
4500 ESPINHO

Adiada transferência de 
competências da ação social 
Proposta do Executivo foi aceite pela 
Assembleia Municipal p7

4500 ESPINHO

Bombeiros vão ter base para 
Dispositivo de Salvamento Aquático 
Novo edifí cio em Silvalde vai ainda acolher unidade 
local de formação da Escola Nacional de Bombeiros p9
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Irene Vieira 
lança Canções 
para Espinho 
Disco é uma celebração 
da vida da artista, 
com dez temas da 
sua autoria p21

ENTREVISTA

“O objetivo para 
este ano é subir à 

2.ª Divisão” 
Mariana Costa, 
capitã da equipa de 
voleibol feminino 

da AAE p21
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Há cada vez menos casas 
para arrendar em Espinho
Lei da oferta e da procura faz disparar os preços e 
imobiliárias retratam cenário descontrolado. p4, 5 e 6

Destaque

4500 ESPINHO

Rampa de garagem 
ilegal em terrenos 
cedidos à AAE
Academistas afi rmam que 
o acesso ao piso inferior 
do prédio The 22 Plus (da 
Pessegueiro Investments) não 
é feito pela via pública. Clube 
do Mocho não deu autorização 
para utilização do terreno. p7
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Ribeira do Mocho 
serpenteia por zonas 
verdes e autênticas 
lixeiras até chegar 
ao mar
Na primeira rubrica dedicada às 
ribeiras do concelho, fomos de 
Guetim até Espinho, mas o cenário 
está longe de ser idílico. p10 e 11
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feira 
semanal

visto daqui

1 - O trabalho que apresentamos nesta edição - o pri-
meiro de três – é um daqueles que é pena as fotografias 
não transmitirem cheiros. O que poderiam ser espaços 
de excelência como se vê pela Europa fora, não são 
muito mais que lugares sujos, perigosos e mal cheiro-
sos. Em campanha eleitoral, é da praxe os candidatos às 
Juntas e Câmara anunciarem as boas intenções para as 
ribeiras. Não faltam projetos de exploração da natureza 
com os badalados passadiços da moda, zonas de lazer 
ou até trilhos. A verdade é que as eleições acontecem 
e o paradigma altera-se e o tema volta a ser enfiado na 
gaveta por mais quatro anos. 

Claro que todos temos noção que projetos de re-
qualificação e exploração desta envergadura são 
praticamente impossíveis de se realizarem por falta 
de financiamento. Quem vai a votos sabe disso, mas 
mostra as boas intenções ao explicarem que vão tentar. 
É a chamada pescadinha de rabo na boca. Sabem que 
dificilmente vão conseguir, prometem que vão tentar, 
tentam uma vez (quanto muito) e surgem com a missão 
cumprida mesmo não estando. 

Embora a classe política tenha culpa nestes processos, 
se tivéssemos de apontar o dedo, o cidadão dito comum 
também não ficaria de lado. A poluição existe muito 
graças a eles. Há tantas e diversas maneiras de recolher 
e tratar o lixo, mas há quem teime em pura e simples-
mente ignorar isso e optar pelo mais rápido. Numa 
altura em que sabemos que já estamos a viver a prazo 
neste mundo, custa-me a entender como é que um 
mero cidadão não tem noção (se calhar até tem) do mal 
que está a fazer a todos nós.

2 – Na foto-memória desta edição, na última página, 
recordamos um campeonato internacional na Pista 
batizada com o nome do saudoso António Leitão. 
Em 2018, foi notícia que o equipamento, atualmente 
desmontado, poderia sair dos arrumos e regressar em 
2019 ou 2020. Ora, já estamos em 2023 e novidades sobre 
isso… zero. Recorde-se que a pista de atletismo António 
Leitão, integrada na Nave Desportiva de Espinho, foi 
aberta ao público em 1997. Tem 200 metros de extensão, 
possibilita que existam seis atletas a correr simulta-
neamente em provas de 200 metros e oito em provas 
de 60 metros. Durante anos foi o palco escolhido para 
os grandes nomes do atletismo nacional. É certo que a 
dinâmica da Nave de Espinho foi sendo alterada e hoje 
alberga diariamente centenas de atletas em treinos e 
também competições. Montar uma estrutura daquelas 
obriga a uma logística diferente e teria muito bem de 
ser repensada a utilização e as datas para tal. 

Corrida pelas zonas verdes

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4, 5 e 6 |  Mercado do arrendamento em Espinho. 
Pouca oferta de habitações dispara preço das rendas. 
As rendas em Espinho quase são proibitivas. A procura é muita, 
mas são poucos os imóveis para arrendar o que faz disparar os 
preços. Senhorios defendem incentivos fiscais à construção 
para o arrendamento.

4500 ESPINHO
7 | Assembleia Municipal aceita adiar transferências de 
competências da ação social 
7 | Urbanismo. Académica de Espinho contesta obra 
com rampa de garagem
Acesso foi feito para o futuro parque de estacionamento. Clube 
garante que desconhecia o projeto e que não deu autorização 
para aquela saída.
7 | Problemas técnicos encerram piscinas da cidade 
Tanque do balneário marinho está encerrado desde a semana 
passada
9 | Bombeiros ganham edifício para Dispositivo de 
Salvamento Aquático

4500 FREGUESIAS 
10 e 11 | Nas margens de Espinho. 
Lixo depositado na ribeira do Mocho representa grande 
ameaça ao ecossistema
A Defesa de Espinho começa aqui uma série de três 
reportagens com uma viagem pelos trilhos junto às ribeiras que 
desaguam em Espinho, expondo os principais problemas que 
cada uma enfrenta. Começamos a norte, na Ribeira do Mocho.

DEFESA-ATAQUE
15 | Constituição de uma SAD será a solução para os 
tigres voltarem ao futebol profissional
Presidente do SC Espinho esclareceu dúvidas numa primeira 
sessão de apresentação do projeto aos sócios. Bernardo 
Gomes de Almeida afirmou que o projeto está dependente do 
novo estádio e que, por isso, “o clube está na mão do novo 
Executivo da Câmara Municipal”.
16 e 17 | Entrevista. "Quero essencialmente ajudar a 
equipa, em qualquer contexto"
Mariana Costa, capitã da equipa de voleibol de seniores 
femininos da Académica de Espinho.
18 | Ginástica rítmica. Maria Osório, Inês Fernandes e 
Sílvia Canelas foram apuradas para o Europeu e Mundial
19 | Futebol. Tigres derraparam no primeiro jogo da 
manutenção/descida

OFF
21 | Entrevista Irene Vieira 
Artista espinhense lança novo álbum a 10 de março 

ÚLTIMA
20 | José Raúl vai assinalar seis décadas 
de carreira no Multimeios
Cantor recorda percurso artístico e promete 
um bonito espetáculo no próximo sábado.

Piscina
A idade já pesa e há muito 
que o Balneário Marinho 
e a Piscina Municipal pe-
dem uma renovação. Vão 
sendo feitos reparações e 

melhoramentos esporá-
dicos, mas só isso não 
chega. As infraes-
truturas ocupam 

posições de relevância 
e os espinhenses não 
devem fi car privados de 
as utilizar por falhas ou 
avarias mecânicas como 
aconteceram nestes dias. 

Factos e figuras da semana

Dispositivo de 
Salvamento Aquático
Está dado o primeiro 
passo para a constru-
ção de um edifí cio para 
o Dispositivo de Sal-
vamento Aquático. O 

apoio especializado 
e complementar aos 
nadadores-salvadores, 

utilizava como base 
um dos edifí cios de pesca 
na zona da Marinha. Pela 
sua centralidade, o novo 
espaço será também 
nesse local e será dotado 
de outras condições.

Arrendamento
As estratégias previstas 
pelo Governo, no capítulo 
de alojamento, prometem 
fazer correr muita tinta. 
Por cá, a perceção (e a rea-

lidade) é a mesma de 
sempre: comprar casa 
em Espinho não é para 

todos os bolsos. Por sua 
vez, arrendar também não 
é. Há falta de habitações 
para esses fi ns e as que 
existem, ou estão ocupadas 
ou apresentam valores 
incomportáveis para o 
cidadão comum.  

2 • Defesa de Espinho • 2 de março de 2023



PUBLICIDADE 2 de março de 2023 • Defesa de Espinho • 3



explicando que há o cuidado de ver 
se algum cliente se enquadra no 
perfil do arrendamento.

A situação descontrolada obriga, 
assim, à criação de uma lista de 
espera. Segundo o coordenador da 
Projeto Perfeito, há “clientes que são 
pré-qualificados”, pois têm, à partida, 
“condições para pagar os valores que 
hoje se praticam”. Alertando para a 
realidade competitiva no que toca 
aos preços, Miguel explica que o que 
se vive em Espinho acontece em 
todo o país. 

No momento da entrevista rea-
lizada pela Defesa de Espinho, a 
Projeto Perfeito detinha apenas 
três opções para arrendar. Com-
parativamente com um registo de 
2016, Miguel revela que havia, em 
média, “30 ou 40 imóveis disponíveis 
no mercado e com preços mais em 
conta”, uma realidade muito dife-
rente da atual.

Pouca oferta traz valores elevados

Por que razão estão as rendas tão 
caras? Foi a pergunta que fizemos a 
quem diariamente lida com o mer-
cado imobiliário. De acordo com 
Miguel Oliveira, da Projeto Perfeito, 
a resposta é muito simples: a dimi-
nuta de oferta em Espinho. “O que 
se está a ver é que há prédios que 
ainda estão a terminar a construção 
e já tem clientes interessados. Há 
pessoas que compram, investindo, 
com o objetivo de colocar, poste-
riormente, para arrendar. Estamos 
a falar de um T1 na ordem dos 700 
euros ou um T2 a 900 e tudo é arren-
dado muito rápido”, afirma.

Tal como explica Catarina 
Proença, “a especulação em Espinho 
começa no terreno”, pois “quem quer 
construir já vai comprar um terreno 
caro”, originando com que “já o tenha 
que fazer para um segmento médio/
alto. Ou seja, o produto sai caro para 
o mercado e já nem se fala de outras 
questões como licenciamentos”, 
alerta a gestora da Remax, expli-
cando que “como há pouca oferta e 
muita procura, as rendas são altas”.

Lidar com este patamar de preços 
não é fácil, nem possível para todas 
as famílias. Segundo explica Miguel 
Oliveira, “os espinhenses que ten-
cionam ficar em Espinho, quer em 
arrendamento, quer em compra, 
são, por norma, obrigados a sair”. No 
entanto, a dificuldade não se aplica 
apenas ao concelho de Espinho. “Nas 
redondezas está tudo a aumentar 
também. Até há algum tempo, con-
seguíamos um T2 a 300 ou 400 euros 
nas zonas limítrofes, mas hoje isso já 
não é possível. No mínimo, qualquer 
T2 é de 500 euros para cima. Infe-
lizmente, a população de Espinho e 
os jovens naturais do concelho têm, 
cada vez mais, que procurar outras 
alternativas porque estes são preços 
que não conseguem suportar”.

Na mesma linha, Catarina 

Proença, revela que “esta é uma 
realidade que faz com que os espi-
nhenses não consigam ficar na sua 
cidade” e explica que, por norma, 
“optam por comprar, pois o valor da 
prestação acaba, muitas vezes, por 
ser inferior ao do arrendamento, 
mesmo com o aumento das taxas de 
juro. Percebem que estão a investir 
numa coisa que, por norma, é para a 
vida. Quando isso não acontece, vão 
para outros locais e, normalmente, 
as opções são Grijó ou Mozelos”. 
A título de exemplo do panorama 
atual, Catarina revela que a Remax 
pretende colocar, em breve, uma 
oferta de arrendamento disponível. 
Trata-se de um T2, em Anta, pelo 
valor de 700 euros por mês e alerta 
que, nos dias de hoje, um imóvel 
destas características com “um valor 
de 650, é o mínimo que se encontra”.

Estrangeiros ocupam grande parte 
dos arrendamentos

Arrendar na cidade é difícil, mas 
tudo se complica quando a compe-
titividade é grande. Segundo Miguel 
Oliveira, “não há um padrão muito 
definido de quem procura mais o 
arrendamento, mas atualmente há 
muita procura por parte de estran-
geiros”, algo que já se sentiu no ano 
passado, mas se tem verificado cada 
vez mais. “Há muitos estrangeiros 
a procurar Espinho e a querer ar-
rendar, tal como acontece com várias 
pessoas em teletrabalho. Temos, in-
clusivamente, notado que existem 
pessoas que ainda nem sequer estão 
cá, mas estão ativamente à procura 
porque querem mudar-se para Es-
pinho”, diz.

Apesar de se praticarem preços 
elevados, uma renda de um imóvel 
em Espinho não tem o mesmo peso 
no orçamento das diferentes famí-
lias.  “Os estrangeiros que nos pro-
curam têm um poder de compra 
que nós, portugueses, não temos e 
estão dispostos a pagar valores ele-
vados por apartamentos que à par-
tida, para nós, parecem ser valores 
descabidos e que efetivamente são, 
face aos salários da maioria dos por-
tugueses. Os cidadãos brasileiros, 
italianos ou alemães são os clientes 
que nos procuram e, para alguns, 750 
ou 800 euros por um T2, segundo os 
preços que se estão a praticar, são 
baratos” conta.

Espinho é uma cidade cada vez 
mais procurada. Para muitos, a qua-
lidade de vida é inegável, a que se 
juntam muitas vantagens como as 
acessibilidades, a proximidade com 
a praia ou a presença de um trans-
porte direto para o Porto ou Aveiro. 
Catarina Proença recorda-se de uma 
época em que “abaixo da Avenida 24 
existiam uns preços e acima outros”, 
mas hoje essa barreira esfumou-se. 
“É evidente que um imóvel mais 
próximo da praia é sempre mais 
elevado, mas posso dizer que no ano 

LISANDRA VALQUARESMA/  

MANUEL PROENÇA 

Encontrar uma casa para arrendar 
em Espinho tem sido uma tarefa 
bem complicada. À semelhança do 
resto do país, a cidade continua a 
disponibilizar pouca oferta, não 
chegando para satisfazer a procura, 
cada vez mais elevada da população.
Se comprar casa pode ser tarefa im-
possível para muitos, optar por um 
arrendamento pode trazer a mesma 
dificuldade. Em Espinho, a realidade 
é dura. Segundo Catarina Proença, 
gestora da equipa de consultores 
da Remax, localizada na Avenida 
24, “a balança está completamente 
descontrolada”, passando o arren-
damento por uma “fase longa de 
grande especulação”. 

