e a harmonia do grupo é a 
prioridade da secção de ciclismo do GD Ronda.
16 | Atletismo. Tigres arrecadaram três títulos no distrital 
de triatlo técnico. Maria Luís Silva, Inês Fernandes e Ana 
Miguel são campeãs distritais, nos respetivos escalões etários.

OFF
17 | Bom fim de semana. Sabrosa, a terra que viu nascer 
Fernão Magalhães. Centro histórico retrata um pouco daquilo 
que foi a vida e as conquistas na época dos Descobrimentos.

ÚLTIMA
20 | “Há pessoas que não se apercebem que estão a 
viver um problema e não procuram ajuda”. 
Tatiana Moreira é a responsável pelo projeto de ação social dos 
bombeiros que considera ser de grande importância.

SC Espinho
A direção do SC Espinho 
promove na quinta-feira 
uma reunião de infor-
mação aos sócios. Será 
debatida a atual situação 

desportiva do clube as-
sim como a eventual 
constituição de uma 
SAD. A viver tempos 

cada vez mais con-
turbados, ninguém sabe 
muito bem qual o futuro 
dos tigres. As portas estão 
abertas e as soluções 
existem. Resta aos sócios 
compreender e entender 
todos os processos. A 
última palavra, para o bem 
ou para o mal, será sempre 
dos sócios. 

Factos e figuras da semana

Carnaval
A folia dos mais novos re-
gressou a Espinho. O Car-
naval das crianças voltou 
a encher e animar as duas 
principais ruas da cidade. 
Depois da pandemia ter 
vetado o evento, a autar-

quia entendeu chamar 
a si novamente a 
organização e tratou 

de toda a logística. Os 
mais pequenos agradece-
ram e responderam com 
as melhores fantasias, 
sorrisos, cor e alegria. 

Ponte pedonal
Como a Defesa de Espinho 
já noticiou em tempo opor-
tuno, a ponte pedonal pa-
rece estar constantemente 
ao abandono. Apenas um 

dos elevadores funcio-
na e não há qualquer 
limpeza do espaço. 

As paredes rabiscadas, 
os dejetos e as manchas 
de urina estão à vista de 
todos. Se não há condições 
para garantir a salubridade 
e segurança do local mais 
vale encerrar o espaço. 
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LISANDRA VALQUARESMA

Nataliia Yudina tem 35 anos e uma 
vida já cheia de histórias e de-
safios, mas também de algumas 
conquistas e, sobretudo, muita su-
peração. Sem imaginar, a sua vida 
tomou um rumo que não desejava, 
mas quando a sua segurança e a da 
filha foi posta em causa, Nataliia 
percebeu que só havia uma solução: 
fugir.
Às seis da manhã de 24 de fevereiro 
de 2022, Nataliia acordou com o som 
do seu telemóvel. Do outro lado, 
uma das irmãs dizia-lhe, em sobres-
salto, que a guerra tinha começado. 
Apesar de viverem em Kiev, as duas 
irmãs encontravam-se a alguns 
quilómetros de distância, por isso, 
Nataliia ainda não se tinha aperce-
bido. No entanto, o relato que ouviu 
não deixou margem para dúvidas. 
Havia bombardeamentos e vários 
incêndios.
“Comecei a pesquisar na internet 
para tentar ver notícias sobre o que 
se passava. Estava instalada a con-
fusão e havia muitas dúvidas, mas 
senti que o melhor era fugir dali. 
Achava que devia tentar sair de 
Kiev”, recorda a cidadã ucraniana. 
No entanto, à semelhança de Nata-
liia, centenas de pessoas tentavam 

o mesmo. O cenário era caótico. As 
principais ruas da capital estavam 
lotadas, mas num único sentido, o 
da saída. 
Ao contrário do que desejava, a 
ucraniana não conseguiu sair 
da cidade. “A confusão era muito 
grande. Eu queria ir embora, mas 
infelizmente não consegui. Naquela 
altura, estava tudo bloqueado, pois 
toda a gente estava a tentar sair e 
isso provocou muito trânsito. Eram 
carros por todo o lado”, explica, con-
fessando que optou por regressar a 
casa. “Depois de ver o caos em que 
estava Kiev, decidi ficar por mais 
algum tempo. Era mais seguro ficar 
em casa do que estar na rua, parada 
no trânsito, sujeita a ser atingida 
por uma bomba”.
Perante a tentativa de fuga, o pre-
sidente da Câmara da capital falou 
aos habitantes de Kiev. Nataliia re-
corda-o e revela que o seu objetivo 
era o de tentar manter a tranqui-
lidade. “Vitali Klitschko explicou 
às pessoas que o melhor era ficar 
dentro de casa e não sair. Pediu para 
não entrarmos em pânico e ten-
tarmos ficar sempre calmos. Nessa 
altura, a minha filha tinha apenas 
um ano e dois meses. Era muito 
complicado”, admite.

O perigo das ruas  

Respondendo ao pedido de Vitali 
Klitschko, Natallia Yudina perma-
neceu dentro da sua habitação jun-
tamente com a filha. O marido, à 
semelhança de tantos outros, tinha 
o perigoso papel de sair à rua. 
Cada uma das zonas da cidade, 
equivalentes às freguesias portu-
guesas, começou a formar grupos. 
Tal como conta Nataliia, “não eram 
militares, mas sim homens comuns” 
que, em conjunto, saíam para as 
ruas. “Eles iam para o exterior para 
proteger as nossas zonas, para 
tentar obter informações sobre o 
que se estava a passar e sobre o que 
era melhor fazer”, explica. “Quando 
o meu marido fez isso, percebeu 
que havia muitas filas de pessoas 
que se ofereciam para ir combater. 
Havia muitos homens, mas também 
muitas mulheres. Eles queriam ir 
lutar para proteger a Ucrânia, mas 
disseram-lhes que naquela altura, 
não era necessário”, relembra.
Nataliia Yudina recorda tudo como 
uma fase de grande incerteza. Com 
as lojas e os serviços encerrados, 
restava-lhe esperar em casa. “Havia 
muito perigo nas ruas porque exis-
tiam grupos de inimigos que es-

tavam infiltrados nas nossas zonas. 
Eram homens russos que se tinham 
escondido para prejudicar o am-
biente e ajudar no combate russo. 
Tínhamos que ficar em casa porque 
não sabíamos quem podíamos en-
contrar na rua”, explica, recordando 
um episódio que a marcou em es-
pecial. “Chegou a uma determinada 
altura em que eles começaram a 
avançar com tanques dentro da pró-
pria cidade. Quando viam os cida-
dãos a circular de carro, passavam 
por cima. Houve um caso de um 
senhor idoso, que até acabou por 
ser bastante mostrado na televisão 
logo no início da invasão, em que 

isso aconteceu e foi mesmo junto 
da minha casa. As pessoas viram e 
foram socorrer o senhor que feliz-
mente sobreviveu, mas fizeram isso 
de propósito para provocar pânico. 
Eles estavam lá para fazer o mal”, 
lamenta.

A fuga para Zakarpattia

Já em março, uns dias depois do 
início da invasão, Nataliia voltou 
a tentar a saída. O objetivo era 
deixar Kiev, local onde residia, para 
chegar a Zakarpattia, cidade a uma 
distância de mais de 800 quilóme-
tros, na fronteira com a Hungria e 
a Eslováquia. 
Acompanhada pelo marido, Nataliia 
saiu de casa em direção à estação de 
comboios de Kiev. Mais uma vez, 
aquilo que encontrou foi um au-
têntico caos, mas estava decidida a 
partir juntamente com a filha. Tal 
como a grande maioria dos homens, 
o marido não podia sair e Nataliia 
foi obrigada a começar um percurso 
sozinha em direção ao desconhe-
cido a partir dali. “Devido ao reco-
lher obrigatório decretado para as 
19 horas, o meu marido teve que re-
gressar a casa. Eu e todas as outras 
pessoas ficamos dentro da estação 
à espera, mas era tudo muito con-
fuso”, conta a ucraniana.
Quando saiu de casa, Nataliia 
Yudina tinha o objetivo de entrar 
num comboio específico que a le-
varia ao destino escolhido. No en-
tanto, já dentro da estação, percebeu 
que aquilo que tinha planeado não 
iria acontecer. “O comboio que es-
perava desapareceu, não havia in-
formações e decidi ir noutro. Acabei 
por entrar num que ia pelo mesmo 
caminho, mas eu não tinha bilhete 
sequer. Entrei só mesmo para con-
seguir sair de Kiev”, assume.
Sozinha e sem apoio, Nataliia deu 
início a uma viagem de comboio 
que durou 22 horas. Havia o alívio 
de conseguir deixar Kiev, mas não 
esconde a dureza do percurso. “Foi 
uma viagem muito complicada 
porque eu não tinha carrinho de 
bebé, tinha que levar a menina no 
colo e ainda uma mochila. Primeiro 
íamos todos sentados, mas depois 
as pessoas tinham que ir em pé. No 
início da viagem, avisaram-nos que 
o comboio não podia andar com a 
luz acesa, então sempre que o com-
boio andava, a luz era desligada. 
Tivemos que ir assim até ao fim”, 

destaque

Na madrugada de 24 de 
fevereiro de 2022, Nataliia 
Yudina soube que tinha sido 
lançada a primeira bomba 
na capital ucraniana. A 
viver em Kiev e com uma 
filha de apenas um ano, 
decidiu imediatamente 
que ficar não era opção. 
Uma atribulada viagem de 
comboio levou-a à fron-
teira do país, mas só um 
mês mais tarde conseguiu 
chegar a Portugal. Escolheu 
Espinho como o seu porto 
seguro, garantindo que foi 
cá, e principalmente junto ao 
mar, que encontrou a tran-
quilidade que tanto ansiava. 
Um testemunho na primeira 
pessoa de quem fugiu da 
guerra, trazendo consigo 
uma história de medo, mas 
também de coragem.

REPORTAGEM

 

Era mais seguro 
ficar em casa do 
que estar na rua, 
parada no trânsito, 
sujeita a ser 
atingida por uma 
bomba”

Fugir da guerra para encontrar 
sossego em Espinho 
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recorda.
Apesar das dificuldades, Nataliia 
acredita que teve “muita sorte”, pois 
o comboio no qual tinha entrado 
em Kiev, acabou por fazer uma pa-
ragem no local que pretendia sair. 
Depois de muitas horas, estava em 
Zakarpattia com a filha.
Na nova cidade, mãe e filha não 
estavam desamparadas. Nataliia 
tinha amigos na zona e acabou por 
alugar um pequeno quarto para 
ficar. No entanto, se o início da 
guerra já lhe tinha trazido vários de-
safios, a viagem de fuga acabou por 
lhe acrescentar mais um. “Devido 
à confusão que estava na estação, 
acabei por apanhar Covid-19 e fui 
obrigada a ficar durante um mês em 
Zakarpattia”, conta, explicando que 

se trata de uma zona “muito cara 
porque é local de férias para muitas 
famílias”. “Existem vários hotéis de 
luxo e, mesmo assim, estava tudo 
cheio. Por sorte, acabei por en-
contrar um quarto onde ficamos 
durante aquele tempo. Também 
existiam escolas que estavam a 
funcionar como centros de refu-
giados, mas devido ao frio que fazia 
naquela altura, muitas das crianças 
que estavam nessa escola acabaram 
por ficar doentes. Por isso, eu não 
queria ir para lá com a minha filha”.

A chegada a Portugal 

Nataliia Yudina já não estava em 
Kiev, mas o conflito provocado 
pela Rússia, contra o seu país, con-
tinuava a atormentá-la. “Foi uma 
fase também complicada, princi-
palmente a nível psicológico. Havia 
muito barulho de bombardea-
mentos e as sirenes estavam sempre 
a tocar, por isso, decidi sair do país. 
Via-se perigo em todo o lado, até 
porque aquela era uma zona onde 

estavam instalados alguns mili-
tares. Eu não estava nada bem psi-
cologicamente”, admite.
Com a decisão tomada, Natallia deu 
início à pesquisa. Queria mudar-se 
para um país europeu, mas não 
sabia qual. “Pretendia encontrar 
um local mais seguro, então co-
mecei a ver programas que estavam 
a aceitar refugiados na Europa. Li 
muito sobre Portugal e percebi logo 
que era um país seguro. Tinha todas 
as características que queria e achei 
que era uma boa opção. Além disso, 
como gosto muito do mar e queria 
ficar perto de uma zona com praia, 
escolhi Portugal”, explica.
Com a ajuda de alguns voluntários, 
Nataliia e a filha deixaram Zakar-
pattia e atravessaram a fronteira. 
Já na Hungria, bastou um bilhete 
de avião para a guerra passar a ser 
uma memória triste e não uma rea-
lidade diária.
Em Portugal, a recém-chegada, 
pretendia usufruir de um apoio 
especial promovido pelo Airbnb, 
um serviço online para arrenda-
mento de casas. Tratava-se de um 
programa solidário e dava a possi-
bilidade de refugiados ucranianos 
instalarem-se de forma gratuita du-
rante três semanas numa das várias 
habitações. “Quando cheguei, este 
programa não estava formalizado, 
por isso, fiquei a viver durante uma 
semana, em Gaia, numa família de 
acolhimento. Algum tempo depois, 
quando a minha candidatura 
estava concluída e validada, mostra-
ram-me várias cidades do país para 
onde podia ir. Uma das opções era 
Espinho e acabei por escolher esta 
cidade devido à presença do mar. 
Estar perto dele dá-me tranqui-
lidade e era isso que eu e a minha 
filha precisávamos”, garante. 

Espinho é agora porto seguro

Corria o mês de abril, quando mãe 
e filha se instalaram em Espinho. 
Numa das visitas ao Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF), Nata-
liia Yudina conheceu Rayisa, ucra-
niana a viver na cidade há vários 
anos e a porta voz da comunidade 
em Espinho. 