Lei da oferta e da procura 

A dinâmica do arrendamento tem 
espelhado bem o mecanismo da 

lei da oferta e da procura, que vai 
ajustando os preços, fazendo, por 
isso, com que os valores se tornem 
inacessíveis para a grande fatia da 
população espinhense. Tal como ex-
plica Catarina Proença, a procura é 
elevada no concelho, não chegando 
para satisfazer todos os pedidos. 
“Todos os dias temos vários con-
tactos, seja através de telefone, site 
ou presencialmente em loja. Não 
existe dia em que não haja procura 
pelo arrendamento, mas há pouquís-
simos imóveis disponíveis e, quando 
existem, são logo arrendados”, diz a 
gestora da Remax.

No mercado imobiliário espi-
nhense há 13 anos, Catarina Proença 
esclarece que “sempre existiu pro-
cura” no que diz respeito ao arren-
damento. No entanto, nunca houve 
tão pouca oferta. As opções quase 
escassas na cidade fazem, assim, 
com que os valores tenham subido 
de forma acentuada. “Nos últimos 
anos foram construídos edifícios 

novos, precisamente com a intenção 
de arrendamento, o que ajudou um 
bocadinho, mas isso não fez com que 
os preços baixassem”, admite.

Miguel Oliveira, coordenador 
da imobiliária Projeto Perfeito, na 
rua 62, não esconde que o mercado 
de arrendamento em Espinho lida 
atualmente com muitos constrangi-
mentos e admite que a agência foi 
obrigada a optar por soluções es-
tratégicas. “Temos tido dois ou três 
apartamentos para arrendar por 
mês, o que é muito pouco, compara-
tivamente ao que tínhamos no pas-
sado. A procura é tanta que optamos, 
estrategicamente, por tentar, em pri-
meiro lugar, dar resposta aos clientes 
que já temos em carteira em vez de os 
colocar disponíveis online. Sabemos 
que colocando um apartamento 
online, vamos ter, num dia, entre 40 
a 50 pedidos para ver o imóvel. Isso, 
às vezes, acaba por criar alguns con-
flitos porque toda a gente quer ficar 
com o apartamento”, revela Miguel, 

destaque

Arrendar casa em Espinho é cada vez mais difícil. A elevada procura não 
corresponde à oferta que hoje existe na cidade, fazendo os preços dispararem. 
As imobiliárias alertam para “balança descontrolada” e senhorios não veem 
contrapartidas do Estado no incentivo ao arrendamento.

MERCADO DE ARRENDAMENTO

Pouca oferta e muita 
procura originam 
rendas proibitivas
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passado conseguimos fazer um ar-
rendamento a 420 euros num apar-
tamento remodelado T1 +1 na rua 
20. No entanto, isso é uma exceção à 
regra”, confessa. 

Da mesma forma, para Miguel 
Oliveira, “não há um desfasamento 
muito grande e os preços estão mais 
ou menos nivelados, a não ser que 
seja na primeira linha de mar. Hoje 
o que faz variar são características 
como o facto de existir elevador ou 
uma garagem. Espinho dificilmente 
sente oscilações de preços de mer-
cado porque é sempre uma cidade 
apelativa”.

Rendas em Espinho 
“são um exagero”

O exemplo de Manuela é idêntico 
ao de muitos espinhenses que pro-
curaram no arrendamento uma so-
lução para a habitação em Espinho. 

Casal de médios recursos, ambos 
naturais de Espinho, com dois filhos, 
vendeu um apartamento que tinha 
adquirido em Esmoriz com recurso 
a financiamento bancário, para vir 
morar para a terra onde trabalham 
e os filhos estudavam. Era algo que 
ambicionavam há imenso tempo, 
mesmo antes de adquirir o aparta-
mento em Esmoriz.

Já nessa altura, “os preços dos 
apartamentos eram proibitivos”, 
afirma Manuela. “Comprámos o 
apartamento em Esmoriz em 1996, 
pois já nessa altura era impossível 
comprar em Espinho” destaca, acres-
centando que “pediam preços exor-
bitantes” e que não tinham direito 
a incentivos a juros bonificados 
como alguns jovens. “O apartamento 
em Esmoriz, que era T3, ficou mais 
barato do que um T2 em Espinho”. 
Apesar de tudo, Manuela ficou con-
victa de que a solução de morar em 
Esmoriz era a melhor, uma vez que “o 
apartamento era grande e era bom”.

Mais tarde, quando nasceram os 
filhos, o casal viu-se confrontado 
com outras dificuldades logísticas. 
“A nossa vida era feita em Espinho, 
quer a nível profissional, quer, poste-
riormente, com tudo o que se relacio-
nava com os filhos, tal como a escola 
e as diversas atividades próprias das 

crianças. Fazíamos verdadeiras pis-
cinas a levá-los de um lado para o 
outro”, diz Manuela que viu as suas 
despesas aumentarem “com o gasto 
em combustível”. 

Foi então que o casal decidiu optar 
pela venda do apartamento que 
tinha em Esmoriz e arrendar um em 
Espinho. “Com a idade que tínhamos 
não haveria banco que nos empres-
tasse o dinheiro para a compra de 
um apartamento, ao preço que es-
tavam”, acrescenta Manuela.

A espinhense afirma que não lhe 
fez grande confusão desfazer-se de 
um imóvel que já estava quase pago 
para vir viver para Espinho. “Con-
tudo, o processo não foi fácil até 
aparecer um comprador para a casa. 
Começámos a procurar um aparta-
mento para arrendar e foi uma ver-
dadeira aventura porque tínhamos 
a plena consciência de que dificil-
mente iríamos arranjar um que 
pudéssemos pagar, uma vez que já 
tínhamos o apartamento de Esmoriz 
vendido”.

Manuela diz que no meio das di-
ficuldades com que se deparou, até 
acabou por ter a sorte de encontrar 
uma solução há cerca de cinco anos.  
“As rendas dos apartamentos em Es-
pinho, nessa altura, já se situavam 
entre os 650 e os 700 euros mensais 
e muitos eram num segundo andar 
e não tinham elevador. Houve um 
senhorio que nos pediu 800 euros 
de renda”, recordou a cidadã que 
encontrou, depois disso, a solução 
ideal. “Finalmente encontrei um 
apartamento, numa altura em que a 
senhoria estava a colocar o anúncio 
no prédio. Para meu espanto, pediu-
-nos uma renda de 550 euros por 
um T3, dentro da cidade de Espinho. 
Achámos que era uma pechincha 
relativamente àquilo que havia na 
cidade e, por isso, assinámos um con-
trato por cinco anos na perspetiva de 
o ir renovando”.

Volvido o tempo previsto no con-
trato e aproximando-se o termo do 
mesmo, o senhorio comunicou-lhes 
que não iria renová-lo. “O contrato 
de arrendamento deveria terminar 
em abril deste ano e, em finais de 
outubro do ano passado, o senhorio 
ligou ao meu marido dizendo que 

não iria renovar o contrato. Pouco 
tempo depois voltou a ligar a dizer 
que só nos renovaria o contrato 
se pagássemos uma renda de 750 
euros, mais o valor do condomínio, 
o que daria cerca de 800 euros men-
sais”, revela Manuela. E prossegue: 
“Nessa noite decidi procurar um 
apartamento para arrendar em Es-
pinho na internet. Entrei em estado 
de choque! Vi que se pagava por 
uma renda de um apartamento T2 
em Espinho entre os 750 e os 800 
euros! Pelos T3 pediam-nos 950 
euros de renda! Não podia arrendar 
um apartamento com apenas dois 
quartos porque tenho dois filhos”, 
acrescenta.

A solução para o casal, nessa 
altura, seria pensar em arrendar 
uma casa fora do concelho de Es-
pinho. No entanto, isso seria voltar 
atrás e aos problemas que levaram o 
casal a mudar-se para Espinho.

“Numa conversa com uma amiga, 
ela disse-me que tinha uma casa 
fechada em Espinho e disponibili-
zou-se a arrendar-ma. É onde estou 
atualmente. No entanto, sei que 
esta solução não será duradoura, até 
porque um dia ela poderá precisar 
da casa que está situada em zona 
nobre da cidade”, admite.

Refletindo um pouco, Manuela 
acha que fez “uma má opção ao 
vender o apartamento” que tinha 
em Esmoriz. “Talvez tivesse sido boa 
opção temo-lo arrendado e, nesta 
altura, até poderíamos voltar para 
lá porque já estava quase pago e o 
valor do empréstimo não era muito 
elevado. Porém, na altura, pensámos 
que se os inquilinos falhassem com 
a renda, estaríamos metidos num 
grande problema porque a prestação 
bancária seria cobrada e teríamos de 
pagar a renda do apartamento em 
Espinho. Seria uma despesa muito 
grande e incomportável para nós 
porque teríamos de aguentar este 
gasto uns quatro ou cinco meses se 
tal viesse a acontecer. Corríamos o 
risco de não ter dinheiro para comer 
porque os nossos salários não são 
muito elevados”, diz.

Manuela considera que as rendas 
em Espinho “são um exagero”. “Tra-
ta-se de uma zona balnear onde 
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Nos últimos anos 
foram construídos 
edifí cios novos, 
precisamente 
com a intenção de 
arrendamento, 
o que ajudou um 
bocadinho, mas isso 
não fez com que os 
preços baixassem”
Catarina Proença, 
Remax

 

Temos tido dois ou 
três apartamentos 
para arrendar 
por mês, o que 
é muito pouco, 
comparativamente 
ao que tínhamos 
no passado”
Miguel Oliveira, 
Projeto Perfeito
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a maior parte dos apartamentos 
encontram-se fechados durante 
grande parte do ano. As pessoas com 
dinheiro compram apartamentos 
para terem uma casa de férias, o que 
inflaciona muito o preço por metro 
quadrado”, sustenta.

Manuela pensa que, “por outro 
lado, quem é proprietário vê mais 
vantagens em arrendar os aparta-
mentos para férias ou para o turismo. 
Há imensos alojamentos locais que 
estão ilegais e são muito rentáveis 
porque os proprietários não pagam 
os impostos. Isto também infla-
ciona o preço do arrendamento em 
Espinho”.

Para Manuela, “a construção não 
é de qualidade e os valores para a 
venda de apartamentos atingem 
preços de luxo. Veem-se aparta-
mentos pequeninos, com divisões 
muito curtas, sem luz natural e, às 
vezes, sem lugar de garagem. Se 
optar por uma solução destas, à 
renda ainda acresce o preço de ar-
rendar uma garagem cujo valor anda 
entre os 50 e os 60 euros mensais”, 
conclui.

“Município deveria ser célere na 
resposta aos documentos”

Carlos Alberto tem uma empresa de 
construção de imóveis destinados, 
exclusivamente, ao arrendamento 
em Espinho. “Neste momento, a em-
presa está formatada para o arren-
damento enquanto o mesmo fizer 
sentido e for rentável”, afirma o pro-

prietário da empresa.
O empresário espinhense reco-

nhece o elevado preço das rendas 
e justifica o valor das subidas 
abruptas na lei da oferta e da pro-
cura. “Não há imóveis para arrendar 
e, por isso, sobe o valor da renda face 
à procura elevada”, afirma.

Para Carlos Alberto, “Espinho tor-
nou-se numa cidade desejada para a 
construção, apesar de haver registo 
de muitas coisas erradas que vão 
surgindo por cá. O espaço territorial 
é curto e, antigamente, o PDM não 
permitia a construção geminada, ao 
contrário, por exemplo, de Vila Nova 
de Gaia. Por outro lado, se autori-
zassem a construção em altura, isso 
iria embaratecer o preço dos aparta-
mentos”, sustenta.

“Vivemos debaixo de vaidades e de 
conceitos antiquados e retrógrados 
que em nada contribuem para o de-
senvolvimento desta cidade em ma-
téria de habitação. Quanto maior for 
a oferta, menor será, certamente, o 
preço das rendas”, defende.

O empresário espinhense está a 
construir um prédio na rua 31 com 
sete fogos destinados ao arrenda-
mento. “Faço-o com recurso a um 
empréstimo bancário, que só liberta 
o dinheiro após a conclusão da obra”, 
conta, acrescentando que “uma das 
formas de resolver o problema seria 
o próprio Governo criar financia-
mentos destinados à construção de 
habitação para arrendamento”.

Aos impostos e às licenças para 
a construção, acresce o facto de os 

terrenos serem caríssimos e, por isso, 
Carlos Alberto garante que “tudo 
terá de se refletir no valor” que irá 
cobrar pelas rendas.

“Espinho está a começar a ser 
uma cidade seletiva. As rendas estão 
muito altas e só pessoas com bons 
rendimentos é que conseguem ar-
rendar um apartamento cá”, diz o 
empresário que admite que o pior de 
tudo é que “este aumento de rendas 
está a passar para o interior”, onde a 
procura já começa a ser muita face à 
oferta. “Se virmos bem, na zona cen-
tral de Espinho, as rendas de aparta-
mentos começam a ser idênticas às 
praticadas nas freguesias da peri-
feria”, afirma.

Contudo, Carlos Alberto diz que 
não tem dificuldades em encontrar 
inquilinos para os seus imóveis. 
“Muitos dos clientes que nos pro-
curam, que até sabemos que seriam 
cumpridores, não têm a possibili-
dade de pagar as rendas”, dá nota, 
sugerindo que deveria existir um 
incentivo por parte do Governo à ini-
ciativa privada para criar mais imó-
veis para arrendamento.

“Devido à carga fiscal sobre os 
proprietários que promovem o ar-
rendamento, chego a pensar se vale 
a pena deter esses imóveis ou se será 
melhor vende-los”, afirma o empre-
sário que levanta algumas questões 
relativamente à nova legislação que 
está na calha.

“Se a nova lei vier a prejudicar o 
negócio do arrendamento, irei certa-
mente parar. Passarei a vender imó-
veis e não irei construir mais para 
arrendamento”, garante. 

“O Estado deveria dar incentivos 
aos proprietários para arrenda-
mento sob o compromisso de ter 
de arrendar esses imóveis por um 
período de 10 anos, não podendo 
vender antes de cumprido esse 
tempo. Seria uma forma, equili-
brada, de se manter o negócio e de 
satisfazer as pessoas que necessitam 
de habitação”, assegura.

Por outro lado, Carlos Alberto é 
muito crítico em relação ao Muni-
cípio de Espinho que, no seu en-
tender, “cria imensas dificuldades”. 
“Entendo que, por parte do Muni-
cípio de Espinho, deveria haver uma 
célere resposta aos documentos que 
dão entrada, nomeadamente aos li-
cenciamentos. Esta situação ainda 
está pior porque não dão andamento 
aos requerimentos”.

O que pode mudar?

Há muito tempo que o setor alerta 
para o papel do Estado na problemá-
tica da habitação. Segundo o estudo 
O Mercado Imobiliário em Portugal, 
da Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, realizado no ano passado, o 
problema do arrendamento é estru-
tural e o Estado tem sido incapaz de 
responder à falta de casas.

Para fazer face a esta questão, o 

Governo apresentou, no mês pas-
sado, um pacote de medidas para 
responder ao problema. Com o pro-
grama Mais Habitação, é objetivo 
“estimular o mercado de arrenda-
mento, assim como agilizar e incen-
tivar a construção de casas novas”. 
Na ótica de Miguel Oliveira do Pro-
jeto Perfeito, “a situação não pode 
piorar, mas deverá manter-se por 
mais algum tempo”, até porque as 
medidas precisam de tempo para fa-
zerem efeito. Já estamos com preços 
bastante altos. Não podemos pedir 
mil euros por um T1 porque isso 
seria incomportável, embora temos 
que ver que um preço de 700 euros 
é fora da realidade. Aumentar ainda 
mais os preços dificilmente vai acon-
tecer. É uma situação que para se dar 
a volta tem que haver mais oferta, 
menos procura e isso ainda não se 
está a verificar porque o que existe 
tem uma procura louca”. 

Catarina Proença, gestora da 

Remax, admite ainda não ter refle-
tido sobre as medidas propostas 
pelo Governo. No entanto, afirma 
que “pode trazer alguma alteração, 
em termos de confiança para, por 
exemplo, os investidores que qui-
serem comprar apartamentos para 
colocar no mercado de arrenda-
mento, saberem que há uma garantia 
do Estado que apoia as pessoas”.

Medidas de apoio do Governo não 
incentivam o arrendamento

Como senhorio, Carlos Alberto 
não vê grandes vantagens nas me-
didas de apoio do Governo ao ar-
rendamento. Algumas das medidas 
anunciadas “até são positivas, depen-
dendo muito da sua redação final”, 
afirma o empresário deixando al-
gumas questões: “É preciso saber se 
o Estado vai ser fiador dos inquilinos 
perante os senhorios e se só garante 
o pagamento das rendas após a falha 
a partir do terceiro mês? E se houver 
despejo porque o inquilino não tem 
forma de pagar, nem ao Estado, nem 
ao senhorio, havendo prejuízos no 
arrendamento e no arrendado? 
Quem paga? Quem paga a justiça?”

Neste sentido, Carlos Alberto 
sugere que “tal como para quem 
compra casa tem de existir um 
seguro de vida para garantir o paga-
mento da dívida, para ser inquilino 
teria de ter um seguro estatal, a ser 
cobrado pelo Estado ao inquilino, 
que garantisse em caso de entrega 
do arrendado que o senhorio fosse 
ressarcido de todas as despesas 
de obras e do valor das rendas em 
dívida até ao máximo de três meses”.

“Quanto mais garantias o senhorio 
tiver para colocar o imóvel em arren-
damento, mais baixo poderia ser o 
preço das rendas”, diz Carlos Alberto, 
acrescentando que, por outro lado, “o 
Estado deveria aliviar a carga fiscal 
ao senhorio”.

“Há casos em que o inquilino 
está no arrendado durante cinco 
anos e quando sai, o senhorio gasta 
quase uma renda em pintar, arranjar 
quartos de banho e cozinhas para 
voltar a arrendar o apartamento no-
vamente”, afirma.

Carlos Alberto, critica a falta de 
incentivos nesta área de negócio. “As 
despesas que gasto com o arrendado 
deveriam ser dedutíveis no IRC. Por 
que razão uma empresa que arrenda 
imóveis tem de pagar o Importo Mu-
nicipal sobre Imóveis (IMI) e o Adi-
cional ao Importo Municipal sobre 
Imóveis (AIMI)? Por que razão a em-
presa não fica isenta de pagar este 
último imposto? Por que razão os 
partidos políticos não pagam estes 
impostos?”, questiona o empresário.

“Reduzir o imposto de 28 para 25% 
é uma migalha e não faz a diferença”, 
garante Carlos Alberto dando o seu 
exemplo que constrói para arrenda-
mento e que não é compensado. ○

MERCADO DE ARRENDAMENTO

 

Vivemos debaixo de 
vaidades e de conceitos 
antiquados e retrógrados 
que em nada contribuem 
para o desenvolvimento 
da cidade em matéria de 
habitação. Quanto maior 
for a oferta, menor será, 
certamente, o preço das 
rendas”
Carlos Alberto,  
proprietário e senhorio

ESCALÕES DE RENDA 
EM 2021 NO 

MUNICÍPIO DE ESPINHO 

TOTAL
4.018 HABITAÇÕES

 
A MENOS DE 50€ 

609
habitações

 
ENTRE 50 - 99,99€

380 
habitações 

ENTRE 100€ - 199,99€

510 
habitações 

ENTRE 200€ - 399,99€

1.499
 habitações 

ENTRE 400€ - 649,99€

850 
habitações 

ENTRE 650€ - 999,99€

155 
habitações 

A MIL € OU MAIS

15
 habitações 

Alojamentos arrendados  
segundo os Censos 2021

Fonte: Pordata

Medidas Governo 
Aumentar a oferta de imóveis  

para habitação
Simplificar processos  

de licenciamento
Aumentar o número de casas 
 no mercado arrendamento
Aumentar a oferta pública  

de habitação
Promover o arrendamento acessível

Combater a especulação 
Proteger as famílias
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A PROPOSTA de prorrogação do 
prazo de transferência das compe-
tências no domínio da ação social 
para o mês de abril, feita pelo Exe-
cutivo, foi aprovada na primeira 
sessão ordinária do ano da Assem-
bleia Municipal, realizada a 23 de 
fevereiro.

Apesar de ter optado por não fa-
zer esclarecimentos quanto ao tema 
no início da discussão, Leonor Lêdo 
da Fonseca, vereadora com a pasta 
da ação social, acabou por os fazer 
quando confrontada com as dúvi-
das lançadas pelos vogais da assem-
bleia. Ana Rezende admitiu que a 
CDU “não concorda com a transfe-
rência de competências”, votando, 
por isso, “favoravelmente a qual-
quer adiamento”, mas quis saber 
“em que pé está o processo”. 

Em resposta, a vereadora revelou 
ter havido um acréscimo à verba 
inicial em cerca de 90 mil euros, ex-
plicando que a Câmara Municipal 
vai realizar protocolos com as diver-
sas instituições do concelho por um 
período de um ano. Caracterizando-
-a como uma “realidade nova” e uma 
“experiência inédita”, a vereadora 
afirmou que estão a ser feitos “re-
gulamentos dos apoios eventuais 
que serão prestados conforme era, 
anteriormente, feito pela segurança 
social às instituições”.

Garantindo que a “transferências 

de competências vai ser feita sem 
qualquer sobressalto”, “sem haver 
despedimentos nas instituições” e 
com os “serviços acautelados”, Leo-
nor Lêdo da Fonseca afirmou não 
existirem diferenças “em relação ao 
que já está no terreno”, preservan-
do-se “a maior normalidade possí-
vel”, para “manter a população e 
todo o território abrangido por este 
serviço de atendimento e acompa-
nhamento social”.

Na noite de terça-feira, 28 de fe-
vereiro, a Assembleia Municipal 
voltou a reunir-se para discutir a 
proposta da primeira alteração mo-
dificativa ao orçamento para 2023, 
mas até ao fecho desta edição, não 
foi possível conhecer o resultado da 
votação. ○

Dia Internacional da  
Mulher gerou discussão 

Com a aproximação do Dia Inter-
nacional da Mulher, celebrado a 8 
de março, a CDU, na voz de Ana Re-

zende e o PS, por José Carvalhinho 
apresentaram saudações, demons-
trando a importância do dia e as 
desigualdades ainda existentes nos 
dias de hoje. Apesar do tema pare-
cer de discussão serena, tal não se 
verificou e o assunto ocupou gran-
de parte da sessão, suscitando críti-
cas acesas e trocas de acusações. ○

Bloco de Esquerda critica 
relatório da CPCJ
 
Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Espinho apresentou rela-
tório anual de atividades e recebeu 
duras criticas por parte do Bloco 
de Esquerda. Para João Matos, do-
cumento não revela “diagnóstico 
social”, nem esclarece quais são as 
estratégias ou planos individuais da 
instituição. Em resposta, Sandra Al-
meida, presidente da CPCJ, esclare-
ceu que a instituição é “autónoma”, 
tendo sido o relatório enviado para 
o Ministério Público, o qual mere-
ceu já aprovação. ○ LV

A PISCINA do Balneário Marinho 
está encerrada ao público desde 23 
de fevereiro, devido a “um problema 
técnico”. 
Segundo a Defesa de Espinho apu-
rou, trata-se de uma avaria no motor 
que faz a circulação da água. Apesar 
da previsão de que o problema esta-
ria solucionado até segunda-feira, o 
espaço continuava interdito, até ao 

fecho desta edição. A par do cons-
trangimento, as restantes valências 
do balneário marinho e da talasso-
terapia continuam em funciona-
mento dentro da normalidade.
Já no caso da Piscina Municipal, o 
encerramento aconteceu apenas 
durante dois dias. Em causa esteve 
uma avaria na caldeira do equipa-
mento. ○ LV
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AÇÃO SOCIAL

INFRAESTRUTURAS

Assembleia Municipal aprova 
adiamento de transferência  
de competências 

Piscinas encerradas  
por avarias técnicas 

Rampa de garagem de 
empreendimento na 
rua 22 gera polémica

A RAMPA de um acesso à ga-
ragem de um prédio (The 22 
Plus, da Pessegueiro Invest-
ments) em construção na rua 
22, com a entrada pelo terre-
no onde a Associação Acadé-
mica de Espinho irá construir 
o parque de estacionamento, 
está a gerar polémica. Os aca-
demistas prometem “tomar 
as diligências necessárias 
para garantir a integridade 
dos terrenos” que lhes foram 
concessionados, “atacando 
o licenciamento municipal 
de construção” por “falta de 
acesso automóvel do prédio a 
uma via pública”.
"Nem a IP, que é proprietária 
do terreno, nem a Académica 
de Espinho, deram qualquer 
autorização para que a saí-
da desse prédio fosse para o 
terreno que nos foi conces-
sionado", afirma o presidente 
da direção do clube, José An-
tónio Lacerda, acrescentan-
do que “é preciso que todos 
percebam que esta saída de 
garagem foi feita à revelia do 
clube".
Este assunto, segundo o di-
rigente, "estava a ser levan-
tado pelos sócios e, por isso, 
decidimos transmitir a nossa 
posição para que não restem 
dúvidas de que não demos 
qualquer autorização para 
que aquela obra fosse feita 
daquela forma".
O presidente garante que a 
direção "desconhecia o pro-
jeto" e que foi surpreendida 
com a obra.
"O clube tem a obrigação de 
tratar bem o terreno que lhe 
foi concessionado pela IP", 
afirma o academista que se 
mostra surpreendido por 
“terem licenciado uma saída 
para um espaço privado".
"Já solicitámos uma audiên-
cia à Câmara Municipal para 

tratarmos deste e de outros 
assuntos. Espero que tenha-
mos essa reunião no decor-
rer da próxima semana por-
que tratam-se de dossiers de 
grande importância para nós 
e para o concelho de Espi-
nho", sublinha, assegurando 
que o clube está disponível 
para encontrar uma solução, 
mas que “não passará por 
cima de questões legais".

Autarquia alega que o proje-
to foi aprovado em 2021

Segundo o Município de Es-
pinho, “o processo da inter-
venção em curso na rua 22 
teve início em março de 2021 
e o projeto de arquitetura foi 
aprovado em junho de 2021”.
Numa nota enviada à reda-
ção, a Câmara Municipal re-
fere que, “para além da cola-
boração ativa e proativa com 
as entidades competentes em 
matéria de investigação e do 
processo de auditoria externa, 
está a ser efetuada uma revi-
são interna dos processos que 
foram noticiados e foi intensi-
ficada a ação fiscalizadora do 
município. Até ao final do mês 
de fevereiro 2023 já se proce-
deu a um volume de embargo 
de obras correspondente a 
metade de todos aqueles efe-
tuados em 2022”, assegura.
Por isso, “a Câmara Municipal 
de Espinho continuará empe-
nhada em garantir o apura-
mento de responsabilidades 
e em salvaguardar a integri-
dade da instituição, repondo 
o bom-nome da autarquia e 
restabelecendo a confiança 
dos cidadãos”.
Contactada pela Defesa de Es-
pinho, a Pessegueiro Invest-
ments, não prestou quaisquer 
declarações até ao fecho da 
edição. ○ MP

Protocolos com 
as instituições do 
concelho estão a ser 
preparados e terão 
a duração de um ano 
por se tratar de uma 
“experiência inédita”. 