Segundo Nataliia, conhecer Rayisa 
foi fundamental para conseguir a 
estabilização e confessa que, depois 
desse dia, tudo se tornou mais fácil. 
“No início foi complicado porque 
estava sozinha, não conhecia nin-
guém e, por isso, ia passear com a 
menina na praia. Depois de a co-
nhecer, tudo se tornou melhor. Ela 
apresentou-me os ucranianos que 
já estavam em Espinho, comecei 
a conhecer outras pessoas e a fre-
quentar os lugares da cidade”, re-
corda, explicando que foi também 
Rayisa quem a ajudou a conseguir 
bens de primeira necessidade e 
alguns objetos como, por exemplo, 
um carrinho de bebé.
Passaram-se três semanas e Nata-
liia tinha que deixar a casa dispo-
nibilizada pelo Airbnb. Sem saber 
o que fazer, voltou a encontrar em 
Rayisa o auxílio que necessitava. 
“Sentia-me um pouco aflita porque 
eu e a minha filha tínhamos que 
sair. A Rayisa pediu para eu me 
manter calma, pois iria ajudar-me. 
Foi graças à ajuda dela que fiquei cá 
e consegui fazer tanta coisa”, conta 
a refugiada ucraniana.
A ajuda acabou mesmo por chegar. 
Depois de terminarem as três se-
manas de apoio, Nataliia e a filha 
mudaram-se para casa de uma fa-
mília de acolhimento, em Paramos. 
“Fui viver com um casal, o António 
e a Carla. Foi realmente uma grande 
sorte, porque são pessoas fantás-
ticas. Vivi em casa deles desde maio 
até dezembro. Hoje são padrinhos 

da minha filha e, juntos, batizamos 
a menina na capela de Nossa Se-
nhora da Ajuda”, conta, mostran-
do-se muito grata.
Depois de ter fixado residência, 
Nataliia ansiava por uma oportuni-
dade de emprego. Também graças 
à ajuda da sua família de acolhi-
mento, conseguiu uma entrevista e, 
logo depois, um trabalho na Modus 
Complete, empresa de S. Félix da 
Marinha e com escritório na cidade. 
Hoje tem direito até a aulas de por-
tuguês suportadas pela empresa. 
Iniciou funções de secretariado, 
mas com empenho e dedicação já 
exerce novas funções na Modus 
Complete mostrando uma inte-
gração total com a realidade.
Feliz e grata pela oportunidade, Na-
taliia conseguiu mudar-se para um 
apartamento com a filha. Mais uma 
vez, a solidariedade foi essencial 
para que tal fosse possível. “Senti 
que estava na altura de ir viver so-
zinha. Os meus colegas de trabalho 
ajudaram-me a procurar uma casa 
e conseguimos encontrar. Sinto-me 
muito grata porque ajudaram-me 
com muitas coisas, inclusivamente 
com eletrodomésticos e outros ob-
jetos para a casa nova”, revela.
Com a saída da Ucrânia, a saúde 
mental de Nataliia Yudina me-
lhorou substancialmente. Como 
a própria afirma, a cidade trouxe-
-lhe a tranquilidade que desejava. 
Embora o marido ainda viva no 
país em guerra, os vídeos que fazem 
ajudam a atenuar a dura realidade.
Sem saber o que o futuro lhe re-
serva, Nataliia confessa que, neste 
momento, voltar ao seu país está 
fora de questão. “Quando vim, pen-
sava sempre que era algo tempo-
rário, era uma fase e que depois ia 
regressar à Ucrânia. No entanto, co-
mecei a refletir e sinceramente não 
estava a ver como podia ter uma 
vida estabilizada lá e isso foi preju-
dicando o meu estado emocional. 
Por isso, quando arranjei trabalho 
e uma casa, decidi que o melhor 
é orientar a minha vida aqui. Um 
dia, quando a guerra terminar, irei 
pensar e decidir o que é melhor. 
Posso decidir regressar, ou quem 
sabe, ficar em Espinho”, conclui. ○

 

Havia muito 
barulho de 
bombardeamentos 
e as sirenes estavam 
sempre a tocar, por 
isso, decidi sair do 
país”

Sozinha e com a filha ao 
colo, Nataliia fez uma 
viagem de 22 horas num 
comboio sem luz até 
Zakarpattia, na fronteira 
com a Hungria

Nataliia Yudina 
encontrou em Rayisa 
a ajuda que precisava 
para se estabilizar em 
Espinho
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MANUEL PROENÇA 

POLÍCIAS E LADRÕES, su-
per-heróis, fadas, príncipes 
e princesas, rainhas e reis, 
fizeram parte do Carnaval da 
criançada que preencheu as 
ruas do centro da cidade com 
alegria e muita cor, na manhã 
solarenga da passada sexta-
-feira. Fantasias carnavalescas 
que fizeram as delícias de mi-
lhares de pequenos protago-
nistas e dos familiares que ain-
da conseguiram arranjar um 
tempinho, em dia de trabalho, 
para verem ao vivo o desfile.
"Tenho uma filha na Escola 
Básica de Espinho 2 e vim 
para ver o desfile de Carnaval”, 
conta Cátia Oliveira, olhando 
para o corso que subia a rua 
23. “Está muito bonito e po-
deriam fazer esta atividade 
todos os anos”, acrescenta, 
sublinhando que se trata de 
“uma mais-valia para os me-
ninos e para os pais” que ti-
veram a oportunidade de ver 
as suas crianças a desfilarem 
nas ruas da cidade.
“O Carnaval das escolas já 
não era realizado há alguns 
anos e sinto que este, em par-
ticular, além de estar engra-
çado, está muito bem orga-
nizado. Inclusive deram um 
lanche a todas as crianças", 
evidencia Cátia Oliveira.
Miguel Lafaia e a mulher tam-
bém observaram, atentamen-
te, o desfile. "Acho que está 
bom, mas esperava uma outra 
coisa”, começa por dizer o ci-
dadão. “Uma vez que se trata 
do Carnaval de crianças, po-
deriam ter animadores ou ter 
colocado alguns insufláveis 
para que se divertissem um 

pouco mais”, sugere.
“Aproveitamos para fazer a 
festa. Apesar de tudo, gostei 
do que vi porque as crianças 
estão a divertir-se imenso", 
considera Miguel Lafaia.
Rui Abrantes posicionou-se 
em plena rua 19, à procura dos 
seus dois netos, que integra-
vam o cortejo.
"Tenho dois netos e estão a 
desfilar pela escola. Quero 
aproveitar para lhes tirar uma 
fotografia”, conta o avô que 
tece os mais rasgados elogios 
ao evento. “Acho que é uma 
iniciativa louvável e que tem 
impacto na cidade. As crian-
ças e os pais gostam imenso 
deste tipo de manifestações”, 
justifica.

Presidente da Câmara pro-
mete mais e melhor

A presidente da Câmara Mu-
nicipal, Maria Manuel Cruz, 
percorreu as ruas com a 
criançada e, no final, não es-
condeu a alegria e satisfação 
por voltar a ver as ruas colo-
ridas.
"É muito importante sentir-
mos que conseguimos voltar 
à normalidade após um lon-
go período de pandemia”, diz 
Maria Manuel Cruz, salien-
tando o facto de o Município 
de Espinho ter conseguido 
juntar os agrupamentos de 
escolas de forma absoluta-
mente espontânea.
“Todos aderiram à ideia e es-
tavam carentes de fazer este 
desfile”, evidencia a autar-
ca, satisfeita por ver que “as 
crianças estavam felizes”.
“Quando há boa-vontade, 
nada é complicado de se or-

ganizar”, salienta a presiden-
te da Câmara.
“Tivemos o trabalho de mon-
tar a logística para o trans-
porte e arranjar os lanches 
para os meninos”, considera 
Maria Manuel Cruz que pro-
mete trazer, no próximo ano, 

um Carnaval das escolas ain-
da mais forte.
“Este foi só o primeiro, por-
que no próximo ano iremos 
tentar fazer este desfile de 
outra forma, de maneira a po-
dermos trazer uma agradável 
surpresa a todos", conclui. ○

APROVEITANDO o dia sola-
rengo de domingo, foi cumpri-
da a tradição na Idanha, com 
um desfile de Carnaval. Os car-
ros alegóricos e os figurantes, 
encheram de cor e de alegria o 
lugar da freguesia de Anta.
Uma festa que remonta aos 
anos 60 do século passado, 
que foi interrompida pela 
pandemia e que este ano 
regressou com animação e 
boa-disposição. O público não 
faltou para rir e aplaudir os 
foliões. ○

A UNIVERSIDADE Sénior de Espi-
nho (USE) também aproveitou para 
festejar o Carnaval, proporcionando 
momentos de alegria e de diversão 
aos alunos.
A decana da USE, com 93 anos, com-
pareceu fantasiada a rigor como 
"Índia", desfilando com a "Viúva Ne-

gra" e a "Madame Coquete".
No decorrer da festa atuaram os 
grupos de Italiano, Francês, Inglês, 
Teatro, Guitarra e Fado, com humor, 
ritmo e alegria.
No final foi servida uma merenda, 
muito completa, quer em salgados 
ou doces e bebidas sortidas.○

Cerca de 1800 crianças das escolas do 
pré-escolar e ensino básico de Espinho, 
desfilaram pelas ruas da cidade, na 
manhã de sexta-feira. Uma tradição que 
foi interrompida pela pandemia, mas que 
regressou, para agrado dos pequenos 
protagonistas e das centenas de adultos 
que assistiram.

4500 Espinho

CARNAVAL DAS ESCOLAS

DESFILE DA IDANHA CARNAVAL

“Iniciativa 
louvável e  
com impacto 
na cidade”
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O regresso da 
tradição no 
Carnaval da 
Idanha

Universidade Sénior festejou o 
Carnaval com humor, ritmo e alegria

1965
ano do primeiro 
desfile do  
carnaval da  
Idanha
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Oposição acusa Executivo socialista de 
“claro favorecimento ao Agrupamento 
Dr. Manuel Laranjeira”

Pilaretes fixos 
dificultam acesso

Buracos continuam 
a céu aberto

"José Saramago, 
um escritor com o 
seu Povo" na Junta 
de Espinho

FORAM COLOCADOS, recentemente, vários 
pilaretes fixos na rua 19 (a nascente da rua 8), 
de forma a evitar a passagem de viaturas.
Os pilaretes, que até há bem pouco tempo 
eram rebaixáveis, não permitem a passagem 
de veículos para cargas e descargas nos vários 
estabelecimentos comerciais, nem de viaturas 
de socorro para a principal artéria do centro 
da cidade.
O acesso à rua 19, a partir de agora, só será 
possível pelas ruas a nascente, nomeadamen-
te pelas ruas 16, 18 e 20. ○ MP

Sem explicação aparente, a rua 9 continua 
com zonas muito semelhantes à superfície lu-
nar. Os cubos graníticos estão amontoados ao 
lado dos buracos, incomodando a circulação e 
o estacionamento automóvel. A situação já se 
arrasta há imenso tempo, para desespero dos 
automobilistas e dos moradores.
No cruzamento com a 16, o buraco continua 
sinalizado com a sinalética de sentido obriga-
tório e com uma grade. Um pouco mais abai-
xo, ainda na rua 9, são dois volumes em plás-
tico que escondem os cubos de granito junto 
ao passeio e que, um dia, irão cobrir o buraco 
bem no meio da rua.
Até à hora de fecho da edição, o problema nes-
ta rua continuava por resolver.  ○ MP

O LIVRO "José Saramago, um escritor com o 
seu Povo", editado pelas edições Avante, será 
apresentado na próxima sexta-feira, às 21h30, 
na Galeria de Exposições da Junta de Fregue-
sia de Espinho.
A iniciativa do Partido Comunista Português 
(PCP), terá a apresentação de Rui Mota, das 
edições Avante e está enquadrada nas celebra-
ções do Centenário de José Saramago, prémio 
Nobel da Literatura. ○

OS CONTRATOS interadmi-
nistrativos de delegação de 
competências do Municípios 
de Espinho, no domínio da 
Educação, serão tema da pró-
xima sessão ordinária a da 
Assembleia Municipal (23 de 
fevereiro).

Os vereadores social-de-
mocratas, na última reunião 
extraordinária do Executivo, 
não viram "qualquer suporte 
justificativo que permita ava-
liar a justeza dos mesmos e a 
imparcialidade da sua atri-
buição" e consideraram exis-
tir "uma discrepância assina-
lável entre o Agrupamento 
Manuel Gomes de Almeida e 
o Agrupamento Manuel La-
ranjeira, denotando um claro 
favorecimento ao segundo".

Nas propostas do Execu-
tivo socialista constam o re-
forço de 110.552,40 euros e de 
31.840,98, respetivamente, ao 
Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Gomes de Almeida 
(AEMGA) e Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Laran-
jeira (AEML). Estes valores 
correspondem aos desvios às 
previsões orçamentadas no 
ano de 2022.

Segundo os vereadores da 
oposição, "os valores de refor-
ço propostos denotam clara-
mente que a agora presidente 
da Câmara Municipal e até há 

um mês atrás vereadora com 
o pelouro da Educação, não 
soube avaliar os custos de 
cada agrupamento, atribuin-
do verbas aleatórias, para as 
quais não existe qualquer 
suporte técnico e tão pouco 
demonstram a premissa de-
finida pelo Governo de que 
a transferência de competên-
cias no âmbito da Educação, 
não pode resultar no aumen-
to da despesa". 

No que respeita aos con-
tratos interadministrativos 
com os agrupamentos, des-
taca-se uma discrepância 
substancial. Ao AEML deverá 
ser atribuída uma verba de 
520.988,55 euros e ao AEMGA 
um valor de 167.590,00 euros.

Neste sentido, os social-
-democratas consideram que 
"todo este processo é extre-
mamente opaco" e que "as 
verbas apresentadas não es-
tão devidamente avaliadas e 
justificadas".

RECURSOS FINANCEIROS 
RESPEITAM O PLANO DOS 
AGRUPAMENTOS

Confrontada pela Defesa de 
Espinho, a Câmara Munici-
pal, através do Gabinete de 
Apoio à Presidência (GAP), 
considera que "os recursos 
financeiros destinados à 
execução dos contratos de 
delegação de competências 
respeitam um plano de or-
çamento apresentado pelos 
diretores de cada um dos 
agrupamentos de escolas, 
aprovado conjuntamente 
entre os agrupamentos e a 
autarquia" e que "são dispo-
nibilizado pelo Município de 
Espinho e transferidos para 
cada um dos agrupamentos 
escolares para comparticipar 
as despesas previstas”. Por 
isso, "os recursos financeiros 
destinados à execução dos 
contratos de delegação de 
competências transferidos 
para cada um dos agrupa-
mentos escolares são neces-
sariamente diferentes".