Protocolos com as instituições do 
concelho estão a ser preparados e 
terão a duração de um ano por se 
tratar de uma “experiência inédita”. 

4500 Espinho 

URBANISMO
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MANUEL PROENÇA 

TRATA-SE DE uma parceria deno-
minada Grupo de Ação Local (GAL) 
Douro Atlântico que assume como 
um dos focos de atuação a "mobi-
lização dos recursos do território 
de forma a trazer cada vez maior 
dinâmica e meios para o desenvolvi-
mento territorial", cujo investimento 
deverá situar-se em cerca de quatro 
milhões de euros.

O GAL Douro Atlântico é uma 
parceria composta por agentes eco-
nómicos, sociais e institucionais 
intervenientes nos processos de de-
senvolvimento da economia azul 
sustentável e na promoção do desen-
volvimento das comunidades pisca-
tórias e de aquicultura do Território 
de Espinho, Vila Nova de Gaia e Porto.

O projeto, promovido pela Asso-
ciação de Desenvolvimento Regional 
Integrado das Terras de Santa Maria 
(ADRITEM) visa a concretização e 
implementação de uma estratégia 
"cuja conceção assenta nos recursos 
e potencialidades do território, 
sendo dinamizada através do envol-
vimento dos diferentes parceiros e 
atores locais".

O concelho de Espinho terá como 
foco, entre os denominados "pro-
jetos âncora", a arte xávega e o "Walk 
in Atlantic", um projeto conjunto dos 

municípios de Espinho e de Vila Nova 
de Gaia.

A sustentabilidade e regeneração 
ambiental, inovação, competitivi-
dade, identidade e património serão 
alguns dos desafios assumidos pelo 
programa com dimensão no âmbito 
da biodiversidade e sustentabili-
dade, cultura, turismo e lazer, no em-
preendedorismo, emprego, inovação 
e competitividade empresarial e na 
inclusão, inovação social e cidadania.

“Melhorar o território”

A assinatura do protocolo contou 
com a presença da presidente da 
Câmara Municipal de Espinho, 
Maria Manuel Cruz, do presidente 
da ADRITEM, Emídio Sousa, do ve-
reador da Câmara de Vila Nova de 
Gaia, Dário Silva e do presidente da 
União de Freguesias de Aldoar, Foz 
do Douro e Nevogilde, Tiago Mayan 
Gonçalves.

A autarca espinhense salientou a 
importância da parceria nomeada-
mente na implementação e na cons-
trução de uma estratégia local no 
âmbito da arte xávega. "Esta parceria 
irá dar a possibilidade de melho-
rarmos o nosso território", nomeada-
mente no que concerne "às candida-
turas que temos relativamente à arte 
xávega", disse a presidente, acres-

centando que haverá benefícios na 
zona piscatória e no próprio Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho (FACE).

"O Museu Municipal de Espinho 
estará envolvido nessa candidatura 
e, por isso, será uma forma de alavan-
carmos o FACE", afirmou a autarca 
que vê esta ideia a ser implementada 
na arte xávega com uma forte li-
gação ao turismo. "A pesca artesanal 
de Espinho, que é uma mais-valia, 
tem de ser explorada no âmbito do 
turismo", concretizou.

"Já existe uma candidatura do 
Município de Espinho no âmbito do 
Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR) que esperamos ver aprovada", 
revelou Maria Manuel Cruz e que 
"irá envolver, sempre que possível, os 
atores locais".

No que respeita ao projeto Walk in 
Atlantic com Vila Nova de Gaia, a au-
tarca espinhense referiu que "ainda 
não existe uma ideia muito con-
creta daquilo que se irá fazer", mas 
passará por "melhorar, em primeiro 
lugar, os percursos que temos e que 
estão bastante degradados e, muito 
possivelmente, construirmos outros 
percursos noutras áreas", sublinhou.

Maria Manuel Cruz considerou 
de grande importância estabele-
cer-se a ligação por ciclovia entre 
os concelhos de Espinho e de Vila 
Nova de Gaia. ○

4500 Espinho 

INVESTIMENTO

A pandemia teve um grande impacto económico, um 
pouco por todo o mundo. Portugal não foi exceção, tendo 
mesmo sido uma das economias da OCDE mais afetadas, 
como consequência dos longos períodos com fortes res-
trições ao movimento dos cidadãos e com a quase pa-
ralisação das atividades económicas. Portugal, sendo 
também uma economia muito dependente do turismo, 
ressentiu-se mais da sua prolongada interrupção do que 
a maioria dos países da OCDE.

Consequentemente, o Produto Interno Bruto (PIB) e os ren-
dimentos dos portugueses foram dos que mais baixaram. 
Entre todos os países da OCDE, Portugal teve a 5.ª maior 
quebra do PIB em 2020 (-8,3%), sendo que apenas recu-
perou totalmente o nível do PIB real pré-pandemia no ano 
passado. Entretanto, 2022 foi o ano em que se iniciou 
a guerra na Ucrânia e a escalada galopante dos preços, 
agravando o contexto macroeconómico, apesar de não se 
prever, por agora, uma recessão.

Em termos de rendimentos, o problema é maior, uma vez 
que o rendimento disponível das famílias portuguesas, 
ajustado pela inflação, está bastante abaixo do que se 
registava no 4.º trimestre de 2019 (-4,1%). Esta quebra é 
apenas superada pela Espanha, entre os países da OCDE 
da Europa e América do Norte com dados disponíveis. 
A quebra de 1,8% no rendimento disponível em 2020, 
foi recuperada em 2021, mas os 2.º e 3.º trimestres de 
2022 foram bastante penalizadores para as famílias por-
tuguesas (quebras de 2,2% e 3,0%, respetivamente). No 
3.º trimestre de 2022 trata-se mesmo da quebra mais 
acentuada entre todos os países da OCDE com dados 
disponíveis.

Os rendimentos das famílias portuguesas acompanharam 
a economia na sua quebra durante a pandemia (embora 
em dimensões diferentes), no entanto o atual contexto 
de elevada inflação está a impactar muito mais os rendi-
mentos do que a economia como um todo. 

O cenário é ainda mais preocupante sabendo que a in-
flação equivale a um imposto regressivo, uma vez que 
afeta mais aqueles que têm rendimentos mais baixos. 
Para esses, a queda de rendimentos terá sido ainda 
maior, o que nos desperta para a preocupação do agra-
vamento da situação socioeconómica da população nos 
próximos tempos.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
27 de fevereiro de 2023

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

Foi assinado, dia 23 de fevereiro, o protocolo que estabelece a parceria que irá submeter 
uma candidatura ao Programa Mar 2030 para a co-construção e implementação da 
Estratégia de Desenvolvimento Local para o território costeiro e pesqueiro de Espinho. 
O investimento rondará os quatro milhões de euros.

Espinho quer apostar na 
arte xávega e na melhoria de 
percursos pedonais

©
 FR

A
N

C
ISC

O
 A

ZEV
D

O

8 • Defesa de Espinho • 2 de março de 2023



BOMBEIROS DE ESPINHO

EM DIA DE FESTA, a As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Espinho, Câmara 
Municipal e a Escola Nacional 
de Bombeiros (ENB) assinaram 
o memorando que vai permitir 
“o mais rápido possível”, a cons-
trução de um edifício para 
instalar o Dispositivo de Salva-
mento Aquático (DSA).
A empreitada, anunciada 
para o Bairro Piscatório, em 
Silvalde, vai, segundo Maria 
Manuel Cruz, presidente da 
Câmara Municipal, ser “capaz 
de garantir melhores condi-
ções” aos profissionais da cor-
poração e aos cidadãos, garan-
tindo que o projeto é símbolo 
da “relação de proximidade e 
cooperação entre as duas ins-
tituições”, algo que a autarquia 
pretende “manter e reforçar”. 
Destacando que, “apesar de 
este ser apenas o sétimo ani-
versário da instituição, os 
bombeiros contam com um 
legado de mais de 120 anos 
de história” e, por isso, Maria 
Manuel Cruz realçou a im-
portância do DSA, explicando 
que é “altamente especializado 
com diferentes graus de pron-
tidão, ao longo de todo o ano, 
garantindo a intervenção em 
toda a frente de praia do con-
celho”, servindo como “apoio 
especializado aos nadadores 
salvadores durante a época 
balnear”. 
Admitindo que o dispositivo 

“está instalado em condições 
precárias, que condicionam 
a capacidade operacional de 
salvamento aquático e que  
não dignificam a atividade dos 
profissionais” a presidente da 
autarquia revelou que o pro-
jeto, já validado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, vai 
estar “perfeitamente integrado 
na paisagem atual”.
Para Pedro Louro, coman-
dante dos bombeiros “é mais 
do que hora de dignificar o 
serviço que os operacionais 
prestam neste dispositivo, re-
tirando-os dos precários locais 
em que têm desenvolvido a 
sua atividade, dando-lhes o 
espaço digno que merecem, 
e transformando este dispo-
sitivo numa verdadeira refe-
rência nacional”.
Na cerimónia de comemo-
ração do sétimo aniversário, 
Pedro Louro não deixou de 
recordar que o DSA nasceu 
em 2019, “na sequência de dois 
acontecimentos fatais que vi-
timaram três pessoas na praia 
de Espinho”, realçando, assim, 
que o seu “estado de prontidão 
mais elevado permite colocar, 
em qualquer ponto da frente 
mar, uma equipa em menos de 
três minutos”, revela. 
Para o comandante, a sua cor-
poração está “seguramente 
entre as melhores”, divul-
gando que, em 2022, foram 
respondidas 4311 operações de 
proteção e socorro. ○ LV

Os Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho celebraram sete anos no passado 
sábado, assinalando a data com uma cerimónia comemorativa que decorreu no 
quartel. O presente de aniversário foi a assinatura de memorando para construção de 
edifí cio que vai acolher o Dispositivo de Salvamento Aquático. 

Aniversário abriu caminho a um 
novo edifício para o Dispositivo 
de Salvamento Aquático 

Trata-se de uma negociação entre as 
instituições de crédito e devedores, 
por forma a facilitar a regularização 
dos montantes em dívida. Ambas as 
partes renegoceiam as condições 
evitando recorrer a tribunais. Sendo 
um Procedimento Extrajudicial de Re-
gularização de Situações de Incum-
primento (PERSI), este mecanismo 
não está disponível em regime de 
locação financeira.

A integração ocorre de três formas: 
• Se o cliente de crédito o solicitar, 
de forma imediata, após um atraso 
no pagamento; 
• Em caso de aviso prévio do cliente
• De forma automática, entre 31º e 
60º dia, após falha de pagamento 
das prestações.

Após entrada do cliente no PERSI, 
cabe à instituição aferir a veracidade 
das informações e realizar uma aná-
lise à capacidade do cliente, pro-
pondo uma solução viável. Tem um 
prazo de 30 dias para apresentar 
soluções, que podem passar por: 
alargamento do prazo; fixação de um 
período de carência; deferimento de 
parte do capital ou redução da taxa 

de juros. É necessária uma análise 
casuística por parte da instituição, 
mas estes são alguns dos meca-
nismos propostos pelo Banco de Por-
tugal. Havendo condições para tal, 
a instituição pode ainda propor uma 
consolidação de créditos, celebrando 
um novo contrato. Após receber a 
proposta da instituição, o cliente 
dispõe de 15 dias para contrapropor. 
Trata-se de um mecanismo negocial e 
não unilateral.

As instituições estão inibidas de co-
brar qualquer tipo de comissão pela 
renegociação no âmbito do PERSI. 
Celebrando o plano, as mesmas não 
podem transferir a dívida para ter-
ceiros, atuar judicialmente ou iniciar 
a dissolução com fundamento no 
incumprimento.

As vantagens deste procedimento 
passam pela redução da carga bu-
rocrática, permitindo uma maior 
proximidade entre devedor e credor; 
por evitar processos jurídicos; por 
melhorar as condições do devedor e 
por assegurar que o credor recebe a 
quantia devida.

O que é o PERSI e para que serve?

 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

•  Comunicar às instituições, 
caso sinta dificuldades 
em cumprir obrigações 
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É mais do que 
hora de dignifi car 
o serviço que 
os operacionais 
prestam neste 
dispositivo, 
retirando-os 
dos precários 
locais em que têm 
desenvolvido a 
sua atividade”
Pedro Louro, 
comandante

Dispositivo 
está instalado 
em condições 
precárias que 
condicionam 
a capacidade 
operacional 
de salvamento 
aquático” 
Maria Manuel 
Cruz

Base do 
Dispositivo de 
Salvamento 
Aquático vai 
servir também 
como Unidade 
Local de 
Formação da ENB, 
especializada 
na área do 
salvamento 
aquático

CERIMÓNIA contou ainda com vários mo-
mentos de destaque para os profi ssionais 
como, por exemplo, o ingresso de novos 
profi ssionais na carreira, promoções à ca-
tegoria de bombeiro de 1ª, atribuições de 
louvores e também várias condecorações 
relativas ao tempo de serviço. 
DESTAQUE AINDA para a condecoração ao 
estandarte da Associação Humanitária dos 
BVCE com a medalha Covid-19, um momen-
to assinalado por Maria Manuel Cruz.
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ANDRÉ V. ALMEIDA

É NUM DOS PONTOS mais a 
nordeste do concelho que damos 
o pontapé de saída de uma viagem 
pelas zonas verdes de Espinho, mais 
concretamente em Guetim, junto à 
rua das Relvas. A descer por um ca-
minho de terra, repleto de cascalho, 
chegamos a uma pequena ponte de 
pedra sobre a ribeira do Mocho, en-
feitada por populares. A montante, 
a vegetação quase cobre comple-
tamente a linha de água. Passando 
para a outra margem, é possível 
vislumbrar algumas tentativas de 
valorização do local, como um ba-
loiço de madeira, bancos, mesas, si-
nalização e até um altar. 

Já mais a nascente também é pos-
sível encontrar um baloiço e uma 
ponte de madeira que dão uma 
outra cor a esta grande mancha 
verde entre os concelhos de Espinho, 
Santa Maria da Feira e Vila Nova 
de Gaia. Pelos vários sítios onde 
passa, a ribeira também tem vários 
nomes, como rio da Regedoura, Rio 
de Palhais, entre vários outros, al-
guns já caídos em desuso como Rio 
de Guetim e ribeira de Ante-Rios. 
Seguimos em direção a sul, rumo 
a Nogueira da Regedoura, mas pri-
meiro subimos até um dos pontos 
mais místicos de Guetim, a Pedra do 
Gato, onde reza à lenda que durante 
a ocupação árabe do território uma 

moura encantada estaria acorren-
tada e atormentava os homens que 
por ali passassem pela noite. 

Caminhando para nascente, pas-
samos por um trilho a subir, que 
cruza a terra e o cascalho. A pre-
sença humana, infelizmente, fica 
assinalada com alguns pneus e 
jantes de automóvel abandonadas. 
Vemos ainda um estaleiro aparen-
temente vazio, com um pedido de 
licenciamento para a construção 
de uma central voltaica, antes de 
chegarmos ao fim da subida, onde 
existe uma lixeira a céu aberto com 
todo o tipo de resíduos. Desde en-
tulho até sofás, passando por canos, 
plásticos, sacos com lixo doméstico 
e placas com amianto. 

Mas neste local, conhecido em No-
gueira da Regedoura como o areeiro, 
este não é o único foco de poluição. 
Mais à frente, perto da autoestrada, o 
lixo amontoa-se junto a uma vedação 
da Junta de Freguesia, que impedia 
a passagem de veículos para uma 
outra lixeira a céu aberto de grandes 
dimensões. Aqui o verbo encontra-se 
no passado pois a corrente colocada 
pela autarquia já foi destruída. Entre 
vários montes de resíduos encon-
trados, podemos ver mais sofás, es-
pelhos, cerâmica de casa de banho, 
entulho, lixo doméstico, mas também 
fotografias, brinquedos, trabalhos es-
colares, tapetes, etc. 

O cenário é mais crítico na lixeira 
à frente, onde existe de tudo um 
pouco, inclusive um aviso da Junta 
de Freguesia com a frase “proibido 
pôr lixo neste local” inscrita. No 
entanto, o desrespeito pela placa 
é notório se considerarmos os vá-
rios montes de resíduos ali encon-
trados. É possível encontrar todo o 
tipo de lixo, de grandes e pequenas 
dimensões.  

Autarquia nogueirense aponta a 
“falta de civismo” dos infratores

Falámos com o executivo de No-
gueira da Regedoura para obter ex-
plicações sobre a lixeira a céu aberto 
junto ao areeiro. Bernardino Silva 
refere que “a Junta detém aquele 
terreno que era de um particular 
que deixava a autarquia depositar lá 
o lixo das valetas para depois enviar 
para o ecocentro de Canedo”. No en-
tanto, o tesoureiro da freguesia diz 
que não têm mãos a medir aos re-
síduos que os terceiros abandonam 
ao longo de toda a viela que serve de 
acesso ao local onde se encontra a 
lixeira.

De modo a impedir a passagem, a 
autarquia colocou uma corrente com 
um aloquete para fechar o caminho, 
sendo que os proprietários de ter-
renos que necessitassem deste acesso 
de servidão, deveriam pedir a chave à 

4500 Freguesias 

NAS MARGENS DE ESPINHO

No interior do concelho é o verde que domina a paisagem. No entanto, em todas as 
freguesias, existem grandes desafios relativos à preservação ambiental. A Defesa de 
Espinho começa aqui uma série de três reportagens com uma viagem pelos trilhos 
junto às ribeiras que desaguam em Espinho, expondo os principais problemas que 
cada uma enfrenta. Começamos a norte, na Ribeira do Mocho, onde o lixo depositado 
nas zonas florestais representa uma grande ameaça ao ecossistema. 

Ribeira do Mocho: uma linha 
de água envolvida por várias 
lixeiras até chegar ao mar

autarquia. Contudo, Bernardino Silva 
conta que foram poucos aqueles 
que a requisitaram, o que leva a que 
os madeireiros passem por cima do 
cadeado. 

Segundo Rui Rios, presidente da 
Junta, apesar de existir um serviço 
de recolha de “monos” da autarquia, 
muitas pessoas preferem dirigir-se 
a esta zona e “se o cadeado estiver 
rebentado colocam o lixo dentro do 
pinhal, senão deixam ficar ao lado 
do viaduto”. Entre sofás, frigoríficos, 
colchões, materiais de construção, 
pneus, admite terem realizado já 
diversas participações às autori-
dades com matrículas de veículos 
avistados no local. “É uma falta de 
civismo. Apesar da educação nas 
escolas, não sei como podemos 
combater isso”, afirmou o autarca 
nogueirense. 

O executivo de Nogueira da Rege-
doura aponta os custos que a des-
poluição dos locais mais recônditos 
da freguesia traz para a entidade 
pública, relembrando “a despesa do 
funcionário que deixará de fazer o 
seu trabalho para realizar a limpeza 
e o transporte”. Rui Rios explica que 
na maioria das vezes a Junta leva 
o lixo para o seu estaleiro e, poste-
riormente, é a Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira que faz a sua 
recolha. Para o futuro, o autarca diz 
que está em cima da mesa adotar 
a recolha de lixo porta a porta na 
freguesia, à semelhança do que já 
acontece em Anta e Guetim, uma 
vez que, atualmente, Nogueira da 
Regedoura possui ainda um serviço 
limitado a dois dias por semana. 

Alto da Picadela não fica 
imune ao lixo

Prosseguindo com a viagem pelas 
zonas verdes, seguimos agora em 
direção ao Parque da Picadela, em 
Guetim. Passamos por baixo de um 
pequeno viaduto sob a A41, uma 
zona abandonada, onde a estrada 
nunca teve continuação para norte, 
sendo nos dias de hoje mais um 
local predileto para a deposição de 
lixo e vandalismo. Desde estores até 
colchões, existe de tudo um pouco 
neste espaço escondido junto à 
autoestrada.

Junto ao viaduto mais à frente, 
nos acessos de Cassufas, o cenário 
repete-se. Neste lugar de Anta existe 
ainda um foco de concentração de 
lixo entre a rua da Mimosa e a rua 
da Voltinha, o que revela a grande 
suscetibilidade dos locais mais es-
condidos à deposição de resíduos.

Estamos agora no alto da Pica-
dela, a cruzar a fronteira entre os 
concelhos de Santa Maria da Feira e 
Espinho, onde, mais uma vez, o lixo 
é uma constante. Este local está in-
clusive, segundo Nuno Almeida, pre-
sidente da Junta de Anta/Guetim, 
sinalizado como dos mais poluídos 
na união de freguesias. Aqui é prin-

cipalmente o entulho proveniente 
da construção que mais destoa na 
paisagem, mas podem-se encontrar 
outros resíduos, tais como copos de 
velas votivas. 

Chegamos ao parque da Picadela, 
um local de grande importância 
em Guetim pela sua riqueza bio-
lógica. Encontramo-nos com Her-
mínia Lima, responsável pelo grupo 
Amigos da ribeira do Mocho, per-
tencente à Cooperativa Nascente, 
que tem tido um papel importante 
na preservação do espaço. 

Amigos da ribeira do Mocho 
pugnam pela defesa da Picadela

Hermínia Lima é uma das princi-
pais ativistas pela preservação da 
ribeira do Mocho e valorização do 
parque da Picadela. O grupo que 
dirige está inscrito no Projeto Rios, 
da Associação Portuguesa de Edu-
cação Ambiental (ASPEA) desde 
2019. “Nós [Cooperativa Nascente] 
fizemos uma parceria para o lança-
mento de um livro sobre as zonas 
verdes de Espinho e, depois disso, 
andei a pesquisar projetos ambien-
tais com a intenção de proteger 
principalmente a Picadela”, conta a 
espinhense. 

Desde então, têm sido várias as 
ações levadas a cabo em prol deste 
ecossistema. Hermínia destaca 
a parceria com a Bandeira Azul 
nos últimos dois anos que levou 
à limpeza do leito do rio, onde diz 
terem encontrado “sobretudo sacos 
grandes de plástico, vidro e pneus”. 
Além disso, o grupo já promoveu no 
parque da Picadela iniciativas em 
pareceria com a Cerciespinho, com 
uma turma do ensino secundário 
da Escola Dr. Manuel Laranjeira e 
a Escola Básica de Guetim, em que 
houve uma grande preocupação em 
sensibilizar os alunos para a grande 
biodiversidade que se pode encon-
trar no local. 

Choupos, carvalhos, salgueiros, 
amieiros, sabugueiros, pinheiros, 
língua-cervinas, orquídeas selva-
gens, os mais diversos tipos de co-
gumelos, são vários os exemplos 
do património natural do parque 
guetinense, que tem sido defendido 
através do grupo ambientalista da 
Cooperativa Nascente. Numa das 
iniciativas levadas a cabo com es-
tudantes, foram realizadas ações de 
contenção da dispersão de espécies 
invasoras. “Dividimos os alunos 
e alguns foram fazer o descasque 
das acácias, outros a limpeza da ri-
beira, outros ainda a monitorização 
da qualidade da água”, descreve a 
responsável, acrescentando ainda 
que tem havido uma tentativa de 
erradicar “super invasoras” como 
as ervas das pampas e as ervas da 
fortuna. 

Relativamente às análises feitas 
à qualidade da água da ribeira, Her-
mínia Lima revela que as avaliações 

Trilhos junto à Ribeira do Mocho são a 
casa de diversos atentados ambientais 

desde Nogueira da Regedoura até Anta. 
Francisco Reis mostrou-nos o trabalho 
do Núcleo de Montanha de Espinho na 

colocação de sinalética. 
Hermínia Lima gere o grupo Amigos da 

Ribeira do Mocho, que tem alertado para  
a poluição nos espaços verdes. 
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atribuíram a esta uma nota “exce-
lente” em 2019, mas em 2021 passou 
para apenas “boa”, ligeiramente po-
luída, algo que diz poder explicar-se 
pelas chuvas que se fizeram sentir 
nessa altura. A dirigente dos Amigos 
da ribeira do Mocho considera 
ainda que as principais ameaças 
a montante se prendem com des-
cargas feitas em Grijó e o uso de 
pesticidas junto nas margens do 
curso de água. 

Para maio deste ano o grupo pre-
tende escolher um novo troço para 
supervisionar, uma vez que se têm 
deparado com alguns constrangi-
mentos no acesso à ribeira. “Como os 
donos dos terrenos não fazem a lim-
peza do domínio público, não conse-
guimos atravessar para fazer a moni-
torização”, afirma a espinhense. 

Questionada sobre a relação com 
a autarquia, Hermínia Lima diz que 
“a relação com a Junta de Freguesia 
tem sido boa”, sendo que organi-
zaram em outubro em conjunto uma 
palestra sobre consumo sustentável 
e realizaram uma caminhada pelos 
espaços verdes. No entanto, lamenta 
que não exista qualquer aproxi-
mação por parte do Município. 

Hermínia defende que deveria 
existir “um maior usufruto comuni-
tário” do parque da Picadela, sendo 
para aí que deve estar apontado o 
futuro do espaço. “Isto é património 
ambiental do concelho, por isso as 
pessoas devem aproveitá-lo, mas so-
bretudo respeitá-lo”. 

Idanha também é casa  
de várias lixeiras

Seguimos caminho, cada vez mais 
para ocidente. A ribeira deixa a Pi-
cadela e segue para outro impor-
tante espaço guetinense, a Gruta 
da Lomba. Ambos estão presentes 
no livro “Espaços Verdes e Vivos” da 
associação Campo Aberto, que faz 
uma compilação das 50 principais 
zonas verdes da Área Metropoli-
tana do Porto. No estudo publicado 
em 2017 é referida a integração dos 
dois parques na Carta de Estrutura 
Ecológica da 1ª Revisão do PDM de 
Espinho, contemplando um pro-
jeto de ligação dos dois pela linha 
de água comum. Contudo, mais 
de cinco anos depois, nada saiu do 

papel, sendo a maior prova disso, 
os editais da Comissão Fabriqueira 
da Paróquia que nos fazem recuar 
a 2011. 

Daqui até chegarmos à Idanha 
passamos ainda por uma grande 
mancha verde do concelho. Pelos 
vários trilhos que aqui encon-
tramos, é também grande a con-
centração de resíduos. Garrafas de 
plástico, peças de automóvel e lixo 
de obras e até doméstico são uma 
constante ao longo do caminho. 

Mas na Idanha existem outros 
pontos críticos mais a norte, nomea-
damente junto à autoestrada A29. 
Num corte imediatamente antes de 
se cruzar a ponte que faz a ligação 
à Ponte de Anta, deparámo-nos com 
diversos amontoados de lixo, com 
colchões, madeira, cascalho, roupa, 
etc. 

Do lado de São Félix da Marinha 
o cenário não é melhor. Cruzando a 
fronteira na rua do Souto de Baixo, 
na margem norte do rio Juncal, 
perto da zona industrial, a poluição 
é bastante intensa. Repetem-se 
todos os clichês poluentes que já 
vimos até agora. Entre cerâmica, 
bidés, sofás, vidros, móveis, pneus 
e  telhas com amianto, tudo se en-
contra neste local. Contactada pela 
Defesa de Espinho, a Junta de Fre-
guesia respondeu pela voz do presi-
dente Carlos Pinto que classificou 
o fenómeno como “uma situação 
triste e de lamentar” e referiu que 
apesar dos esforços da autarquia 
não conseguem “obter uma res-
posta positiva da população porque 
a falta de civismo sobrepõe-se”. O 
autarca são félix marinhense diz 
ainda que a localização destes ter-
renos, no meio de pinhais, dificulta 
a ação do executivo que não tem ao 
seu dispor meios para os controlar. 