Segundo o Município de 
Espinho, "no caso do AEMGA 
foi possível ao Município de 
Espinho assumir, desde já, ao 
seu encargo direto, despesas 
previstas com 'combustíveis 
e lubrificantes – outros' e 
'encargos das instalações – 

eletricidade', pelo facto de 
os seus contratos terem ter-
minado a 31 de dezembro de 
2022". Contudo, tal não foi 
possível no caso do AEML, 
por “os contratos previa-
mente assumidos ainda se 
encontrarem em vigor". Nes-
te sentido há a necessidade 
de transferir essas verbas 
para o AEML, "para que seja 
possível, ao agrupamento, 
cumprir os contratos vigen-
tes e em seu nome", explica o 
Município.

De acordo com o GAP, 
no AEMGA, "os refeitórios 
escolares, com exceção do 
refeitório escolar da escola 
sede, são disponibilizados e 
suportados financeiramente 
diretamente pelo Município 
de Espinho", enquanto no 
AEML, é o próprio agrupa-
mento que "efetua o forneci-
mento de refeições escolares 
na Escola Básica e Integrada 
Sá Couto, que agora engloba 
os alunos da Escola Básica 
n.º 3 de Espinho, e na Escola 
Básica e Secundária Dr. Ma-
nuel Laranjeira, e suportados 
financeira e diretamente pelo 
agrupamento, até que este 
serviço passe a ser disponi-
bilizados pelo Município de 
Espinho", pelo que se revela 
"necessário proceder à trans-
ferência dessas verbas, muito 
naturalmente, superiores às 
do AEMGA".

Por fim, a Câmara revela 
que no âmbito da ação social 
escolar, o número de alunos, 
no AEML, "é superior ao do 
AEMGA" e que, por isso, "os 
recursos financeiros transfe-
ridos para o AEML são, neces-
sariamente, superiores".

No que respeita ao reforço 
das verbas correspondentes 
ao ano civil de 2022 nos dois 
agrupamentos de escolas, o 
GAP esclarece que as verbas 
previstas e transferidas "reve-
laram-se insuficientes", razão 
pela qual o Município de Es-
pinho "tem, necessariamente, 
de proceder à transferência, 
para os dois agrupamentos es-
colares, para comparticipar as 
despesas assumidas por cada 
um". ○

CONTRATOS 2023

520.988,55
euros AEML

167.590,00
euros AEMGA

Diferença de 350 mil euros levanta dúvidas sobre o processo de 
atribuição de fundos aos agrupamentos escolares. Oposição defende 
que o processo não é transparente nem fundamentado. Executivo 
diz que os recursos financeiros destinados à execução dos contratos 
de delegação de competências “respeitam um plano de orçamento 
apresentado pelos diretores de cada um dos agrupamentos”.
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GONÇALO RIBEIRO 

DECORREU no último sábado o 
Festival das Lanternas, dedicado à 
cultura chinesa, no Centro Multi-
meios de Espinho. Foram diversas 
as demonstrações culturais que 
figuraram no evento, com des-
taque para a Dança do Leão, uma 
demonstração de artes marciais, e 
uma leitura de um conto em man-
darim e também em português. 
Para além das demonstrações na 
Sala António Gaio, a galeria do 
Centro Multimeios acolheu uma 
exposição de lanternas feita pelos 
alunos, uma mostra gastronómica 
de vários pratos tradicionais e um 
workshop dedicado à cultura do 
país asiático com recorte de papel, 
caligrafia chinesa e construção de 
lanternas. O Festival das Lanternas 
foi organizado pelo Instituto Con-
fúcio da Universidade de Aveiro 
e promovido, em conjunto, pela 
Câmara Municipal de Espinho. As 
duas instituições assumiram um 
protocolo para ensino de man-
darim nas escolas do ensino básico 
do município, que segundo a pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Maria Manuel Cruz, está 
a ser um “êxito”.

Em declarações à Defesa de Es-
pinho, a presidente explicou os 
contornos atuais do protocolo. 
“Neste momento, está a ser dado 
mandarim a todas as turmas do 3.º 
e 4.º ano dos dois agrupamentos, 
o que significa que temos cerca 
de 500 alunos, possivelmente um 
pouco mais, a aprender. Para além 
disto, temos duas turmas do 5º 
ano, porque foi aberta essa hipó-
tese aos dois agrupamentos, mas 
apenas a Escola Gomes de Almeida 
é que apresentou turmas para que 
tal acontecesse. Convém relem-
brar que esta hipótese é opcional 
e é uma oferta do Município aos 
nossos alunos do concelho. Penso 
que, pelo entusiasmo que se faz 
sentir neste evento, o outro agru-
pamento também deverá abrir 
turma no próximo ano.”

Projeto arrancou em 2017 

O ensino do mandarim em Espinho 
começou em 2017, e tem sido um 
êxito, como explica a presidente 
da Câmara. “Quando tomei posse 
fiquei logo surpreendida com o 
ensino do mandarim, mas percebi 
rapidamente que os alunos gostam 
muito de aprender este idioma e 

por isso achei que era necessário 
apostar na continuidade deste en-
sino. Parecia-me redutor só fun-
cionar o 3º e o 4º ano. Tal como o 
ensino do inglês, o ensino do man-
darim teria de ter continuidade, 
daí eu ter perguntado aos agrupa-
mentos se estavam interessados 
em apresentar esta proposta aos 
pais e realmente parece-me que 
está a ser um sucesso e vai conti-
nuar a ser uma aposta muito forte.”
Carlos Morais, diretor do Insti-
tuto Confúcio da Universidade de 
Aveiro, também falou com a Defesa 
de Espinho e aproveitou para ex-
plicar a origem desta iniciativa. 
“Foi um projeto que se iniciou em 
São João da Madeira e, como teve 
sucesso, a Câmara de Espinho de-
cidiu avançar passados quatro ou 
cinco anos. A experiência acumu-
lada ao longo deste tempo permi-
tiu-nos perceber que a iniciativa 
estava a ser um sucesso e deci-
dimos avançar para a produção de 
manuais direcionados ao ensino 
do mandarim para crianças portu-
guesas”, destacou.
O evento terminou com o lança-
mento das tradicionais lanternas, 
no espelho de água no exterior do 
Centro Multimeios. ○

4500 Espinho 

CENTRO MULTIMEIOS 

O caos verificado nas urgências do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) foi tema de destaque ao longo de praticamente 
todo o ano de 2022. A dificuldade dos serviços de urgência 
em darem resposta às necessidades dos portugueses, fez 
com que os tempos de espera se tenham tornado extre-
mamente elevados. Essa será umas das principais explica-
ções para que em 2022 tenha havido menos 1,8 milhões de 
pessoas atendidas nas urgências hospitalares face a 2019 
(-4%), uma descida de 40,4 milhões para 38,6 milhões de 
atendimentos. Comparativamente com 2021 e 2020, houve 
um crescimento, uma vez que nesses anos se fez sentir o 
impacto da pandemia de Covid-19, por isso a comparação 
com 2019 (último ano pré-pandemia) permite uma análise 
mais rigorosa.
Face a 2019, a quebra nos atendimentos em 2022 foi 
ainda mais elevada nas urgências obstétricas, com uma 
diminuição de 11%. Foi notícia ao longo do último ano o 
encerramento temporário de diversos serviços de urgência 
obstétrica, um pouco por todo o país.
Entre os hospitais do SNS verificaram-se bastantes dispari-
dades, sobretudo a nível geográfico. Se os hospitais em que 
se constatou um aumento de atendimentos nos serviços de 
urgência entre 2019 e 2022 são predominantemente hospi-
tais do norte do país (principalmente da Área Metropolitana 
do Porto), foi nos hospitais da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) que se verificou uma maior quebra nos atendimentos 
(3 dos 4 hospitais portugueses com maior variação nega-
tiva são da AML). Entre os hospitais com maior descida, 
em termos percentuais, encontram-se o Hospital Beatriz Ân-
gelo, em Loures (-21%), que tinha gestão privada em 2019 e 
desde 2022 tem gestão pública, o Hospital de Santa Maria, 
em Lisboa (-16%), que é o maior hospital do país, a Uni-
dade Local de Saúde do Norte Alentejano (-10%) e o Hos-
pital Garcia de Orta, em Almada (-10%). Só no Santa Maria 
foram atendidas menos 276 mil pessoas face a 2019. No 
maior hospital do norte, o Hospital de São João, houve um 
aumento de 2% nos atendimentos.
O sistema de saúde precisa de reformas urgentes, alheias 
de fundamentalismos ideológicos e que coloquem os portu-
gueses no centro da decisão. Torna-se mais evidente hoje 
que, por exemplo, o fim das PPP na saúde que foi um erro. 
Uma análise holística, que vá para além do SNS, é essen-
cial, para assegurar que não ficamos reféns de um sistema 
que tem degradado os seus níveis de qualidade e que se-
grega cada vez mais os cidadãos (quem tem possibilidades, 
pode ir ao privado, onde os tempos de espera são redu-
zidos, enquanto os outros ficam limitados às intermináveis 
filas de espera do SNS).

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
20 de fevereiro de 2023

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

No último sábado teve lugar o Festival das Lanternas, evento que deu a conhecer 
um pouco da cultura chinesa à população de Espinho, no Centro Multimeios. A 
Câmara Municipal de Espinho e o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro 
foram os responsáveis pela realização da iniciativa, que contou com uma mostra 
gastronómica tradicional e até de artes marciais. 

Cultura chinesa iluminou a 
tarde de sábado com o Festival 
das Lanternas
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ANTA

Foi em Itália, na cidade de 
Rimini, que o trio composto 
pelo antense Américo Couto, 
Rui Lopes e José Carlos 
Santos levou a melhor sobre 
as propostas de vários outros 
países, trazendo para Portugal 
um dos prémios do Campeo-
nato Mundial da Panificação 
“Bread in the City”. O con-
curso tem como objetivo mos-
trar o que melhor se faz na 
área e juntou este ano nove 
países dos vários cantos do 
globo (Itália, Israel, China, Mé-
xico, Países Baixos, Croácia, 
Espanha, Perú e Portugal). 
A equipa lusa, chefiada pelo 
padeiro natural de Esmojães, 
triunfou na categoria “Pão 
Biológico e Nutricional”, com 
ingredientes provenientes de 
um cultivo sem recurso a pes-
ticidas e com um valor nutri-
cional elevado.
Feito com farinhas moídas 
numa mó de pedra, com fa-
rinha integral torrada e de 
alfarroba, grão de centeio do 
Sabugueiro, uma infusão de 
zimbro, e ainda mel, o Pão 
Rosa Negra, como foi ape-
lidado pelo trio português, 
cruza vários sabores da Serra 
da Estrela. Foi inclusive na Co-
vilhã onde a equipa se reuniu 
e durante meio ano preparou 
a receita premiada.
Segundo Américo Couto, o 
segredo por detrás do sucesso 
na competição internacional 
está mesmo “na composição 
do pão e na seleção de ingre-
dientes”, mas também “no for-
mato de uma rosa e os valores 
nutricionais”. Questionado 

sobre o balanço que faz da 
participação portuguesa em 
Itália, o padeiro espinhense 
mostra-se contente com o 
resultado, tendo em conta o 
tempo que tiveram para o de-
senvolvimento das várias re-
ceitas, no entanto refere que 
precisavam de mais apoios e 
patrocínios. 

Da construção à panificação

Américo Couto entrou por 
acaso no mundo da panifi-
cação. Começou por traba-
lhar como ajudante na área 
da construção, no entanto 
rapidamente trocou a massa 
de cimento pela massa do 
pão. “Estava a trabalhar na 
remodelação de umas insta-
lações para uma padaria e daí 
surgiu a curiosidade e a opor-
tunidade de iniciar a apren-
dizagem”, conta o padeiro e 
pasteleiro.  
Foi então que em 1986 co-
meçou a trabalhar num co-
nhecido espaço do concelho, 
“O Forno de Espinho”, sendo 
que oito anos depois foi con-
tratado pela multinacional 
Gist-Brocades (atualmente 
AB Mauri Portugal), que 
produz leveduras e ingre-
dientes para padarias e pas-
telarias, para desempenhar 
funções na área técnica e 
comercial. A partir daí co-
meçou a participar em vários 
eventos do setor da panifi-
cação até chegar a capitão da 
equipa lusa. “A oportunidade 
de representar Portugal neste 
concurso surge por causa do 

meu conhecimento e de par-
ticipações também como júri 
em campeonatos da europa e 
do mundo”, revela. 
O convite para liderar e coor-
denar o projeto veio do Clube 
Richemont Portugal, que se 
dedica à divulgação da arte 
da pastelaria na sociedade 
portuguesa. Américo, Rui e 
José Carlos já se conheciam 
antes da competição, o que 
facilitou a coordenação dos 
trabalhos. Contudo, o padeiro 
de Esmojães afirma que a 
conceção das receitas esteve 
condicionada à “disponibili-
dade de toda a equipa”, que 
é natural de pontos distintos 
do país. 
Sobre o processo de criação 
e preparação de receitas, 
Américo Couto refere que 
desenvolveram propostas 
para as categorias de pão, 
pastelaria e peça artística 
em massa de pão. “A partir 
do momento que temos as 
receitas fechadas, passámos 
a ter treinos intensivos e a 
praticar as formas e moldes 
a dar a cada artigo até conse-
guirmos chegar à perfeição e 
controlar os tempos”, explica.
Questionado sobre os desa-
fios para o futuro, Américo 
revela que pretende con-
tinuar a ter uma presença 
assídua nas provas interna-
cionais, assim como “tentar 
que em Portugal se consiga 
fazer eventos deste género, 
de forma a termos profissio-
nais e jovens motivados para 
participar na valorização da 
panificação e pastelaria”. ○

Américo Couto é capitão da equipa que representou Portugal no Campeonato do 
Mundo da Panificação. Natural da freguesia de Anta, o padeiro trouxe para casa o 
galardão da categoria “Pão Biológico e Nutricional”, juntamente com Rui Lopes e 
José Carlos Santos, através da receita do Pão Rosa Negra. 