Núcleo de Montanha  
dinamiza trilhos

Regressando ao nosso caminho 
junto à ribeira do Mocho, foi junto 
ao campo da Idanha que demos 
com Francisco Reis, membro do 
Núcleo de Montanha de Espinho, 
que tem realizado um trabalho im-
portante na valorização das zonas 
florestais do concelho. O clube es-
pinhense, de modo a ter um espaço 

apropriado para treinar, com as con-
dições próximas das provas de trail, 
desenvolveu um percurso por vários 
trilhos do concelho denominado 100 
K NME, desígnio atribuído devido 
ao facto de efetuarem anualmente 
uma atividade sujo objetivo é con-
cluir oito voltas completas ao itine-
rário, o que perfaz 100 quilómetros. 
“Moramos no litoral, numa zona ur-
bana, então tentámos vislumbrar na 
região bosques, matagais e pinhais 
para depois os interligar e formar 
um circuito”, conta o atleta. 

Desta feita, foi desenhado um 
trajeto que começa junto ao Parque 
da Cidade, passa pela Guimbra, por 
Anta, onde se aproxima da ribeira 
do Mocho, e segue pelos trilhos até 
Grijó. Fizemos com Francisco Reis 
o troço entre a Idanha e a Gruta 
da Lomba, onde conseguimos ver a 
sinalização colocada pelo clube es-
pinhense, assim como as passagens 
sobre o rio que construíram com 
troncos de árvores invasoras. 

Além de ser um espaço para treino, 
este percurso tornou-se em algo 
maior para o NME, algo que envol-
vesse a comunidade. “Existe uma 
série de idiossincrasias relacionadas 
com os desportos de montanha, como 
a defesa da natureza, a promoção da 
ligação entre as famílias e a floresta e 
o zelo pela limpeza dos caminhos ru-
rais”, refere Francisco Reis. 

O núcleo tem sido também res-
ponsável por cortar a vegetação, 
permitindo a passagem da popu-
lação.  “Fazemos ações de limpeza 
dos trilhos duas vezes por ano, 
uma vez que até comprámos roça-
doras”, explica Francisco. Na grande 
maioria das vezes esse corte reali-
za-se em terrenos do domínio pri-
vado, algo que não é um problema, 
segundo o atleta do NME, sendo 
que diz existir “uma relação diplo-
mática e de amizade com alguns 
proprietários, que beneficiam com 
a passagem [nos seus terrenos]”.

A verdade é que “quanto mais 
pessoas passam pelos trilhos, mais 
limpo ele estará”, como diz Francisco 
Reis, daí o clube querer também 
divulgar bastante o percurso. “Cos-
tuma-se dizer ‘se querem pássaros 
plantem árvores’ que eles vêm. O 
mais difícil já fizemos, agora com o 
tempo as pessoas virão, é uma con-

sequência lógica. Já temos visto vá-
rias vezes pessoas com bicicletas, a 
passear”, referiu. 

Sobre os vários casos de po-
luição que encontrámos ao longo 
da viagem pelos trilhos, Francisco 
afirma que o grupo tem denun-
ciado vários casos e estão “vigi-
lantes a atentados ambientais”. A 
luta contra a deposição de lixo na 
natureza é umas das grandes ban-
deiras do NME, sendo que, segundo 
o atleta do clube espinhense, “no sé-
culo XXI é completamente inadmis-
sível haver pessoas sem caráter que 
destroem o meio ambiente, quando 
têm mecanismos para não o fazer”. 
Além disso, já conseguiu apanhar 
em flagrante alguns infratores, no-
meadamente junto ao areeiro de 
Nogueira da Regedoura, a zona que 
considera mais problemática. 

Para o futuro, Francisco Reis diz 
que o NME vai continuar a zelar 
pela limpeza dos trilhos, mas abre-
-nos o véu sobre algumas iniciativas 
que pretendem levar a cabo, como 
uma corrida de Halloween “com ani-
mação à noite ao longo do trilho”. 
Refere ainda que têm trabalhado 
em conjunto com a Universidade de 
Aveiro “no sentido de criar mais tri-
lhos além deste, onde seja possível 
haver prescrições médicas para rea-
lizar caminhadas em troços do tra-
jeto, mediante a patologia”.

Lixo não dá tréguas 
até à Ponte de Anta

Ao passar a Idanha, a ribeira do 
Mocho cruza a autoestrada A41 para 
o lado de Esmojães, mais propria-
mente para o lugar do Carvalhal, 
que também não foge ao flagelo 

da poluição. Aqui o caso mais fla-
grante está na Rua da Levada, cujas 
bermas concentram vários tipos de 
plásticos. 

 Seguimos viagem para jusante 
rumo a Anta, mas antes passamos 
ainda pelo conhecido “Choupal”, 
um local junto à ribeira com vários 
choupos, que outrora, na década 
de 80, chegou a ser um espaço de 
convívio da população da freguesia. 
Hoje é apenas um estaleiro. 

Passando a A29, a ribeira corre 
em direção à rua 19, onde passa 
por baixo da popularmente conhe-
cida “rotunda dos cubos”. Daí segue 
pela Congosta, onde passa junto 
ao largo Fernando Padeiro, assim 
como pelo Lameirão até chegar à 
Ponte de Anta. Esta zona antense, 
com importância histórica para 
a freguesia pela mítica ponte de 
pedra que outrora teria existido, 
está também afetada pela poluição, 
principalmente nas proximidades 
da autoestrada. Um dos locais mais 
problemáticos é o caminho entre o 
Chetas e a Idanha, onde a vegetação 
também é bastante densa, mas 
também o extremo norte, perto do 
lugar da Tabuaça, que está também, 
segundo o presidente da Junta de 
Freguesia antense, Nuno Almeida, 
sinalizado pela autarquia. 

Em declarações à Defesa de Es-
pinho, o autarca de Anta e Guetim 
diz ter presenciado em flagrante 
um indivíduo a depositar lixo na 
via pública na Idanha e, depois de 
serem acionadas as autoridades, 
foi obrigado a fazer a limpeza do 
local. Nuno Almeida refere ainda 
a dificuldade na vigilância dos lo-
cais mais isolados, assim como a 
impossibilidade de agirem quando 
os atentados ambientais estão em 
terrenos privados. “As juntas podem 
atuar na limpeza em caminhos pú-
blicos, mas dentro de terrenos parti-
culares são os privados que a devem 
fazer”, afirma. 

Deixando Anta para trás, a ribeira 
do Mocho segue pelo parque de 
campismo, passa pelo Rio Largo e 
desagua na praia do Marbelo, onde 
termina também a nossa primeira 
viagem pelos cursos de água do con-
celho e pelas zonas florestais. Na 
próxima semana, fazemo-nos ao ca-
minho junto à ribeira de Silvalde. ○

O parque da Picadela  
é património ambiental 
do concelho, por isso as 
pessoas devem  
aproveitá-lo, mas 
sobretudo respeitá-lo”  
Hermínia Lima, Amigos 
da Ribeira do Mocho
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É caso para dizer que 
“há ruas e ruas”. Em 
Espinho, a 19 e a 23 estão 
minimamente limpas e 
asseadas. Porém, mais 
afastado do centro, o 
cenário é outro com a 
limpeza e a varredura a 
deixarem muito a desejar.  
Há quem reconheça que 
nas mãos da Suma o 
processo tenha melhora, 
mas há quem apele ao 
serviço de varredura 
que o município tinha 
antigamente.
MANUEL PROENÇA

 VOX POP 

Limpeza nas ruas: 
Desde a falta de civismo 
à falta de pessoal

Alice Silva, 
Espinho

1 – As ruas, no que respeita à lim-
peza, pioraram imenso desde que 
a Câmara Municipal de Espinho 
acabou com o serviço de limpeza, 
transferindo-o para uma empresa. 
Os funcionários limpam algumas 
ruas, mas não o fazem por igual, em 
todas. É uma desgraça. Algumas 
estão mesmo muito sujas, com pa-
péis e a porcaria dos animais. Não 
me refiro a ruas do centro, como é o 
caso da 19 que aparenta estar limpa 
e asseada. Mas nas outras...
2 – Penso que o Município de Es-
pinho deveria voltar a assumir o 
serviço de higiene e de limpeza 

Manuel Augusto, 
Espinho

1 – Não posso apontar nada. Os funcio-
nários têm estado muito ativos no tra-
balho que têm vindo a desempenhar 
na limpeza das ruas. Considero que as 
ruas estão limpas e asseadas. Nota-se 
que são varridas regularmente e que 
não há lixo espalhado pelo chão.
2 – Como referi, não tenho nada para 
criticar e acho que a cidade está lim-
pa. Não vejo que tenha de ser alterada 
alguma coisa para que a situação seja 
ainda melhor. Há imensas papeleiras 
e muitos contentores para depositar 
o lixo. A partir daí, as pessoas só têm 
de ser civilizadas e depositar o lixo 
nos respetivos recipientes. 

Alberto Graça, 
Espinho

1 – As ruas já estiveram piores do que 
estão atualmente. Parece-me que 
agora estão mais limpas e que a em-
presa até as tem deixado asseadas. 
Desde que entregaram o serviço à 
empresa Suma, as ruas ficaram mui-
to mais limpas. O próprio concelho 
de Gaia é muito mais limpo do que a 
o nosso. Aquilo que se vê de vez em 
quando é a porcaria dos cães nos pas-
seios e nas ruas, mas isso são os pró-
prios donos que não limpam. Isso é 
falta de civismo.
2 – Acredito que as ruas poderiam es-
tar mais limpas e asseadas se houves-
se mais gente a trabalhar. Mas neste 
momento considero que até estão 
limpas. 

José Madureira, 
Espinho

1 – Na generalidade, Espinho tem uma 
boa limpeza das ruas e apresenta um 
bom serviço. Parece-me que as coisas, 
nessa área, estão bem organizadas. 
Apenas noto que os passeios estão 
muito danificados e que precisam 
de um arranjo. Por exemplo, na rua 
18, próximo do mercado, os passeios 
estão levantados e já vi pessoas a tro-
peçarem e a caírem desamparadas. 
Eu próprio já tropecei e caí na rua 25.
2 –  Há muitos contentores e papelei-
ras espalhadas e nas lojas há caixotes 
do lixo. Para além do arranjo nos pas-
seios que já referi, não vejo mais nada 
que possa ser feito. 

Felismina Neto, 
Espinho

1 – As ruas não estão limpas, à exce-
ção da rua 19 onde vejo, todos os dias 

É do nosso mar 1.Considera 
as ruas da 
cidade de 
Espinho limpas?

2.O que 
poderia ser feito 
para melhorar?

das ruas como tinha no passado. 
Deveria colocar funcionários na 
rua a limpar, mas deveria fazer 
um acompanhamento da limpeza. 
Uma espécie de fiscalização e de 
avaliação do serviço. Recordo-me 
de ver muitos varredores dentro 
dos cafés e não limpavam nada. 
Creio que a fiscalização seria a 
melhor solução e estou certa de 
que as ruas estariam mais limpas. 
Merecíamos que Espinho fosse um 
bocadinho melhor. 

às 6 horas da manhã, uma senhora 
a varrer e a limpar. Todas as outras 
é uma tristeza! Veem-se muitos sa-
cos do lixo nos passeios, sem serem 
recolhidos. No entanto, reconheço 
que as pessoas não têm cuidado e 
deixam-nos expostos à bicharada e, 
sobretudo, às gaivotas, que os furam 
e tiram toda a porcaria para fora. 
Além disso, as pessoas colocam esses 
sacos de lixo na rua ao domingo, dia 
em que não há recolha. Poderiam 
coloca-los nos respetivos contento-
res. Muitas das vezes desloco-me da 
rua 19 à 23 para colocar os sacos em 
contentores. Na rua 33, fizeram um 
jardim que até está bonito, mas não 
há quem cuide dele devidamente e 
torna-se numa lixeira.
2 – Na minha opinião, as pessoas 
deveriam ter mais cuidado e respei-
to, colocando os sacos de lixo mais 
perto da hora da recolha. Em alter-
nativa, poderiam deslocar-se até aos 
contentores para colocar lá o lixo. 
Por outro lado, deveria haver mais 
varredores. Deveríamos ter uma ci-
dade mais limpa fora do centro. 

POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

...

“Nuestros Hermanos”
não estão habituados aos

atrasos da CPpossa não 
concretizar-se até
2030, conforme o 

prazo previsto.

 Junta da Galiza 
e os empresários galegos 
não aceitam que a ligação

em alta velocidade 
Porto-Vigo 

P
U
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NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE 
PORTUGAL DE ESPINHO CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.°21 dos estatutos do Núcleo Sporting Clube 
Portugal de Espinho, convoco a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar nas instalações na sede do Núcleo rua 23, n.° 233 em 
Espinho, na próxima sexta feira 10 de Março 2023 pelas 20.30h, 
com seguinte ordem de trabalhos: 

1•Leitura da acta da Assembleia anterior 
2•Apresentação, discussão e aprovação do relatório e contas do 
exercício de 2022 e competente parecer do conselho fi scal.
3•Discussão de qualquer assunto de interesse para o nosso 
núcleo. 

Se a hora marcada não estiverem presentes mais de metade 
dos sócios com quota em dia, Assembleia reunira meia hora 
mais tarde com o número de associados presentes em segunda 
convocatória. 

Espinho, 20 de Fevereiro de 2023
O Presidente da Assembleia Geral 
Fernando Pereira do Paço
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Naquela manhã de Abril de 
1994, no intervalo grande, 
em frente à “Industrial”, a 
notícia corria de mão em 
mão como uma bomba: 
morrera Kurt Cobain, um 
dos maiores ícones para 
aquela geração. Eu, que 
devorava em áudio e vídeo 
o “MTV Unplugged” dos 
Nirvana do primeiro ao 
último segundo, e que 
daí partira para descobrir 
os discos mais e menos 
consensuais da banda, 
fiquei em choque. Agora 
que elegera o primeiro 
herói fora da alçada 
musical dos meus pais 
e do meu tio punk, ele 
desaparecia assim, com 
a pompa reduzida a 
comentários entre aulas e 
a sofrer concorrência da 
corrida às gomas típica 
daquele intervalo.

Mas o dia reservava 
mais do que isso e, qual 
epifania, vejo-me frente a 
frente com um ídolo local. 

“Então, estás bom?”, 
pergunta-me. 

“Hmmm… estou, 
mas… tu… tu… tu 
conheces-me?”

“Claro que sim, puto, és 
mais conhecido do que o 
tremoço!”

Corei de vergonha e ainda 
hoje estou para saber 
como, mas o certo é que 
“ele” sabia quem eu era, 
nome, alcunha, tudo. 

“Ele” era o Bernardo, 
baixista dos R.I.P., uma 
das bandas de garagem de 
referência em Espinho na 
geração grunge, quer pelos 
covers dos sons de Seattle 
e afins, quer por alguns 
originais que nos serviam 
de hino às primeiras 

borbulhas no rosto.

Ao longo dos anos, fui 
apreciando os caminhos 
deste personagem 
e a forma como se 
metamorfoseava: a paixão 
pelo grunge com os R.I.P. 
como Bernardo; a paixão 
pelo reggae como DJ 
Sattaman; a paixão pelo 
cinema como Bernardo 
Viterbo. E uma outra, 
paralela a todas essas – 
a paixão pelo Sporting 
Clube de Espinho, como 
Bernardo Gomes de 
Almeida.

Foi líder da claque em 
tempos difíceis, herdando 
o legado pesado dos 
eternos Tadeu e Pipa. Nos 
“Desnorteados”, adoptou 
o estilo que as memórias 
mais longínquas me dizem 
ter sido o do seu pai, 
Lito Gomes de Almeida, 
enquanto presidente de 
Câmara e de clube. Com 
eles, há Espinho: não há 
bairros, nem matas, nem 
Texas, nem ricos, nem 
pobres. Vareiros somos 
todos. E foi assim que, 
anos mais tarde, vi o 
Bernardo trocar as rastas 
pelo blaser e assumir mais 
uma missão: a de salvar 
o Espinho das intenções 
duvidosas de investidores 
estrangeiros.

Ironia do destino, é, agora, 
com a proposta de criar 
uma SAD com investimento 
estrangeiro que se chega 
ao momento mais polémico 
desta sua presidência 
do clube. Não falei com 
o Bernardo sobre isso, 
nem tive a oportunidade 
de estar na recente 
sessão de esclarecimento 
promovida pelo clube, 
mas as questões que os 
adeptos levantam são mais 
do que legítimas: o que 

mudou nestes anos para 
que se tornasse desejável 
(ou, no mínimo, aceitável) 
este tipo de investimento? 
Como garantimos que não 
se repete por cá o caótico 
cenário a que, com os 
mesmos investidores, se 
assiste no Vilafranquense? 
Até que ponto queremos 
competir nas ligas 
profissionais sem o mérito 
desportivo de lá termos 
chegado em campo? 
Estas são só algumas das 
interrogações que tenho 
lido e ouvido por aí e com 
que não posso deixar de 
me identificar, pelo menos 
em parte.

Parece-me evidente que 
o momento desportivo do 
Espinho está bem longe 
do sonhado e, até, do 
que seria merecido tendo 
em conta o historial e o 
incessante apoio com que 
as nossas gentes pintam 
bancadas por esse país 
fora. O futebol vai de mal a 
pior, o voleibol bem longe 
dos títulos, o andebol 
sénior desaparecido, etc. 
etc. etc. No entanto, se 
este for o preço para, de 
uma vez por todas, termos 
um clube financeiramente 
respeitável e mais virado 

para a formação de atletas, 
há que o assumir, pagar 
e entender que nenhuma 
instituição tem futuro se 
não tiver presente.

Acredito que o Bernardo 
se tenha apercebido disto, 
que esteja farto de bater 
com a cabeça na parede 
para conseguir mais 
apoios, que esteja farto 
de esperar por um estádio 
que não há forma de estar 
pronto; que, mais do que 
tudo isso, esteja farto de 
não ver reconhecida a 
única coisa que não podem 
tirar-lhe: a paixão de 
sempre pelo clube.

Também acredito que 
tenha chegado ao ponto 

em que a sua visão mais 
romântica do desporto (ou, 
pelo menos, do futebol) 
tenha acabado atropelada 
pela inevitabilidade de 
novos tempos, novos 
paradigmas, novas 
abordagens, novos 
capitais. Infelizmente, 
para os elevados níveis de 
ambição desportiva que 
uma massa adepta como 
a nossa permite ter, a bola 
chutada à baliza acaba por 
ser um negócio semelhante 
à importação de bacalhau 
da Noruega – pouco há 
como lhe fugir.

Se chegarmos a essa 
conclusão, de que de facto 
queremos um Espinho 
virado para o sucesso e 

que estamos dispostos 
a vender uma forma de 
estar para comprar ligas 
profissionais, campos 
de treinos e jogadores 
à altura, todas as 
cautelas serão poucas ao 
salvaguardar quem são 
os investidores, qual a 
participação dos “nossos” 
nas decisões, o que está 
em causa no presente 
mas principalmente no 
futuro, como funciona se 
correr bem mas acima de 
tudo se correr mal. E é 
precisamente aqui que me 
conforta a paixão com que 
o Bernardo está na vida: já 
o vi entregar-se ao grunge, 
ao reggae ou ao cinema. 
Mas nunca o vi entregar-se 
a masoquismos. 

SAD ou masoquismo

opinião 
Ricardo Fidalgo, músico
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Parece-me evidente 
que o momento 
desportivo do 
Espinho está bem 
longe do sonhado 
e, até, do que seria 
merecido tendo em 
conta o historial e 
o incessante apoio 
com que as nossas 
gentes pintam 
bancadas por esse 
país fora. 
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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
2 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

sexta
3 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

sábado
4 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

domingo
5 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

segunda
6 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

terça
7 Farmácia Santos 227 340 331

Rua 19, n.° 263 - Espinho

quarta
8 Farmácia Paiva 227 340 250

Rua 19, n.° 319 - Espinho

✝ ANTÓNIO PINTO FERREIRA DE SÁ
MISSA DE 6.º ANIVERSÁRIO

Rua da Igreja - Guetim/Anta - Espinho
 
Recordando-o com muita 
saudade sua esposa, fi lhos, 
noras, netos, bisnetos e 
demais família vêm por este 
meio comunicar, que será 
celebrada missa, por sua alma, 
sábado, dia 4 de Março, pelas 
17h30m, na Igreja Paroquial 
de Guetim. A família desde já 
agradece. 

A família
Guetim, 2 de março de 2023

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

✝ ANTÓNIO DA SILVA VIEIRA
 AGRADECIMENTO

Rua da Aldeia Nova / Anta - Espinho
 
Seus fi lhos, noras, netos, 
irmãos  e demais família 
vêm por este meio agradecer 
a todas as pessoas, que 
tomaram parte no funeral do 
seu ente querido ou que de 
outro modo se associaram 
à sua dor. A família desde já 
agradece. 

A família
Anta, 2 de março de 2023

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

✝ MARIA AVELINA SALVADOR RESENDE DA FONSECA E SÁ
MISSA DO 9.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO 

Viúva de Félix Cardoso

Suas fi lhas e genro, vêm por 
este meio, participar a todas 
as pessoas de suas relações e 
amizade que, na passagem do 
9.º aniversário do falecimento do 
seu ente querido, será celebrada 
missa por sua alma, segunda-feira, 
dia 6, pelas 12 horas, no Auditório 
do Salão Paroquial de Espinho. 
Antecipadamente agradecem a 
todos quantos se dignem assistir 
a esta eucaristia.
Maria Félix Fonseca e Sá - fi lha
Maria do Rosário Fonseca e Sá Moreira - fi lha
Jorge da Rocha Moreira - genro

Espinho, 2 de março de 2023

Funerária Henriques & M. Otilía – Esmoriz – Telef. 256752774 – Tlm. 914096243

P
U

B

DEFESA DE ESPINHO - 4739 - 2 MARÇO 2023

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO 

Na sequência de várias interpelações, nomeadamente na sua 
última Assembleia-geral do Clube, a Associação Académica de 
Espinho (AAE) vem tornar público que: 
• a AAE é concessionária da faixa de terreno entre a Rua 62 e os 
campos de ténis, sita nas traseiras dos prédios da Rua 22 naquele 
troço, e de que é proprietária a Infraestruturas de Portugal, S.A.;
 • nessa qualidade, a AAE foi procurada por promotor imobiliário 
para pedir autorização de passagem para acesso automóvel à 
garagem de prédio que estaria em fase de projecto;
 • a AAE pediu sempre autorização prévia da proprietária do 
terreno, que nunca lhe foi exibida, motivo por que nunca ponderou 
sequer prestar aquela autorização. 
• Dito isto, a AAE deu autorização de acesso ao dito terreno para 
montagem de grua para a dita construção do prédio, cujo concreto 
projecto desconhecia, mas nada mais. 
• Qual não foi o nosso espanto quando verifi camos, depois de 
levantado o prédio, agora chamado “The 22 Plus”, que a rampa da 
garagem tem acesso directamente pelo nosso (da Infraestruturas 
de Portugal, S.A.) terreno, e não à via pública,
 • e que assim foi construído, não sabemos se com ou sem 
licença, mas sempre sem qualquer autorização da AAE ou da IP 
para o efeito. 
Assim, a AAE, não deixando de estar disponível para colaborar 
para uma solução para o problema, tomará intransigentemente 
todas as diligências, junto da Câmara Municipal ou dos Tribunais, 
necessárias para garantir a integridade dos terrenos que lhe 
foram concessionados, atacando o licenciamento municipal de 
construção se necessário for, por falta de acesso automóvel do 
prédio a uma via pública.
 E faremos isso para defender o património que a muito custo 
fomos juntando, e que esperamos venha a ser o parque de 
estacionamento que venha a servir o nosso renovado Pavilhão. 

A Direção
Espinho, 28 de fevereiro de 2023
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FAMILIAR DE ESPINHO ASS. MUTUALISTA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

DEFESA DE ESPINHO - 4739 - 2 MARÇO 2023

ASS. SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ANTA
 ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA
Nos termos da alínea a do Artigo 36º, dos Estatutos, convoco 
os Exmos. Senhores associados de “A ´Familiar de Espinho – 
Associação Mutualista” para reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar no próximo dia 20 de Março de 2023, pelas 
18.00 Horas, na Sede Social “A ́ Familiar de Espinho – Associação 
Mutualista”, sita na Rua 22 número 327, freguesia de Espinho, 
concelho de Espinho, distrito de Aveiro, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

1. Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas do 
ano de 2022, o qual vai acompanhado do respetivo Parecer do 
Conselho Fiscal.

2. Deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administração para 
Constituição de uma Federação de Associações Mutualistas.

Nos termos do número 1 do Artigo 40º dos Estatutos, a 
Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória se 
estiverem presentes mais de metade dos associados com direito 
a nela participarem ou votarem, designo o mesmo dia e local 
para Assembleia Geral funcionar, uma hora depois com qualquer 
número de presenças.

Espinho, 01 de Março de 2023

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
António Manuel Mano Oliveira

Os documentos aludidos na presente convocatória estão desde esta data disponíveis 
para consulta dos Senhores Associados, na sede da Associação todos os dias uteis e 
no sitio da internet em www.familiardeespinh.pt. 
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António José dos Santos Neves, Presidente da Assembleia 
Geral, usando da faculdade que me confere a alínea a), 
do Artigo 50º e em conformidade com o estabelecido na 
alínea b) do Artigo 41º dos Estatutos, convoco os senhores 
associados a reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
na sala das sessões dos corpos sociais, sita no Edifício 
Social, na Rua da Tuna Musical, nº 987, da Vila de Anta, 
no dia 17 de Março do corrente, pelas 18h00, a fi m de se 
tratar da seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Parecer do Conselho Fiscal sobre Relatório e Contas 
de 2022
2. Apresentação, discussão e votação do Relatório e 
Contas do ano de 2022
3. Outros assuntos do interesse associativo. 

A Assembleia Geral só poderá reunir à hora marcada com a 
presença da maioria dos Associados, ou, trinta minutos depois 
(30 min.), com qualquer número de Associados presentes, (Artigo 
44 nº 1 dos Estatutos). 

Anta, 27 de Fevereiro de 2023 
O Presidente da Assembleia-Geral 
António José dos Santos Neves
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GRUPO DESPORTIVO DOS OUTEIROS 
CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 53.° dos nossos Estatutos, convoco os 
associados para a Assembleia Geral  Ordinária, a realizar no 10 
de março de 2023, pelas 21,00 horas, na sede do clube, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:
•Leitura da Acta da Assembleia geral anterior 
•Apreciação, discussão e votação do relatório de actividades do 
Clube, das Contas do Exercício 2022 e Parecer Conselho Fiscal
•Eleição dos Órgãos Sociais para 2023 
•Outros assuntos de interesse para o Clube 
N.B.: Se à hora marcada não estiver o número legal de sócios 
a Assembleia funcionará 30 minutos mais tarde, com qualquer 
número de presenças.
O Presidente da Assembleia Geral 
Fernando Gomes da Silva      
Silvalde, 17 de fevereiro de 2023 
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Ginástica rítmica.  

Academistas vão ao Europeu e 
ao Mundial. Maria Osório, Inês 
Fernandes e a treinadora, Sílvia 
Canelas escrevem página histórica 
no clube. p18

Entrevista.  

“É muito gratificante poder 
dar a cara por uma equipa e 
por um clube que tem tanta 
história no voleibol". 
Mariana Costa, capitã das seniores da 
Académica de Espinho. p16 e 17

Dança desportiva.