Melhor pão biológico do mundo 
tem uma pitada de Esmojães

PARI é a sigla para “plano de ação 
para o risco de incumprimento” e 
trata-se de uma iniciativa implemen-
tada pelas instituições de crédito 
para acompanhar os contratos de 
prevenir possíveis incumprimentos. 
A premissa do PARI é fomentar uma 
relação próxima entre clientes e insti-
tuição, estando em vigor desde 2013 
e publicado em Diário da República 
pelo decreto-lei nº 227/2012 de 25 
de outubro.

Num contrato, o cliente bancário 
tem direitos e deveres para evitar 
situações de incumprimento. Deve 
consultar os rendimentos (fazer 
um orçamento), para assegurar ser 
possível o pagamento mensal. For-
necer às instituições informações 
verdadeiras e claras. Manter uma 
atitude preventiva, antecipando pos-
síveis dificuldades e, por fim, alertar 
as instituições sobre um possível 
incumprimento.

O PARI visa precisamente evitar que 
os contratos não sejam cumpridos, 
bem como as ações judiciais conse-

quentes, dando às instituições a pos-
sibilidade de reestruturar o crédito.

Pode ser implementado a pedido do 
próprio cliente ou se for detetada 
pela instituição risco devendo reco-
lher todas as informações necessá-
rias. Assim que os bancos/institui-
ções detetem sinais de degradação 
financeira, que possam levar ao 
incumprimento, dispõem de 10 dias 
para contactar o cliente. Em caso de 
desemprego ou doença, a instituição 
é obrigada a informar os clientes 
dos seus direitos. Confirmando-se a 
situação de risco, a instituição deve 
apresentar uma proposta de reestru-
turação da dívida, que pode passar 
pela diminuição da taxa, pela consoli-
dação de créditos, entre outras solu-
ções. Se o cliente achar que não teve 
o acompanhamento necessário, deve 
informar o Banco de Portugal.

Caso sinta dificuldade em cumprir 
as suas obrigações, deve ter uma 
atitude preventiva e alertar as insti-
tuições, uma vez que existem formas 
de ajuda.

O que é o PARI e  
como pode/deve ser usado

 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
• Ter um orçamento 

atualizado

• Em caso de doença ou 
desemprego comunicar às 
instituições

• Estar atento às suas 
responsabilidades

• Usar sempre o crédito de 
forma consciente 
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ISA’LICIOUS INICIATIVA

RESTAURAÇÃO

Pessoas & Negócios

ANDRÉ V. ALMEIDA 

FOI COM A SUA MANEIRA descontraída 
que Isa Letra nos abriu as portas do seu es-
paço em São João da Madeira para nos contar 
a história do seu negócio. Aos 32 anos, a paste-
leira natural de Espinho vê a Isa’licious como 
um resultado de várias experiências ao longo 
do seu percurso de vida, que nem sempre teve 
a pastelaria como objetivo. 

Apesar de sempre ter gostado de fazer 
bolos, Isa Letra tinha o sonho de ser estilista 
desde os 13 anos, altura em que almejava fazer 
vestidos de noiva. Porém, quando chegou o 
momento de ingressar na universidade, onde 
pretendia entrar em design de moda, a espi-
nhense conta que as melhores opções eram 
em Lisboa e, por isso, demasiado dispendiosas. 
Por essa razão, foi em design de figurinos, 
na Escola Superior de Artes e Espetáculo do 
Porto, que decidiu prosseguir os estudos. 

Contudo, rapidamente percebeu que não 
era bem o que pretendia para o seu futuro. “No 
segundo ano percebi que não era aquilo que 
queria, mas a minha mãe disse-me para fazer a 
licenciatura até ao fim. No último ano, quando 
estava a fazer umas cadeiras que tinha dei-
xado ficar para trás, convidaram-me para fazer 
um brunch no Maus Hábitos”, conta. 

Foi então no conhecido espaço portuense 
de intervenção cultural que a pastelaria en-
trou na sua vida, sendo que fazia dois bolos 
para os domingos e estava encarregue de 
os servir. “Comecei a gostar muito daquilo e 
depois passei a querer fazer também as com-
pras, a contabilidade” explica a doceira espi-
nhense. Pensou a longo prazo, contactou um 
tio no Brasil e cruzou o Atlântico para investir 
na carreira de pasteleira. 

Depois da passagem por São Paulo, Isa 
voltou em 2013 a Portugal e inscreveu-se num 
curso na Escola de Hotelaria e Turismo do 
Porto, que lhe abriu muitas portas no ramo. 
Fez um estágio curricular em Espanha, na La 

Pastisseria Barcelona, um espaço de Josep 
Maria Rodríguez Guerola, campeão do mundo 
de pastelaria em 2011. “Foi das melhores coisas 
que fiz, adorei o estágio. Foi muito duro, traba-
lhei muitas horas, mas aprendi muito”, afirma. 

A partir daí, Isa Letra passou por vários 
espaços conceituados a trabalhar como pas-
teleira, como o Barão de Fladgate, o PortoBay 
Teatro e o Vila Foz Hotel & Spa, onde foi sub-
chefe. No entanto, começou a tornar-se difícil 
conciliar a vida profissional com a pessoal. 
“Fui mãe, fiquei solteira, e isso começou a 
pesar nos horários” confidencia a espinhense. 

Seguiu-se então uma curta passagem pela 
Miss Pavlova, em 2021, que antecedeu o seu 
desafio atual: a Isa’licious. “Vi-me numa si-
tuação em que não podia aceitar vagas em 
espaços com horários muito pesados”, conta. 
Incentivada pelos amigos e familiares, para 
quem já fazia alguns bolos, decidiu então 
avançar com o seu próprio negócio. Apesar de 
ter procurado um espaço em Espinho, o custo 
elevado das rendas na cidade levaram Isa até 
São João da Madeira, ao Centro Comercial da 
Corgalta. 

“O espaço era um restaurante de carnes fu-
madas. As minhas amigas disseram-me que ia 
fechar e que não podia deixar escapar a opor-
tunidade”, diz a pasteleira espinhense. “Andei 
aqui com o meu pai a pintar, fui trazendo 
coisas de casa, ornamentos que a minha avó 
fez, trouxe um papel de fundo de casa para as 
fotografias para o Instagram”, explica-nos en-
quanto apresenta as instalações. 

Apesar da pastelaria funcionar através 
de encomendas, tem também um caráter de 
salão de chá, sendo possível tomar um café 
enquanto se prova um doce mais intemporal 
como as cookies, as pipocas gourmet, briga-
deiros, entre outros, havendo inclusive vários 
menus em que podemos cruzar uma bebida 
com a doçaria. No entanto, a especialidade 
da casa são mesmo os bolos e, segundo Isa 
Letra, os que mais saem são as combinações 

de chocolate e caramelo, red velvet e cupcake 
e cenoura e brigadeiro. 

Bolos com ligação ao Spotify viralizaram 
nas redes sociais

Com as portas abertas desde setembro do úl-
timo ano, a Isa’licious tem feito o seu caminho 
bastante próximo do Instagram. Segundo Isa 
Letra, foi da interação com contas de paste-
leiros brasileiros que surgiu a ideia de incluir 
códigos de músicas do Spotify nos bolos. “Sigo 
várias pasteleiras brasileiras e elas andavam 
a fazer os bentô cakes e os de Spotify. Peguei 
nessa ideia do código e fiz à minha maneira”, 
explica. O conceito tem viralizado nas redes 
socias, e já levou a pastelaria até aos média 
nacionais, como o ‘New in Town’. 

Esta inovação reflete-se num grande au-
mento da procura. “Em cada dez vendas, nove 
são feitas a partir do Instagram” conta-nos 
Isa Letra referindo também ainda que a rede 
social “é a montra” da Isa’licious. A pasteleira 
destaca ainda o aumento de clientes quando 
fez um bolo que chegou às atrizes Inês Aires 
Pereira e Raquel Tillo e identificaram a pá-
gina da pastelaria numa partilha, assim como 
quando ofereceu um bolo à influencer digital 
portuense, Mariana Castro Moreira. 

Apesar de admitir que existe uma grande 
concorrência no setor, Isa Letra considera que 
“há espaço para todos” e que as grandes mais-
-valias da sua pastelaria estão na confeção 
dos bolos, feita “com produtos criados de raiz” 
que lhes dão um sabor mais natural, assim 
como a relação com os clientes. “Acho que a 
empatia com os clientes é um ponto a favor” 
refere, acrescentando ainda que “as pessoas 
depois de provarem e gostarem, voltam, mas 
também precisam de uma outra razão”. 

O feedback tem sido bastante positivo até 
agora, sendo que Isa tem procurado obter a 
opinião dos seus clientes sempre que possível. 
Inclusive, na página do Instagram é possível 
encontrar diversos relatos de compradores 
satisfeitos. “Eu prefiro ganhar menos a baixar 
a qualidade”, refere. 

Com a consolidação da marca da pastelaria 
e um maior alcance, o futuro passa pela trans-
formação completa do espaço em salão de 
chá, com outra área para a confeção dos bolos, 
contratar ajudantes e até pensar em fazer en-
tregas. “Hoje faço os bolos, a contabilidade, o 
marketing, faço tudo. Queria ter uma equipa” 
afirmou Isa Letra, deixando ainda o desejo de 
abrir um espaço em Espinho, “mais perto de 
casa pela primeira vez na vida”. ○

Desde bolos com música, até aos mais tradicionais bentô cakes, passando 
pelos macarons, cupcakes, bolos de aniversário e ‘mesversário’, a 
pastelaria de Isa Letra tem atraído cada vez mais a curiosidade dos 
seguidores de redes sociais.  

Uma nova geração de 
bolos pelas mãos de uma 
espinhense de gema

Terceira edição 
de Salitre 
juntou artistas 
e marcas

McDonald's 
de Espinho vai 
abrir às 8 horas a 
partir do dia 28

O COLETIVO SALITRE realizou-se 
no sábado passado, a terceira edição 
do Mercado das Artes, na esplana-
da interior da gelataria Esquimó. O 
evento estendeu-se pela noite, com 
um concerto no Doo Bop, com a ban-
da conimbricense Mike Vhiles e os DJ 
Ricardo Riscas e A Boy Named Sue.
O Mercado das Artes foi criado como 
um espaço de exposição e vendas de 
trabalhos de ilustradores, pintores, 
escultores, designers ou artesãos.
Mental Guns, Agulha Doida, Maria-
na Pais, Barget, Rubkk, Inês Canha, 
Girl Gag, Chill Macrame Jewelry, 
Sara Corvo, Aorta, Josefina Amorim, 
Bunker Store, Alba, Cir.cuns.tan.cial, 
Vidra, Paulo Couto, Artstudio Mso-
fia/Jacaranda Jewlery, Teatro Mario-
netas Mandrágora, Fungi, Marss in 
Art, Alzira e Biamar foram as marcas 
e os artistas que estiveram nesta ini-
ciativa, na esplanada interior da ge-
lataria Esquimó. ○

OS RESTAURANTES McDonald's 
do franchisado de Francisco Nadais 
(Espinho, Santa Maria da Feira, S. 
João da Madeira e Lourosa), terão o 
horário do serviço de McCafé aberto 
desde as 8 horas da manhã, a partir 
do próximo dia 28.
Os restaurantes da marca, após cerca 
de três anos de interrupção do ser-
viço de pequenos almoços devido à 
pandemia, têm vindo a alargar gra-
dualmente os seus horários de fun-
cionamento nas unidades onde exis-
te o McCafé. Até dia 27, em Espinho, 
será mantido o horário de abertura às 
9 horas, praticando o novo horário a 
partir de 28 de fevereiro.  ○
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As tecnologias digitais estão em todo o lado, 
a todo o tempo, num sistema metabólico 
automático de utilização inconsciente, que, 
como respirar, não nos lembramos que o 
fazemos, advindo tal consciência no modo 
comportamental ou voluntário.

Têm um impacto profundo no nosso 
modo de vida, de relação, sociabilização, de 
comunicação, cultura, educação, trabalho, 
entretenimento, ócio e lazer, e no modo de 
trabalho e de fazer negócios, entre outros, 
afectando pessoas, organizações, públicas 
e privadas, e empresas.

A transição digital, a digitalização e des-
materialização, apresentam enormes poten-
ciais para o crescimento e desenvolvimento 
das economias, desígnio das políticas pú-
blicas europeias e nacionais, representando 
oportunidades para a melhoria de níveis de 
produtividade, favorecendo a inovação, e 
reduzindo os custos de contexto para cida-
dãos e dos processos de negócios para as 
empresas e organizações.

Desde o surgimento e expansão da inter-
net, nas últimas três décadas, assistiu-se a 
uma transformação assinalável da relação 
dos cidadãos e das empresas e organiza-
ções e no modo de se relacionar com a ad-
ministração, com enormes avanços, espe-
cialmente no recurso a relações e processos 
remotos e à distância.

Não obstante os progressos visíveis e as-
similados no comportamento dos cidadãos, 
empresas e organizações, a simplificação, 
desburocratização e alívio dos designados 
custos administrativos e de contexto não 
têm evoluído de forma tão positiva e franca 
quanto os desejos e alcance potencial que 
as tecnologias digitais oferecem.

Com efeito, se se tem assistido a uma 
simplificação e/ou facilitação de procedi-
mentos, tem também crescido as exigên-
cias quantitativas e qualitativas de relação 
dos cidadãos e das empresas. Ou seja, ao 
invés de simplificar, facilitar e aliviar, os “ga-
nhos” de eficiência e de produtividade têm 
sido “perdidos” na transição para uma maior 
exigência quantitativa e qualitativa de pro-
cessos, informações e dados.

Especialmente na esfera do Estado e 
da Administração Pública, a aceleração da 

implementação de tecnologias digitais tem 
servido para exigir dos cidadãos e das em-
presas um papel activo, constante e reite-
rado de procedimentos e reporte de dados.

Veja-se o progresso paradoxal das po-
tencialidades proporcionadas pelas tecnolo-
gias digitais com o aumento dos designados 
custos administrativos e de contexto, mor-
mente parta as empresas.

Os custos administrativos e de contexto 
são considerados dos efeitos negativos de-
correntes de regras, procedimentos, acções 
e/ou omissões que prejudicam a actividade 
das empresas e que não são imputáveis ao 
investidor, aos negócios ou à organização.

O indicador global de custos de contexto, 
publicado pelo INE, após os resultados do 
3.º Inquérito aos Custos de Contexto, com 
referência a 2021, evidencia que os custos 
de contexto têm vindo a aumentar paulati-
namente , registando actualmente um valor 
de 3,09, numa escala de 1 a 5, superior aos 
registados em 2017 (30,5) e 2014 (3,04).

O indicador piorou em 8 dos 9 domínios 
em análise: o único domínio a registar uma 
melhoria respeita ao domínio da justiça, po-
rém, este mantém-se como o domínio com 
pior desempenho, ou seja, com o indicador 
de custos de contexto mais elevado (3,61).

Os domínios administrativos são aque-
les que apresentam indicadores de custos 
de contexto mais elevados, entre os quais: 
licenciamentos (3,47), sistema fiscal (3,27) 
e carga administrativa (2,92). Em relação ao 
inquérito anterior (com referência a 2017), os 
domínios das indústrias de rede (2,76) e dos 
recursos humanos (3,10) são os que apre-
sentam os maiores aumentos no indicador 
de custos de contexto, sendo mais elevados 
em 2021.

O estudo internacional Economy-wide 
Indicators of Product Market Regulation, 
publicado pela OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económi-
co), envolvendo 49 economias, por referên-
cia a 2018, coloca Portugal em posições 
desvantajosas no que respeita à simplifica-
ção e eliminação de custos administrativos, 
de contexto e de barreiras económicas.

Portugal posiciona-se na 41.ª posição no 
que se refere à eliminação de barreiras ou 
diminuição de custos de contexto nos servi-
ços e indústrias de rede; encontra-se listado 
na 37.ª posição relativamente à simplifica-
ção burocrática e administrativa; e surge na 
29.ª posição no que respeita ao envolvimen-
to na economia (regulamentar e legislativa).

Estes custos administrativos e de con-
texto afectam particularmente as PME, cujo 
indicador de custos de contexto entre estas 
empresas (3,15) é superior ao indicador glo-
bal de custos de contexto registado para a 
totalidade do universo de empresas (3,09). 

Note-se que as PME representam 99,9% 
das empresas em Portugal e empregam 
77,8% do pessoal ao serviço nas empresas.

Os custos administrativos e de contexto, 
e considerando a referência do peso dos 
custos no volume de negócios das empre-
sas, aos valores do ano de 2020, represen-
tariam só por si, mais de 237 milhões de eu-
ros, não medindo o custo de oportunidade 
de ineficiência, por incorrer em custos efec-
tivos e outros custos não medidos, como 
alocação de meios e recursos próprios, cus-
tos de oportunidade, etc.

Aos encargos e custos de contexto das 
empresas, somam-se ainda os encargos e 
custos administrativos que acrescem no 
imenso universo de empresas que contra-
tam com o Estado, Administração e Enti-
dades Públicas, somando-se, entre outros 
custos, com serviços de inscrição e registo 
em plataformas de compras públicas, ser-
viços digitais de certificação electrónica, a 
que mais recentemente se vêm somar as 
obrigações de emissão de factura electró-
nica digital e desmaterializada, que passou 
a ser obrigatória, a partir de 1 de Janeiro de 
2023, para todas as empresas que fornecem 

para o sector público.
No âmbito da aceleração da digitaliza-

ção e desmaterialização, aos tradicionais 
custos e encargos com sistemas de factu-
ração, intervenção e consultoria contabilís-
tica e financeira, acrescem agora custos de 
aquisição de serviços de emissão de factu-
ração electrónica, serviços de aquisição de 
assinatura digital, e serviços de brokerage 
digital, aos quais podem ainda acrescer 
outros custos tecnológicos. A todos estes 
encargos, acrescem, ainda os custos de 
adaptação de meios técnicos e humanos, 
de formação e capacitação, e de alocação 
de recursos humanos.

A aceleração da digitalização e desmate-
rialização, conjugada com a convivência das 
tecnologias digitais num sistema metabólico 
é imparável e inevitável, e desejável tanto 
quanto contribua para os efeitos positivos 
potenciais.

A transição digital não deverá ser um 
mero processo anacrónico de transposição 
da burocracia e dos encargos e custos de 
contexto do ambiente analógico para o am-
biente digital.

Escrito em desacordo ortográfico. 

Transição digital 
ou transposição 
da burocracia do 
analógico para o 
digital?

opinião 
Tito Miguel Pereira

P
U

B
23 de fevereiro de 2023 • Defesa de Espinho • 11



necrologia 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
23 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

sexta
24 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

sábado
25 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

domingo
26 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

segunda
27 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

terça
28 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

quarta
29 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho
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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

✝ FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA FERNANDES
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Suas filhas, genros, netos e restante família vêm agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se associaram à sua dor.
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada no dia 26, 
domingo, pelas 19:00 horas, no Auditório do Salão Paroquial de 
Espinho, agradecendo a todos quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 23 de fevereiro de 2023

Andreia Susana Oliveira Fernandes Fiúza 
Rita Oliveira Fernandes Correia 
Luís Filipe Ferreira Fiúza 
Ricardo Nuno Oliveira Correia 
Francisco Fernandes Fiúza
David Fernandes Correia 
Rodrigo Fernandes Fiúza 
Duarte Fernandes Correia

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

✝ Professora ADÉLIA PINTO RIBEIRO
MISSA DE 7.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Seu marido, António Ribeiro 
de Sá, filhos, nora, netos e 
restante família vêm comunicar 
que será celebrada missa por 
alma do seu ente querido, dia 
1 de março, quarta-feira, pelas 
19 horas no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho. Desde já 
agradecem a quem comparecer.
Espinho, 23 de fevereiro de 2023

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

✝ MARIA ADELAIDE DOS SANTOS
MISSA DE 11.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

Querida Mãe serás sempre o 
sorriso, a bondade e a amizade.
Foste a melhor do mundo e 
sempre serás.
Dos teus filhos que te adoram.
 
Será celebrada missa por sua 
alma, no dia 26, domingo, pelas 
19 horas, no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho.
Espinho, 23 de fevereiro de 2023

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

✝ MANUEL ALBERTO DA VEIGA RIBEIRO
MISSA DO 40.º ANIVERSÁRIO

Sua esposa e filhos vêm, 
por este meio, participar que 
mandam celebrar missa por 
alma do saudoso extinto, dia 
26, domingo, às 19 horas, 
na Igreja Matriz de Rio Meão. 
Antecipadamente agradecem a 
todas as pessoas que possam 
comparecer.
 
Espinho, 23 de fevereiro de 2023

✝ GUILHERME FERREIRA DE MELO
MISSA DO 19.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Que estejas no Reino da Glória. 
A nós resta-nos a saudade 
contigo na nossa memória.

Sua esposa, filhos, noras e 
netos, mandam celebrar missa 
por alma do saudoso extinto, 
dia 1 de março, quarta-feira, às 
19 horas, no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho. Desde já 
agradecem a quem comparecer.

✝ JOAQUIM MOREIRA NATÁRIO
MISSA DO 2.º ANIVERÁRIO DO FALECIMENTO

Seus filhos e restante família vêm, 
por este meio, participar que será 
celebrada missa por alma do seu ente 
querido dia 23, quinta feira, pelas 19 
horas no Auditório do Salão Paroquial 
de Espinho. Comunicam também que 
dia 24, sexta feira, pelas 19 horas, 
no mesmo local, será celebrada 
missa por alma de sua esposa Maria 
Bernarda Martins Faustino Natário, 
data em que faria 89 anos. Desde já 
agradecem a todos aqueles que os 
honrem com a sua presença.
 
Espinho, 23 de fevereiro de 2022
 
Anabela Faustino Natário
Rui Paulo Faustino Natário
Carla Alexandra Oliveira Braga

✝ JOAQUIM FERNANDES NOGUEIRA
AGRADECIMENTO

Bairro da Ponte d´Anta
Anta - Espinho  

Sua companheira, mãe, irmãos, 
filhos, noras, genro, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral do 
seu ente querido ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 
A família desde já agradece.
 
 Anta, 23 de Fevereiro de 2023

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

✝ MARIA ALICE ALVES DE AMORIM PEREIRA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Espinho/Sanguedo 

A família vem agradecer às 
pessoas que se dignaram a tomar 
parte no funeral do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. Comunica 
que a missa de 7.º dia será cele-
brada no dia 26, domingo, pelas 
09:30 horas, na Igreja Paroquial de 
Sanguedo, agradecendo a todos 
quantos participem na Eucaristia.
 
Sanguedo, 23 de fevereiro de 2023

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

✝ IDALINA DE SOUSA CARVALHO
MISSA DO 2.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO

Largo dos Altos-Céus/ Anta-Espinho  

Seus filhos, noras, netos, 
bisnetos e demais família vêm, 
por este meio, participar que 
será celebrada missa por alma 
do seu ente querido, dia 24, 
sexta-feira, pelas 19 horas, na 
Igreja Paroquial de Anta. Desde 
já agradecem a quem comparecer.

Anta, 23 de fevereiro de 2023
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ESPECIALISTAS NA INSTALAÇÃO 
DE TODO O TIPO DE VIDROS. 
ORIENTADOS PARA O CLIENTE, 
EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO. 
CONSIGO DESDE 1960.

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

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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Atletismo.  

SC Espinho/António Leitão 
continua a somar títulos 
Maria Luís Silva, Inês Fernandes e 
Ana Miguel brilharam no distrital de 
triatlo técnico. p16

Entrevista.  

“Ficar sempre em 
primeiro em todas as 
provas”
O objetivo da secção de ciclismo 
do GD Ronda. p14 e 15

Surf. 

Beatriz Costa já surfa em Marrocos. 
Atleta espinhense está no Circuito 
Mundial de Qualificação 2023. p16

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA

NÃO HÁ GRANDES DÚVIDAS. A 
tarefa do Novasemente GD, na luta 
pela fase final do distrital da 2.ª Di-
visão de futsal, será a mais compli-
cada. Pela frente, os antenses terão 
o Fundo de Vila, equipa que ocupa 
a quinta posição da tabela, com 
menos um ponto e que ambiciona, 
também, a quarta posição que dá 
acesso à luta pela subida ao princi-
pal escalão do futsal distrital.

"Este último jogo será decisivo 
porque vamos defrontar um adver-
sário direto. Quem o vencer passará 
à fase de apuramento do campeão", 
afirma o treinador dos antenses, Pe-
dro Ferreira.

"Ao longo do campeonato tudo 
fizemos para garantir, mais cedo, o 
acesso a esta fase. No entanto, uma 

série de condicionantes, que não 
nos foi possível controlar, levaram 
a que tenhamos de decidir esta pas-
sagem na última jornada", explica 
o treinador do Novasemente GD 
fazendo questão de dar os parabéns 
aos seus jovens jogadores por aquilo 
que fizeram até aqui.

A época foi relativamente regular, 
mas o timoneiro antense reconhece 
terem existido algumas condicio-
nantes. "Desde o início da época que 
assumimos que queríamos ficar nos 
quatro primeiros lugares para ten-
tarmos a subida de divisão. Porém, 
só nestes dois últimos jogos é que as 
coisas começaram a correr melhor. 
Estivemos cinco jogos sem conse-
guirmos vencer, o que nos retirou 
a vantagem que trazíamos ", diz Pe-
dro Ferreira.

"Os jogadores têm-se empenhado, 

continuam a trabalhar e acreditam", 
salienta o técnico dos antenses, ad-
mitindo que em algumas dessas 
derrotas "o adversário conseguiu 
ser mais forte" e que "outras vezes 
até fomos melhores”. Mas, no des-
porto, já se sabe que “a eficácia é que 
é importante para as contas e para o 
resultado", acrescenta.

Apesar dos desaires mais recen-
tes, Pedro Ferreira não esconde o 
orgulho que tem nos jogadores e 
no plantel. "Houve várias lesões no 
decorrer da época, mas, felizmente, 
nesta fase temos os atletas todos 
disponíveis o que irá trazer uma boa 
dor de cabeça à equipa técnica. Sin-
to os atletas motivados para prosse-
guirem o objetivo de ficarmos nos 
quatro primeiros lugares", sublinha 
o treinador.

O jogo com o Fundo de Vila será, 

certamente, muito complicado, não 
só por se tratar de um concorrente 
ao quarto lugar, mas porque ambas 
se sentem na obrigação de vencer. 
"Na primeira volta vencemos por 
7-5, com uma vantagem que, se ca-
lhar, não traduzia a diferença entre 
as equipas. Reconheço que o nosso 
adversário tem uma boa equipa e 
que, durante a época, conseguiu re-
forçar-se, enquanto mantivemos os 
nossos atletas", diz Pedro Ferreira 
prometendo que os seus atletas "irão 
com tudo para vencer".

“Para já, vamos continuar a pensar 
jogo a jogo. Não quero pôr a cabeça 
dos jogadores com o pensamento 
mais à frente”, afirma Pedro Ferreira.

“Se conseguirmos ficar nos pri-
meiros quatro lugares, admito que o 
objetivo da equipa passará a ser o de 
tentarmos fazer o melhor possível. 
Poderá ser, naturalmente, a luta pela 
subida de divisão. Acreditamos que 
este plantel, que é muito jovem, tem 
imensa qualidade”, conclui o técnico.

SC Silvalde assume luta pelo título

Numa situação diferente está o SC 
Silvalde que garantiu o primeiro 
lugar da Zona Norte na penúltima 
jornada. 

“O primeiro objetivo está concluí-
do e passava por chegarmos a esta 
fase para depois lutarmos pelo tí-
tulo de campeão distrital”, assume 
o treinador do SC Silvalde, Ricardo 
Rodrigues.

“Está a ser uma época muito 
produtiva e tivemos bastante sor-
te relativamente às lesões”, admite, 
acrescentando que a equipa “foi 
planeada e construída para atacar a 
subida de divisão”.

Durante a temporada, o treinador 
dos silvaldenses reconhece que fo-
ram feitos alguns ajustamentos ao 
plantel. “Entraram atletas novos e 
saíram alguns jogadores. Mas isto é 
uma das tarefas que um treinador 
tem pela frente, tirando o melhor 
partido de cada um dos atletas, 
rentabilizando-os para o longo cam-
peonato”, sublinha.

Embora tenha garantido o apura-
mento, Ricardo Rodrigues prome-
te que a equipa nunca irá facilitar, 
nem no último jogo. “Não iremos 
relaxar porque isso não faz parte da 
identidade do clube, nem dos joga-
dores e equipa técnica. Queremos 
ganhar todos os jogos”, garante o 
técnico que considera importante 
amealhar mais três pontos, uma 

vez que a equipa irá levar metade 
da pontuação conseguida para a 
segunda fase. “Isso poderá fazer a 
diferença nas contas finais”, diz Ri-
cardo Rodrigues.

O treinador do SC Silvalde conhe-
ce muito bem este campeonato e 
as equipas envolvidas. No entanto, 
promete estudar melhor algumas 
delas, sobretudo os conjuntos da 
Zona Sul. “Vou ter de fazer o meu 
trabalho de casa, pois é para isso 
que cá estou”, promete o técnico que 
mostra “grande confiança nas capa-
cidades da sua equipa”. ○ 

Ao longo do 
campeonato tudo 
fizemos para garantir, 
mais cedo, o acesso 
a esta fase”
Pedro Ferreira, 
treinador do 
Novasemente GD

Não iremos relaxar 
porque isso não faz 
parte da identidade 
do clube, nem dos 
jogadores e equipa 
técnica. Queremos 
ganhar todos os jogos”
Ricardo Rodrigues, 
treinador do SC Silvalde

FUTSAL

Silvaldenses só pensam no 
título enquanto a Novasemente 
luta pelo apuramento

Em comum têm o facto de serem duas equipas do concelho de Espinho que 
disputam o mesmo campeonato de futsal, mas a realidade e os objetivos são 
diferentes. O Novasemente GD terá de aguardar pela última jornada, no próximo 
sábado, para poder assegurar a passagem à fase final, enquanto o SC Silvalde já 
garantiu essa presença há quatro jornadas e passa na primeira posição.
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defesa-ataque

CICLISMO

GONÇALO RIBEIRO

Como é que surgiu a secção de ci-
clismo no GD Ronda?
Nelson Rodrigues (NR): A criação da 
secção surgiu através do Sr. Vitorino 
Pereira, da freguesia de Guetim, e o 
seu filho, Hélder. 
André Melo (AM): Neste momento, 
a estrutura da secção de ciclismo do 
GD Ronda é completamente nova, 
quer em termos de dirigentes quer 
em atletas. É como se estivéssemos 
a começar de raiz. 

NR: Contamos com o parceiro Vítor 
Zakarin, que ajuda naquilo que 
pode e trabalha na direção do clube. 
José Costa (JC): Como somos uma 
equipa pequenina temos todos de 
ajudar para fazer o melhor para al-
cançar os nossos objetivos.
E que objetivos são esses?
NR: Os objetivos que temos em 
mente, e acho que é igual para todos 
os atletas, é ficar sempre em pri-
meiro em todas as provas em que 
participamos. Isso nem sempre é 
exequível, mas já foi possível este 
ano com uma conquista do André 
na primeira prova da época. Foi 
uma alegria e fico sempre comovido 
quando alcançamos estas vitórias. 
É a melhor coisa do mundo.
AM: Como atletas temos uma coisa 
a favor que é a ausência de pressão. 
Acima de tudo, queremos desfrutar 
daquilo que estamos a fazer, é 
assim o lema do clube. No entanto, 
sempre que tivermos uma prova 
para disputar, vamos dar o máximo 
pois temos um espírito competi-
tivo muito vincado. Às vezes, as 
coisas não correm como queremos, 
até porque nem sempre é possível 
treinar como gostaríamos, mas em 
condições normais vamos dar o 
nosso melhor. Temos uma grande 
vantagem, que é sermos um grupo 
muito unido e espero que isto dure 
por muito tempo.
No desporto, não é paradoxal dizer 
que não existe pressão?
AM: Sou eu que coloco pressão no 
meu próprio desempenho. Existe 

uma ausência de pressão porque 
o nosso diretor desportivo diz que 
o mais importante é ninguém se 
aleijar. Ele diz isso porque não vi-
vemos do ciclismo, mas do nosso 
trabalho. E se não trabalharmos 
também não podemos andar de bi-
cicleta. Claro que ele fica contente 
com as nossas conquistas, mas 
ele não põe essa pressão, porque 
sabe das dificuldades. O Nélson 
apoiou-me muito no ano passado, 
quando eu passei por muitas difi-
culdades a nível pessoal e tive de 
desistir de provas por causa disso. 
Esse gesto marcou-me muito e es-
tou-lhe agradecido por isso. É muito 
bom ter um diretor que põe o bem-
-estar dos atletas em primeiro lugar.
JC: O próprio presidente do clube 
não nos coloca pressão. É o espírito 
competitivo dos atletas que nos 
pressiona. 
AM: Algo que se nota que é uma das 
grandes forças do clube em todas 
as modalidades é a união que todos 
sentem. Todos estamos importados 
com o bem-estar de cada um. Toda a 
gente se dá bem, como se fosse uma 
família, e isso acaba por dar força 
aos atletas.
Qual é o plano de treinos normal 
para os atletas?
AM: Normalmente, se não existirem 
condicionalismos de nenhum tipo, 
faço seis treinos por semana. Desses 
seis, cinco são no rolo, em minha 
casa, com auxílio do meu treinador 
pessoal. Para além disso, ao fim-de-
-semana, vou para a estrada treinar 

ciclismo de estrada ou BTT. No caso 
do BTT, se houver competição desta 
vertente, tem de haver um treino 
semanal porque é uma modalidade 
muito técnica, e se não treinarmos 
com frequência perdemos muito a 
parte técnica.
JC: No meu caso, não tenho trei-
nador, mas tento sempre treinar 
seis dias por semana. Tal como o 
André, treino muitas vezes em casa, 
no rolo.
AM: O treino que fazemos no rolo 
acaba por dar mais liberdade, porque 
é algo que demora menos tempo. 
Um treino na estrada demora duas 
horas, e no rolo apenas precisamos 
de uma hora. Até acaba por ser con-
traproducente fazermos mais do 
que uma hora de treino no rolo. 
O clube tem condições de treino 
para atletas que não consigam 
treinar por conta própria? 
NR: Não, cada atleta faz o seu treino 
individual, e depois tem a possi-
bilidade de fazer os treinos com a 
equipa ao fim-de-semana. 
JC: O problema do ciclismo é que 
é uma modalidade muito exigente. 
Temos realmente de ter estes seis 
treinos por semana, caso contrário 
vai afetar muito o rendimento. Não 
podemos parar uma semana porque 
senão o treino que fizemos durante 
meses esfuma-se. O apoio que o 
clube presta aos atletas nas provas 
e treinos tem sido fundamental.
AM: Neste momento, o ciclismo 
amador está a um nível nunca antes 
visto, está mesmo muito exigente. 

Posso dizer que, anualmente, faço 
uma média de 12000 a 15000 km, 
tenho outros colegas amadores que 
têm uma média de 30000 a 35000 
km, que é tanto como um profis-
sional. E acaba por ser um desporto 
muito solitário, porque nem toda a 
gente tem os mesmos horários, nem 
os mesmos treinos.
NR: É um desporto que exige muito 
dos atletas.
AM: Se não tivéssemos o clube 
penso que continuaríamos a andar 
de bicicleta, mas claro que ter uma 
ajuda torna tudo mais fácil. Con-
seguimos ir a mais provas, temos 
uma motivação adicional porque 
queremos agradecer ao clube todo 
o apoio que nos tem dado, fazendo 
o melhor possível. Hoje em dia 
qualquer um de nós, ciclistas, tem 
gastos muito elevados, mas o clube 
ajuda-nos neste sentido, pagando as 
provas, pagando a Federação, entre 
outros custos.
E que gastos são esses?
NR: Estamos a falar numa média 
de orçamento anual de 5000 euros, 

ENTREVISTA.  
A secção de ciclismo  
do Grupo Desportivo  
A Ronda tem pedalado 
por gosto na sua curta, 
mas rica história.  
O diretor desportivo da 
secção, Nélson Rodrigues, 
mostra-se ambicioso em 
relação à época que está a 
começar, mas assume que 
a prioridade é a manutenção 
das boas relações pessoais 
com os atletas e a harmonia 
do grupo. André Melo e 
José Costa, atletas do GD 
Ronda, partilham a paixão 
e dedicação pelo ciclismo e 
pelo clube.

“O ciclismo 
amador 
está a um 
nível nunca 
antes visto, 
está muito 
exigente”
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Todos estamos 
importados com o bem-
estar de cada um. Toda a 
gente se dá bem, como se 
fosse uma família, e isso 
acaba por dar força aos 
atletas.
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lhor não adicionar esses elementos 
pois poderiam destabilizar um 
grupo que é extremamente unido.
O que significa representar o GD 
Ronda?
JC: Tenho muito orgulho. Para além 
do ciclismo já fiz atletismo e até 
cheguei a fazer uma prova de atle-
tismo pelo clube. Tanto na vertente 
do atletismo como na do ciclismo, 
fico muito orgulhoso por poder 
representar o clube. O facto do ci-
clismo do GD Ronda contar com a 
participação do Nélson ajuda bas-
tante porque ele é um grande amigo 
e de longa data. O espírito de ami-
zade neste clube é muito bom.
NR: A amizade é a chave daquilo que 
aconteceu com a secção de ciclismo 
do GD Ronda. Penso que todos 
os atletas que atualmente repre-
sentam a nossa secção, chegaram ao 
clube através de um amigo, e talvez 
seja por isso que conseguimos gerar 
um ambiente tão positivo e sau-
dável, que pessoalmente adoro.
AM: Apesar de não conhecer muito 
bem o clube antes de me juntar, 
neste momento, estou muito agra-
decido por me terem acolhido. Até 
comecei a acompanhar a equipa de 
futebol do GD Ronda. Ainda assim, 
o que me leva a permanecer aqui é 
o Nelson, que é um grande amigo 
meu, uma grande pessoa, que eu 
nem conhecia antes de chegar aqui. 
Existe uma amizade muito grande 
entre todos. Somos, efetivamente, 
uma grande família.
Qual é a maior dificuldade que a 
secção enfrenta?NR: Ultimamente, 
a nossa maior dificuldade foi ar-
ranjar apoios e patrocínios para 
a equipa. Digo isto na perceção 
de diretor desportivo. Para além 
da colaboração neste aspeto, con-
támos com o valioso apoio de um 
dos atletas que tem alguns conhe-
cimentos na área. Juntando esse 
conhecimento com as minhas liga-
ções entre empresas, que nos aju-
daram e às quais estou muito agra-
decido, conseguimos os patrocínios 
necessários para continuar a com-
petir em várias provas. Sem estes 
patrocínios não conseguiríamos 
assumir os custos da temporada, 
nomeadamente provas e os gastos 
associados. Os equipamentos que 
oferecemos são praticamente o or-
denado dos atletas. É um ordenado 
baixíssimo visto que não inclui cal-
çado e bicicleta. Grande parte dos 
custos são assumidos pelos atletas, 
e o preço a pagar pela manutenção 
de uma bicicleta ao longo de ano, 
será sempre muito elevado.
AM: Costumo dizer que gasto mais 
dinheiro na manutenção da bici-
cleta do que na manutenção do 
carro.
JC: Mas não são só estes os nossos 
custos. Também existem custos 
como a nutrição, treinador, para 
quem o tem, que não é o meu caso, 
entre outras coisas.

NR: Apesar das dificuldades, tenho 
muito orgulho nestes dois atletas. 
No caso do José, para além de ter 
orgulho em ser amigo dele, tenho 
orgulho no trajeto que trilhou 
desde que chegou ao GD Ronda, em 
que evoluiu muito. Quando entrou 
tinha algumas dificuldades, mas 
neste momento é um atleta que dá 
muito nas vistas.
Quais são os objetivos para esta 
época?
AM: Quero tentar redimir-me dos 
campeonatos em que não participei 
no ano passado, nomeadamente os 
campeonatos nacionais, e tentar 

fazer o melhor possível. Será muito 
difícil conseguir o pódio, mas vou 
dar o meu melhor. Para além disso, 
quero fazer uma boa prestação nas 
provas de resistência do BTT, quiçá 
alcançar um pódio da minha ca-
tegoria e participar em meias-ma-
ratonas, com os olhos postos nos 
pódios.
JC: Pessoalmente quero fazer pó-
dios. No ano passado, fiquei muitas 
vezes no quarto lugar, de maneiras 
que quero alterar esse cenário na 
maioria das provas. No caso dos 
campeonatos nacionais, se conse-
guir um quinto lugar já seria ótimo. �

no mínimo. O dinheiro é neces-
sário para apoiar os atletas, equi-
pamentos, provas, deslocações, 
que hoje em dia estão caríssimas e 
alimentação.
AM: O clube só não dá mais se não 
puder. Não temos razão de queixa, 
só temos de agradecer. Para além 
disto, existe algo único neste clube, 
e eu já conheci outras realidades e 
outros atletas, que é o tratamento 
do GD Ronda com os seus atletas. 
Independentemente do estatuto do 
atleta, o tratamento é sempre igual. 
Até pode ser campeão nacional que 
vai ser tratado da mesma maneira. 
Não há qualquer tipo de favoritos.
Quantos atletas fazem parte da 
secção de ciclismo do GD Ronda?
NR: Neste momento temos sete 
atletas, sendo que vários atletas 
atuam em várias vertentes dife-
rentes. Em breve poderemos ter 
mais um a juntar-se ao grupo. 
Também devo confessar que não 
estamos atrás de ninguém, pelo 
menos falo por mim. Se alguém 
aparecer é bem-vindo.
AM: Nesta altura temos um grupo 
muito coeso, e se vier mais alguém, 
será para acrescentar algo ao grupo. 
Será mais um para ajudar.
NR: Tem de ser alguém que acres-
cente alguma coisa ao grupo, tem 
de interagir com os colegas, mas 
também tem de dar continuidade 
ao trabalho que temos realizado até 
ao momento. Acima de tudo, tem de 
ser boa pessoa.
AM: Damos muito valor à estabi-
lidade emocional do grupo. Não 
podem existir egos e a relação pes-
soal é a coisa mais importante. Já 
estive noutras equipas em que os 
egos falavam mais alto, por isso 
valorizo muito a união que este 
grupo tem. Fico contente sempre 
com um colega que ganha uma 
prova, e tenho a certeza que se eu 
vencer uma prova, os meus colegas 
também vão ficar felizes por isso.
Em que provas é que participam?
AM: No meu caso, a nível de BTT, par-
ticipo em meias-maratonas, que são 
as provas em que eu sou mais forte, 
em que sou mais explosivo. Este ano 
vou participar no campeonato Santa 
Maria da Feira de resistências. Rela-
tivamente às provas de ciclismo de 
estrada, que ainda não estão bem de-
finidas, estou aberto para participar 

em qualquer competição.
JC: Fazemos ciclismo de estrada, em 
que há provas que têm dois dias de 
duração, sábados e domingos, e que 
estão divididas em três etapas.
AM: O grande problema do ciclismo 
de estrada é não haver muitas provas 
nesta região. Normalmente estas 
provas realizam-se mais para sul 
do país, onde se concentra a maior 
parte das equipas federadas. No ano 
passado, chegou a haver uma prova 
federada realizada em Espanha.
E os objetivos passam por parti-
cipar em provas fora?
NR: Será difícil, tendo em conta 
os gastos que isso iria acarretar ao 
clube e aos recursos do mesmo. 
Como não podemos gastar acima 
das nossas possibilidades, às vezes 
não podemos participar nas provas 
que gostaríamos.
Referiram que o ciclismo amador 
está num nível cada vez mais exi-
gente. Sentem que o clube está a 
acompanhar esse nível?NR: Sim, já 
temos atletas nesse nível. Não po-
demos menosprezar o trabalho que 
eles têm realizado.
Sentem que algum dia poderão al-
cançar o estatuto de profissional?
NR: Não, estamos no campeonato 
Masters, que não passa do estatuto 
de amador. 
O que acha que leva os atletas a 
escolher o GD Ronda para fazer 
ciclismo?
NR: Normalmente, o atleta que se 
quer juntar ao GD Ronda, quando 
vai fazer o primeiro treino com a 
equipa, já tem algum conhecimento 
das pessoas que vai treinar e de 
como as coisas funcionam dentro 
do clube. Nesta altura, um atleta 
que se queira juntar já tem de saber 
como as coisas funcionam. Tem de 
saber que não pode criar conflitos, 
confusões e mal-estar. Digo isto 
porque para mim, ciclismo, para 
além da diversão e competição, é 
paixão.
AM: Até já tivemos oportunidade 
de ter um atleta que vinha acres-
centar valor à equipa. Mas acabou 
por não ingressar no clube preci-
samente pelas razões que o Nélson 
mencionou.
NR: Sem mencionar nomes, exis-
tiram ciclistas referenciados por 
atletas do clube, que achavam que 
seriam grandes aquisições para a 
equipa, mas depois de eu ter feito o 
meu trabalho de diretor desportivo 
e tentar perceber como é que eram 
essas pessoas, percebi que era me-

 
Independentemente 
do estatuto do atleta, 
o tratamento é sempre 
igual, até pode ser 
campeão nacional 
que vai ser tratado da 
mesma maneira, não 
há qualquer tipo de 
favoritos.

 
Damos muito valor à 
estabilidade emocional 
do grupo. Não podem 
existir egos, a relação 
pessoal é a coisa mais 
importante
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Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO

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

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

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

NATAÇÃO

ATLETISMO

MANUEL PROENÇA

AS ATLETAS do SC Espinho/An-
tónio Leitão, Maria Luís Silva, Inês 
Fernandes e Ana Miguel conquis-
taram, no passado sábado, o título 
de campeãs distritais de triatlo téc-
nico, nos respetivos escalões etá-
rios. Rúben Coelho foi vice-cam-
peão distrital de iniciados e Filipa 
Silva alcançou o terceiro lugar do 
pódio no escalão de iniciados fe-
mininos. Os tigres assinalaram 
oito recordes pessoais nas diversas 
provas em que participaram.

Maria Luís Silva sagrou-se campeã 
distrital de Triatlo 1, em juvenis 
femininos, ao somar 1643 pontos. 
Na prova de 60 metros barreiras, a 
atleta espinhense registou a marca 
de 60s05 (recorde pessoal), no peso 
(3kg) fez um lançamento a 6,7 me-
tros e em altura saltou 1,46 metros.
Inês Fernandes foi campeã dis-
trital de Triatlo 2, em juvenis, com 
1355 pontos correndo dos 60 me-
tros em 8,65 segundos, lançando o 
peso (3kg) a 6,7 metros e no salto 
em comprimento assinalou um re-
corde pessoal com 4,28 metros. 

Ana Miguel obteve o título distrital 
em infantis somando 1135 pontos. 
No salto em comprimento (4,11 me-
tros) e no lançamento de peso de 2kg 
(7,68 metros) também estabeleceu re-
cordes pessoais e nos 60 metros bar-
reiras fez o tempo de 11,73 segundos.  
Rúben Coelho foi vice-campeão dis-
trital de iniciados com 1151 pontos. 
Nos 60 metros barreiras, Rúben re-
gistou um recorde pessoal, com 10,42 
segundos, no lançamento de peso 
(4kg) atingiu a marca de 7,72 metros 
e no salto em comprimento, 4,76 
metros.
A atleta iniciada Filipa Silva foi ao 
terceiro lugar do pódio com 1164 
pontos, estabelecendo recordes pes-
soais nos 60 metros barreiras (11,81 
segundos) e no salto em compri-
mento (4,49 metros). No lançamento 
de peso a atleta iniciada dos tigres 
lançou três quilos a uma distância 
de 6,88 metros.
Leonor Fernandes e Eva Pinto al-
cançara, respetivamente, o 12.º e o 
14.º lugar. Leonor somou 608 pontos, 
correndo os 60 metros barreiras em 
14,40 segundos, lançando o pelo (3kg) 
a 6,60 metros e o salto em compri-
mento a 3,42 metros.
Eva Pinto conquistou 404 pontos e 
estabeleceu o recorde pessoal nos 
60 metros barreiras, com 14,66 se-
gundos. Na prova de lançamento 
de peso (3kg) fez a marca de 4,39 me-
tros e no salto em comprimento 3,18 
metros.

Rui Ferreira foi vice-campeão 
distrital dos 1500 metros

O atleta do SC Espinho/António 
Leitão sagrou-se vice-campeão 
distrital dos 1500 metros, no Cam-
peonato Distrital de Juniores que 
decorreu no domingo, na pista de 
atletismo de Vagos.
Rui Ferreira registou a marca de 
4m23s58.
Nesta prova, o atleta dos tigres, Pa-
trick Ribeiro, conquistou dois re-
cordes pessoais, nomeadamente na 
prova de 400 metros, com o sétimo 
lugar e o tempo de 1m07s36 e nos 60 
metros, com a 15.ª posição e o tempo 
de 8,70 segundos.
Destaque para Mariana Monteiro 
que obteve o quinto lugar da tabela 
classificativa no lançamento do peso 
(4kg) a uma distância de 5,60 metros 
e para Rodrigo Barbosa que foi ao 
sexto lugar nos 400 metros com 
1m01s30 e ao 13.º lugar nos 60 me-
tros, com 7,93 segundos. 

SC Espinho 
conquistou três 
títulos no distrital  
de triatlo técnico

defesa-ataque

ATLETISMO

SURF
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TOZÉ CASTRO, atleta 
dos Estrelas Vermelhas/
Peraltafil, conquistou o pri-
meiro lugar no escalão M40 
na prova de atletismo de 
Cesar. A equipa silvaldense 
alcançou a segunda posição 
da tabela classificativa.

A prova contou com a pre-
sença de 14 atletas da EV-Pe-
raltafil que demonstraram 
grande dedicação, empenho 
e preparação. "O nosso 
compromisso e o treino 
árduo foram essenciais para 
alcançarmos estes resul-
tados", disse o responsável 
pela secção de atletismo da 
EV-Peraltafil, Leonel Silva, 
sublinhando que "é impor-
tante reconhecer o esforço 
e determinação dos atletas 
envolvidos". 

A SURFISTA espinhense, 
Beatriz Costa, já se encontra 
em Marrocos, na vila de Ta-
ghazout, para a primeira 
etapa do Circuito Mundial de 
Qualificação 2023.
“Depois de vários meses a 
surfar com boas ondas em 
casa, sinto-me em forma e 
preparada para dar o meu 
melhor”, salienta Beatriz 
Costa que irá começar na 
segunda fase da prova e que 
tem como adversárias Lucy 

Campbell do Reino Unido e a 
Francesa, Sarah Leiceaga.
A prova, que decorre até ao 
próximo dia 27 de fevereiro, 
abre o ano de competição na 
Europa, para os atletas que 
querem garantir um lugar no 
principal circuito da World 
Surf League. 

A EQUIPA de voleibol sénior 
masculina do SC Espinho 
sofreu a primeira derrota, 
na segunda fase da Liga Una 
Seguros – Série A2, no pas-
sado sábado, nas Caldas da 
Rainha.
Os tigres, à oitava jornada (a 
duas do fim), foram derro-
tados pelo SC Caldas por 3-0 
(25-23, 25-21 e 25-20).
Na Série A, grupo dos pri-

meiros da Liga Una Seguros, 
a Académica de Espinho 
perdeu com o SL Benfica 
por 0-3 (22-25, 27-29 e 19-25), 
em encontro disputado no 
Pavilhão Arquiteto Jerónimo 
Reis, em Espinho.
No próximo sábado, a equipa 
liderada por Tiago Rachão 
recebe o Voleibol Clube de 
Viana, às 16 horas, Arena 
Tigre da Nave Desportiva 
Municipal de Espinho e os 
academistas recebem no seu 
pavilhão, também no sábado, 
às 15 horas, o Vitória SC. 

OS NADADORES do SC Es-
pinho, Constança Silva, Flora 
Brabetz, Marcelo Nouari, 

Marco Freitas, Nadir Rosário 
e Simão Moreia, alcançaram 
lugares de pódio no II Tor-
regri, para o escalão de Ca-
detes, nas Piscinas do Colégio 
da Nossa Senhora da Apre-
sentação, em Calvão (Vagos).
Os 13 nadadores tigres que 
participaram na prova alcan-
çaram 15 pódios e bateram 54 
recordes pessoais. 

Tozé Castro 
(EV-Peraltafil) 
com medalha 
de ouro

Beatriz Costa 
em Marrocos 
no Circuito 
Mundial

Derrotas dos 
espinhenses

Nadadores 
tigres 
conquistaram 
15 pódios

CLÍNICA DENTÁRIA DE ESPINHO

PROF. DOUTOR 
CASIMIRO DE ANDRADE
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RUA 22 (JUNTO À CÂMARA) 
TLF. 227 344 909 / 968042300 / 919 002 700
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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

FUTEBOL: SITUAÇÃO PRESENTE E EVENTUAL 
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DESPORTIVA
será o tema da primeira sessão de esclarecimento do 
SC Espinho a realizar hoje (quinta-feira), às 21h30, no 
Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.
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Se é fã destes convívios mais 
populares, pode voltar a re-
petir a experiência. A feira 
continua no domingo, ha-
vendo destaque, às 10 horas, 
para a tradicional desmancha 
do porco. Para as 11h30 está 
agendada uma missa e, cerca 
de uma hora mais tarde, rea-
liza-se um almoço convívio. 
A tarde inicia-se com atua-
ções dos ranchos folclóricos 
e dos cantadores ao desafio, 
terminando com um jantar 
onde a temática são os rojões 
no pote.
No concelho, ainda subsis-
tem alguns artesãos que tra-
balham nas áreas já pouco 
encontradas em outras zo-
nas do país como as rendas, 
tanoaria, cestaria, marcena-
ria, tamancaria e também 
queijaria. Participar nesta 
feira é, assim, uma oportu-
nidade de contactar com as 
artes mais populares e co-
nhecer outros saberes mais 
antigos.
Caso a feira não esteja nas 
suas preferências pode fazer 
outro tipo de programa. Co-
nhecer o Castro de Sabrosa, 
também conhecido como 
Castelo de Sancha, é uma 
dica a considerar. O Castro 
de Sabrosa, cuja ocupação 
teve início na Idade do Ferro 
e terminou na Época Medie-
val, foi defendido por três 
ordens de muralhas cons-

truídas com pedras facea-
das. Recentemente foram 
encontrados muitos objetos 
da época e podem ser visi-
tados no Museu de Geologia 
da Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro.
Outro dos locais que pode 
conhecer é a Mamoa de Man-
dorras. Trata-se de um monu-
mento que se julga existir há 
seis mil anos e era uma zona 
utilizada para sepultar os 
mortos. ○
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Sabrosa:  
terra de história 
e de Fernão de 
Magalhães 

famosas cavacas altas e as ca-
vaquinhas.

Para começar o sábado de 
uma forma mais tranquila e 
conhecendo, ao mesmo tem-
po, mais sobre a história do 
navegador português, faça 
um passeio pelo parque BB 
King. Recentemente requa-
lificado, é composto por vá-
rias zonas verdes, áreas de 
diversão, bancos e áreas de 
lazer. Destaque para uma 
exposição permanente sobre 
Fernão de Magalhães, dispo-
nível de quarta a domingo 
das 10 às 12h30 e, da parte da 
tarde, das 14 às 18h. Aqui, po-
derá ficar a conhecer diver-
sos detalhes sobre a primeira 

LISANDRA VALQUARESMA 
 

 
Sabrosa viu nascer Fernão de 
Magalhães e orgulha-se disso. 
Em sua homenagem, apresen-
ta um centro histórico que re-
trata o que foi a sua vida e as 
conquistas na época dos Des-
cobrimentos. Apesar de pe-
queno, convida a um passeio, 
por isso, desfrute do final de 
tarde para o conhecer. 
À noite, aproveite para jantar 
num dos restaurantes dis-
poníveis. Uma vez que está 
numa zona transmontana, 
escolha apreciar a boa gastro-
nomia, com destaque para o 
cabrito assado com arroz de 
forno, cozido à portuguesa, 
bola de carne, pão-de-ló ou as 

volta ao mundo do homem de 
Sabrosa. 
Não muito distante do par-
que, vai encontrar o Jar-
dim do Largo Doutor de Sá 
Fernandes, local onde pode 
encontrar o Posto de Turis-
mo de Sabrosa. Caso ainda 
tenha tempo, não deixe de 
conhecer a Casa da Pereira, 
local onde se julga ter nas-
cido o navegador. Trata-se 
de uma habitação rural de 
lavoura, com arquitetura 
civil popular, caracteriza-
da por pequenas aberturas 
e sem elementos eruditos. 
Nunca foi vendida e passou 
para os atuais proprietários 
por herança. No pátio de en-
trada, na fachada principal 
da casa, pode-se observar a 
colocação de uma placa de 
mármore evocativa da sua 
ligação ao homem dos Des-
cobrimentos.
Para a parte da tarde, suge-
rimos uma ida à freguesia 
de Souto Maior. Às 14 horas 
inicia a VIII Feira Tradicio-
nal da Matança do Porco e 
a entrada é livre, por isso, 
é uma boa dica para quem 
gosta de conhecer as tradi-
ções populares. Depois de 
uma atuação do grupo de 
Percussão Bomboémia da 
Universidade do Minho, se-
gue-se a típica matança do 
porco. Durante a tarde há 
ainda um espetáculo de con-
certinas e, à noite, o jantar 
de tasquinhas que termina 
com um momento musical. 

A BELEZA, os 
costumes e as 
tradições de 
Sabrosa podem 
ser motivos 
suficientes para 
conhecer o concelho 
transmontano, mas 
a terra de Fernão 
de Magalhães reúne 
características 
únicas à espera de 
serem visitadas e 
descobertas. 

Cemitério medieval 
das touças 
Constituído por cinco 
sepulturas, que apesar 
do mau estado de 
conservação, não 
correm o risco de ruína. 
Cronologicamente 
estão todas associadas 
à Alta Idade Média, 
mais concretamente ao 
período da reconquista.

Arte Urbana
Junto ao Auditório 
Municipal de Sabrosa, 
é possível encontrar um 
grande destaque para a 
arte urbana, sobretudo 
em homenagem a Fernão 
de Magalhães.

23 de fevereiro de 2023 • Defesa de Espinho • 17



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  

ATÉ 28 FEV
Dia dos Namorados no 
Museu
Museu de Lamas
Horário: 10h-12h/14:30h-16:30h
Entrada: 4€ 
No mês do amor, o Museu 
de Lamas promove, até 28 
de fevereiro, uma oficina de 
artes plásticas para ensinar 
a fazer os tradicionais lenços 
dos namorados. 

A iniciativa, que se destina 
a todas as famílias e 
aos grupos de ensino 
desde o pré-escolar até 
ao universitário, ajuda 
a descobrir origem ou 
simbologia dos tradicionais 
lenços e é construído a partir 
de diferentes materiais ou 
técnicas, como a cortiça e a 
colagem.
A oficina está disponível de 
segunda a sexta-feira, mas 
a participação obriga a uma 
marcação prévia.

DE 01 A 17 MAR
"Pai, não consigo dormir" – 
Hora do Conto e Oficina De 
Expressão Plástica
Museu de Lamas  
Horário: 10h-12h/14:30h-16:30h
Entrada: 4€
“Contar carneiros não dá 
sono ao pequeno Panda. 
Por isso mesmo, o pai 
sugere-lhe que conte vacas, 
porcos ou elefantes. Por 

fim, desdobrando a última 
página, descobrimos quantos 
animais conta o pequeno 
Panda. Mas será que 
adormece?!”

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

ATÉ 01 ABR
Exposição Lúgubre
FACE - Museu  
Municipal de Espinho  
Galerias - Amadeo de  
Souza-Cardoso
Exposição de fotografia 
de Filipe Braga

27 MAI
Desfile de Vareiras 
Aguda
A rusga da Nossa Senhora 
do Mar, de Silvalde, vai 
participar num desfile de 
vareiras que se vai realizar 
na Aguda. O objetivo é a 
angariação de fundos para 
a festa de Nossa Senhora da 
Nazaré.

 agenda Tributo a Roberto Carlos 
no Casino Espinho 

Lions Clube de Espinho organiza 
colheitas de sangue 

Jazz em destaque no 
Auditório de Espinho 

UM AUTÊNTICO tributo a 
Roberto Carlos vai inundar 
o Casino Espinho de emoção 
e alegria, com canções de um 
dos maiores artistas brasilei-
ros. Os concertos contarão 
com a voz de Rui Tapa, conhe-
cido pela sua participação no 
programa “The Voice” e ainda 
com a presença dos Havana’s 
Soul e com a participação do 
conjunto coreográfico Yelien 
Bustillo. Será servida gas-
tronomia de lampreia para 
acompanhar o evento. ○

PELA MÃO do Lions Clube 
de Espinho, está prevista, tal 
como é habitual, a realização 
de várias colheitas de san-
gue no concelho de Espinho. 
A próxima acontece dia 4 de 
março no Salão Paroquial de 

Guetim e, no mês seguinte, a 
8 de abril no salão nobre da 
Junta de Freguesia de Silval-
de. Em Anta, a colheita reali-
za-se a 15 e, a última de abril, 
é na Escola Nº 2 de Espinho, 
no dia 23. ○

O DUO LES MÉTANUITS 
chega a Espinho dia 3 de mar-
ço e vai celebrar o centenário 
do nascimento do composi-
tor Gyorgy Ligeti com Rober-
to Negro, no piano, e Émile 
Parisien, no saxofone. “Este 
concerto lança a digressão de 
apresentação do álbum que 
terá o lançamento oficial na 
Philarmonie de Paris, no dia 
a seguir ao concerto no audi-
tório de Espinho”. 
Também no dia 10, o espaço 
cultural da cidade vai conti-
nua a mostrar o que de me-
lhor se faz neste estilo mu-
sical. A Orquestra de Jazz de 
Espinho com Django Bates 
e Julian Argüelles vão atuar 
sob o “reportório da banda 

Loose Tubes, que fez renas-
cer o jazz britânico, nos anos 
80”.
Dia 12 haverá ainda tempo 
para o concerto do guitarris-
ta Tó Trips que apresenta ao 
vivo, pela primeira vez, o ál-
bum Popular Jugular. 
Já dia 18 de março, “o auditó-
rio de Espinho será ponto de 
paragem para o Fred Frith 
Trio, a formação do históri-
co guitarrista britânico Fred 
Frith com o baixista Jason 
Hoopes e o baterista Jordan 
Glenn. Mais tarde, a 25, será 
a vez do quarteto Kurt Ro-
senwinkel que junta Aaron 
Parks, no piano, Doug Weiss, 
no contrabaixo, e Greg Hut-
chinson, na bateria. ○

01 
MAR

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.

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 

P
U

B

MÚSICA

APOIO

ESPECTÁCULO
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A chuva e o frio parecem 
ter dado algumas 
tréguas e por isso parece 
ser a altura ideal para 
apostar em peças mais 
leves. Sugerimos ainda 
apontamentos tradicionais 
e sempre na moda como 
um relógio ou uma carteira 
de senhora para eventos 
especiais. 

MALA SENHORA
ONDE: Safira Moda, Rua 23
PREÇO: 39.50€
Mala de cor rocha, bem feminina, para 
destacar num look primaveril 
 
SAPATO HOMEM
ONDE: Sapataria Par Perfeito, Avenida 8
PREÇO: 20€
Usados em qualquer altura do ano, uns 
sapatos castanhos nunca saem de moda 

RELÓGIO HOMEM
ONDE: Ourivesaria Confiança
PREÇO: 645€
Elegante e sofisticado, este relógio 
castanho escuro vai a ajudá-lo a conseguir 
um visual mais formal 

SAPATO SENHORA
ONDE: Sapataria Par Perfeito, Avenida 8
PREÇO: 15€
De cor bem chamativa, este par de sapatos 
é bem feminino e a peça ideal para a 
chegada do tempo quente 

GABARDINA SENHORA
ONDE: DiModa, Rua 22
PREÇO: 65.90€
Mais do que proteger da chuva, esta 
gabardina é uma peça essencial no guarda 
roupa de qualquer mulher. 

LIVRO VERSOS COM REVERSOS  
ONDE: Palavraria, Rua 22 
PREÇO: 8.90€
A primeira parte do livro, dirigida aos mais 
novos, as palavras entretêm-se por vezes 
nos seus jogos de sons e de significados. 
A segunda parte, disfarçada de meninas 
sérias, convida os leitores mais crescidos a 
partir com elas e a descobrir mundos: o dia, 
a noite e os seres que os povoam. 
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 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 23 12°
9°

SEX • 24 11°
10°

SÁB • 25 13°
9°

DOM • 26 15°
9°

SEG • 27 16°
5°

TER • 28
16°
5°

QUA • 1 16°
6°

QUI • 2 16°
6°

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 

MANUEL PROENÇA

"A SINALIZAÇÃO de pessoas em si-
tuação de risco psicossocial é a prin-
cipal atividade deste projeto social", 
sublinha a bombeira especialista, Ta-
tiana Moreira, responsável e criadora 
desta ideia nos BVCE. 

Licenciada na área da ação social, 
Tatiana Moreira, em 2015, apercebeu-
-se da necessidade de criar uma res-
posta neste âmbito. Nas ocorrências, 
enquanto bombeira, “ia percebendo 
que haveria sempre algo mais a fazer 
pelas pessoas” começa por destacar. 
“Em muitas situações era uma causa 
social que levava ao pedido de socor-
ro. Percebi que não bastava fazer o 
transporte para o hospital pois exis-
tia um problema de fundo. Vivi estas 
situações e os meus colegas também 
partilharam essas experiências”, re-
corda Tatiana. 

Perante esses factos “propus ao 
comandante Pedro Louro fazer uma 
apresentação do tema numa reunião 
geral e, a partir daí, alguns colegas li-
gavam-me dando conhecimento de 
alguns casos com que se deparavam”, 
conta a bombeira.

Nesse âmbito, mais recentemente 
foi criada uma ficha de sinalização 
de situações de risco psicossocial 
que acompanha os bombeiros nas 
mais diversas situações de socorro. 
"Quando os bombeiros identifica-
rem nas ocorrências uma situação 
de risco psicossocial, preenchem a 
ficha referida que posteriormente 
é analisada e encaminhada", expli-
ca Tatiana Moreira, acrescentando 
que "o encaminhamento é realizado 
para um técnico de intervenção so-
cial da área de residência da pessoa 
sinalizada".

Segundo a responsável pelo pro-
jeto, "a ficha de sinalização pretende 
ser um instrumento de preenchi-

mento rápido, simples, e com infor-
mação necessária".

Este primeiro procedimento, de 
acordo com a responsável, permitirá 
"o encaminhamento das situações 
de risco" e tem como objetivo que "as 
instituições locais possam realizar 
um trabalho de continuidade nos ca-
sos identificados pelos bombeiros".

Tatiana Moreira considera ser de 
grande importância o projeto social 
que em 2021 teve uma implementa-
ção mais consistente no corpo de 
bombeiros. "Pretendemos fomentar 
o trabalho em rede e parceria com 
as instituições locais de intervenção 
social, tendo em vista a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, me-
lhor adequação das respostas e, em 
alguns casos, prevenção de novos pe-
didos de socorro", acrescenta.

Nos BVCE o bombeiro profissio-
nal, Francisco Rocha, é a principal 
ligação com a responsável pelo proje-
to. “Senti a necessidade de ter alguém 
no quartel para apoiar nesta área e o 
Francisco é alguém que, além do seu 
perfil, demonstrou vontade em aju-
dar”, explica Tatiana, acrescentando 
que “é um bombeiro profissional e 
está a trabalhar na sala de operações 
e comunicações que é um dos locais 
onde podem ser identificados mui-
tos casos”.

Projeto tem pernas para andar

Tatiana Moreira já teve reuniões com 
o Núcleo Local de Inserção (NLI) e 
foram encontradas formas de proce-
dimento. Daí que tenham sido cria-
dos os formulários que são elabora-
dos pelos bombeiros no decorrer das 
ocorrências desde 2021.

Em reunião realizada este mês 
com o NLI “foi encontrado o proce-
dimento que resulta no encaminha-
mento das situações por área geográ-

fica à exceção dos casos de violência 
doméstica que são encaminhados 
para o Gabinete de Apoio à Vítima no 
Centro Social de Paramos”, esclarece.

“Há pessoas que não se apercebem 
que estão a viver um problema e não 
procuram ajuda, ou por desconheci-
mento, ou até por vergonha”, diz Ta-
tiana que vê no projeto uma forma 
privilegiada de se estabelecer o con-
tacto com as várias instituições.

“Não interessa, muitas vezes, es-
tar a acionar uma ambulância para 
aquele local quando o problema de 
raiz está por resolver”, sustenta.

Tatiana realça a recetividade que 
tem tido das diversas instituições. 
“Já nos vão contactando no sentido 
de saberem mais informações sobre 
algumas situações em concreto”, 
conclui. ○

Os Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho 
(BVCE) têm implementado um projeto no âmbito 
da ação social. A sinalização e encaminhamento de 
pessoas em situação de risco psicossocial é um dos 
principais objetivos da iniciativa. Um projeto único no 
país, pela abrangência a todas as idades, e que poderá 
fazer a diferença em muitas das situações que surgem 
no dia-a-dia quando são chamados a prestar socorro.

Bombeiros 
sinalizam situações 
de risco social em 
ocorrências

2022
Situações de risco psicossocial

42 pessoas identificadas
22 masculino
20 feminino

2 (0 aos 24 anos)
3 (25 aos 49 anos)
4 (50 aos 59 anos)
14 (60 aos 69 anos)
11 (70 aos 79 anos)
6 (80 aos 89 anos)
2 (90 aos 100 anos)

117 Problemas identificados
22 Isolamento social/solidão
19 Insuficiência económica
18 Higiene pessoal
15 Higiene habitacional
10 Outros
7 Violência doméstica
7 Doença mental descompensada
6 Uso de substâncias/
Comportamentos aditivos
6 Transtornos neuro cognitivos 
descompensados
6 Pessoas em situação de sem abrigo
1 Menores em risco

AÇÃO SOCIAL

"Prefiro ganhar 
menos do que 
baixar a qualidade” 
Isa Letra, Isa’licious p10

"Li muito sobre 
Portugal e percebi 
logo que era um 
país seguro"  
Nataliia Yudina,  
refugiada ucraniana p4 e 5

"Mandarim é uma 
oferta do município 
aos alunos do 
concelho"  
Maria Manuel Cruz, 
presidente da CM Espinho 
p8

faladura
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