Daniel Gonçalves e Juliana 
Sá Couto conquistaram 
medalha de prata nos 
nacionais das Dez Danças
p19

defesa-ataque

GONÇALO RIBEIRO

O AUDITÓRIO da Junta de Fregue-
sia de Espinho, acolheu, na noite 
fria da última quinta-feira, dia 23, 
uma sessão de esclarecimento aos 
sócios e simpatizantes do Sporting 
Clube de Espinho centrada numa 
eventual constituição de uma Socie-

dade Anónima Desportiva (SAD).
A sessão durou quase duas horas 

e foi liderada pelo presidente do 
clube, Bernardo Gomes de Almeida. 
Como seria expectável, a reunião 
realizou-se perante uma plateia 
preocupada que encheu o auditório, 
algo ilustrativo da consciência e in-
teresse da massa adepta espinhense 

em relação às semanas importantes 
que se avizinham, e que irão ditar, 
de uma forma ou outra, o futuro 
a longo prazo dos tigres da Costa 
Verde.

Numa fase inicial da sessão, o pre-
sidente abordou a situação do clube 
nos últimos anos e o futuro, reite-
rando sempre que “o clube é dos só-
cios”, o projeto “será de todos” e por 
isso “a transparência é essencial”.

Requisitos para uma SAD

A criação de uma SAD parecia ser 
o elefante na sala. Bernardo Gomes 
de Almeida não se escudou em ex-
plicações e abordou a simples difi-
culdade em arranjar um parceiro 
credível para criar uma sociedade 
anónima. O dirigente destacou a 
necessidade de um estádio próprio 
para deixar de andar “com a casa às 
costas” e aumentar a credibilidade 
do clube. 

Depois da contextualização ini-
cial, o presidente revelou as três 
razões que foram essenciais para a 
direção considerar o novo projeto: o 
investimento crescente no futebol 
português e não só, que pode deixar 
o SC Espinho para trás; A nova le-
gislação que protege os clubes fun-
dadores; E a credibilidade do par-
ceiro que demonstrou capacidade 
financeira e experiência de gestão 
desportiva.

Bernardo Gomes de Almeida 
referiu que, apesar da história do 
clube e a paixão dos adeptos serem 
“de Primeira Liga”, os tigres já não 
disputam as ligas profissionais há 
quase 20 anos. Neste sentido, serão 
necessários apoios financeiros para 
a equipa regressar às competições 
profissionais.

Estádio Municipal é peça 
fundamental

A importância da construção do 
novo Estádio Municipal também 
foi mencionada pelo presidente, 
referindo que foi um fator determi-
nante para encontrar um investidor 
à altura. Contudo, com a mudança 
de poder no executivo e eventuais 
atrasos, o processo do Estádio pa-
rece estar estagnado. O projeto da 
criação de uma SAD pode nem se-
quer ir a votação se não existir Es-
tádio. “O clube está na mão do novo 
executivo da Câmara Municipal de 
Espinho”, recordou o dirigente. 

As ocasiões em que o SC Espi-

nho esteve perto da subida às ligas 
profissionais foram relembradas 
no discurso: em 2018/2019, quando 
foi eliminado pelo Casa Pia, atual 
primodivisionário, no play-off, e em 
2019/2020, época interrompida pela 
pandemia, que retirou ao clube re-
ceitas importantes. 

À semelhança deste período e do 
atraso nas obras do estádio, existi-
ram outras razões que afastaram os 
tigres das competições profissionais 
nestas últimas duas décadas, no 
caso, a criação da Liga 3, que veio au-
mentar a distância do Campeonato 
de Portugal para as ligas profissio-
nais e as diferenças de orçamento 
entre o clube e equipas das duas 
divisões mencionadas.

Futebol moderno vs futebol 
romântico

Os sócios, mesmo os menos efu-
sivos, recordam-se como é que Ber-
nardo Gomes de Almeida assumiu o 
cargo que outrora foi do pai. Esteve 
em causa a criação de uma SAD e o 
clube estava praticamente falido e 
sem património. O projeto apresen-
tado na altura apresentava lacunas 
e aparentava ser omisso. Bernardo 
e outros criaram um movimento e 
assumiram as rédeas do clube. Na 
discussão, o presidente confessou 
o seu ceticismo inicial com a ideia 
da criação de Sociedades Anónimas 
Desportivas nos clubes, afirmando 
que sempre foi “um admirador do 
futebol romântico, das famílias, e 
longe dos interesses económicos”. 
No entanto, o dirigente considera 
que “esta poderá ser uma opor-
tunidade única para o clube se 
redimensionar”.

Relativamente ao possível parcei-
ro, o dirigente considera ser “o ideal 
para o clube”, destacando a serieda-
de, a capacidade de investimento e 
as contas certas que apresentou ao 
longo dos anos.

Caso a parceria se concretize, irá 
ter como pontos fortes do clube 
fundador, o novo Estádio e a si-
tuação regularizada na autoridade 
tributária e segurança social. Já o 
parceiro iria ter como pontos for-
tes os restantes ativos, o orçamento 
para investir no plantel, todas as 
despesas de funcionamento da SAD 
e os direitos desportivos que permi-
tiriam ao SC Espinho disputar as 
competições profissionais. 

Foram ainda referidas pelo pre-
sidente as condições gerais da par-

ceria, como a perda da maioria do 
capital social para o parceiro em 
questão, o direito de veto do clube 
em assuntos essenciais, como alte-
rações aos equipamentos, ao hino, 
aos locais onde o clube joga, aos di-
reitos dos sócios ou aos estatutos. O 
clube terá ainda direito a um repre-
sentante dos sócios nas reuniões da 
SAD. O parceiro do clube terá ainda 
de conceder algumas contraparti-
das no acordo, de modo a salvaguar-
dar os interesses espinhenses, como 
por exemplo a construção de cam-
pos de treino, o apoio para a cons-
trução de um pavilhão próprio que 
sirva as modalidades, o apoio para 
a realização de obras no centro de 
formação e a montagem de um gi-
násio completo com equipamentos 
médicos.

Se os sócios aprovarem a par-
ceria, o processo realizar-se-á em 
quatro fases: a própria aprovação 
da formação da SAD, a absorção da 
SAD do Vilafranquense, a constru-
ção das infraestruturas desportivas 
e a inscrição da nova SAD na Liga. 
O presidente ressalvou ainda que, 
existe ainda a hipótese da atual 
equipa do SC Espinho se tornar na 
equipa “B” do projeto, num plantel 
que misture jogadores experientes 
com jogadores da formação. 

Na parte final do discurso, foram 
anunciados quais são as ambições 
do clube com a parceria: voltar à 
Primeira Liga, construir infraestru-
turas para a equipa principal, me-
lhorar as condições da formação, o 
benefício do vólei para poder voltar 
a disputar as competições euro-
peias, o benefício das modalidades 
através da construção de um pavi-
lhão e a construção de uma piscina 
municipal, que venha acudir as ne-
cessidades da natação e triatlo.

O discurso inicial terminou com 
o presidente a referir que confia na 
viabilidade do projeto e nas capa-
cidades do parceiro, e foi recebido 
com aplausos dos presentes.

No seguimento do discurso, hou-
ve lugar para variadas questões dos 
sócios. Entre as principais preocu-
pações levantadas pelos sócios, esti-
veram a demora com a conclusão do 
novo estádio e a legitimidade des-
portiva da subida de várias divisões.

A direção do clube não se escu-
dou a nenhuma resposta recordan-
do que a maioria do processo está 
dependente da construção do Es-
tádio, responsabilidade da Câmara 
Municipal. ○ 

FUTEBOL - SC ESPINHO

Projeto de 
constituição da SAD 
apresentada aos 
sócios do SC Espinho

Bernardo Gomes de Almeida, presidente do 
SC Espinho, respondeu a todas as dúvidas e 
questões dos sócios sobre o atual estado do 
clube. O eventual projeto da constituição de 
uma SAD acabou por ser o tema central da 
sessão.  
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O apoio das colegas 
e da equipa técnica 
foi muito importante 
para recuperar e 
voltar a treinar

defesa-ataque

VOLEIBOL

GONÇALO RIBEIRO

Esteve bastante tempo sem jogar, 
como foi o regresso?
Devido a um problema de saúde es-
tive afastada durante muito tempo 
dos jogos. Apesar dessa condição 
acompanhei sempre de perto a 
equipa, mantendo contacto com o 
treinador e as colegas. O meu pri-
meiro jogo desta época foi há duas 
semanas. 
Como é que lidou com a ausência 
prolongada dos jogos?
Foi difícil porque acabou por ser 
uma doença muito súbita. Não foi 
uma entorse ou algo parecido. De 
repente, descobri que tinha uma 
doença e foi necessário parar. Ini-
cialmente, a médica disse-me que 
o tempo de recuperação seria de 
três meses, mas depois foi-me co-
municado que esse seria o tempo 
para voltar à minha vida normal. 
Para tornar a jogar teria de es-
perar seis meses. A verdade é que 
queria muito jogar esta época e 
acompanhar a equipa em todas as 
fases. Tive sempre uma certa es-
perança de poder regressar mais 

cedo. Houve alturas em que estava 
bastante entusiasmada por poder 
voltar aos treinos, mas quando 
percebi que não tinha a mesma 
capacidade física que tinha, acabei 
por ficar um pouco desmotivada. 
A verdade é que, mais uma vez, a 
equipa apoiou-me sempre, fazendo 
com que nunca me sentisse de fora. 
Ajudaram-me muito na fase da in-
tegração, mesmo não conseguir 
estar ainda a 100%. Acho que isso 
é revelador da força e carácter da 
equipa. Quando temos alguém na 
mó de baixo estamos todas juntas 
para ajudar, e isso é das coisas que 
mais valorizo. O apoio das colegas 
e da equipa técnica foi muito im-
portante para recuperar e voltar a 
treinar.
Que doença é que teve?
Tive uma embolia pulmonar. Estive 
internada quatro dias, um dia em 
cuidados intensivos.
Está recuperada a 100%?
Estou a seguir esse caminho. Como 
já referi, o apoio da equipa foi fun-
damental, estavam sempre preocu-
padas com o meu bem-estar. Muitas 

vezes abrandavam o ritmo do treino 
para poder acompanhar melhor. O 
facto de ter tido sempre a equipa 
preocupada comigo fez com que 
estivesse sempre muito mais à von-
tade e motivada. Estou confiante 
que vou completar a minha recupe-
ração para ajudar a equipa nos seus 
objetivos. 
A nível geral, como define a 
temporada?
Para além da minha ausência, a 
equipa também não contou com 
a Ângela devido a lesão. Assim, ti-
veram de integrar novas atletas esta 
época. Com todos estes fatores em 
consideração, penso que, até ao mo-
mento, estamos a realizar um tra-
balho de superação, porque tivemos 
de ultrapassar várias lesões e isso é 
algo que realça o espírito de equipa. 
Acaba por ser esta união que define 
o grupo, a maneira como ultrapas-
samos as dificuldades em conjunto 
e nos unimos mais quando os mo-
mentos são complicados para con-
seguir os bons resultados. No geral 
considero que temos feito uma 
boa temporada. Claro que existem 
algumas partidas que não correm 
tão bem, mas no geral tem sido uma 
época positiva. Espero que consi-
gamos manter este espírito até ao 
final da época para atingirmos os 
objetivos.
E que objetivos são esses?
Temos uma luta muito difícil e até 
acredito que seja um pouco desi-
gual, com o Avense 78, atual líder da 
divisão. É uma equipa com muitas 
atletas estrangeiras, com outra ex-

periência quando comparadas com 
a nossa média de idades. Somos 
muito jovens, mas o nosso objetivo 
é claro, queremos lutar pela su-
bida de divisão. Temos de trabalhar 
mesmo sabendo que é difícil, mas é 
algo que queremos e é para isso que 
treinamos todos os dias.
Tendo em conta toda essa união 
que o grupo de trabalho tem, o que 
significa para si ser capitã?
Significa muito para mim. Cheguei 
o ano passado e fui muito bem rece-
bida pelas colegas. Neste momento, 
sou ligeiramente mais velha que 
a maior parte das colegas. Apesar 
de ter apenas 23 anos sou a ter-
ceira atleta mais velha, pelo que é 
claro que somos uma equipa muito 
jovem. Ainda assim, pelo percurso 
passado, os treinadores que já tive e 
as equipas que já representei, tento 
sempre passar um pouco de expe-
riência. Quanto a poder representar 
a Associação Académica de Espinho 
no setor feminino, tendo em conta 
que sempre foi um clube muito li-
gado ao setor masculino, é algo mo-
tivador, porque podemos criar refe-

rências para os escalões femininos 
de formação e sermos exemplos 
para as jovens que queiram repre-
sentar o clube. É muito gratificante 
poder dar a cara por uma equipa e 
um clube que tem muita história no 
voleibol.
Na época passada falharam a su-
bida de divisão. Foi o fator juven-
tude que condicionou isso?
Acredito que foi um ano de expe-
riência. Claro que o facto de sermos 
uma equipa muito nova pode ter 
sido importante para explicar não 
termos conseguido o objetivo. 
Existiu também uma alteração no 
formato no ano passado. Inicial-
mente apenas a primeira classifi-
cada subiria de divisão, mas, entre-
tanto, disseram-nos que a segunda 
classificada podia ir a um playoff. 
Quando soubemos disso já era 
tarde demais. Se soubéssemos disso 
mais cedo, poderíamos ter abordado 
os jogos com outra motivação, pelo 
que foi um fator importante. Este 
ano já falamos muito sobre o as-
sunto e não vamos nunca atirar a 
toalha ao chão.
Como é que uma capitã de equipa 
lida com o facto de não terem su-
bido de divisão?
Acabou por ser um processo de 
frustração pelos fatores que men-
cionei. Acreditávamos mesmo que 
estava ao nosso alcance. Depois 
disso, limpamos a cabeça, aceitámos 
o facto de que já não havia nada a 
fazer, e que iríamos aprender com 
essa desilusão e foi isso que acon-
teceu este ano. Nesta fase, a nossa 
mentalidade já é diferente, e mesmo 
que não consigamos conquistar 
os nossos objetivos, a mentalidade 
veio para ficar. Já partilhámos com 
as novas atletas o que aconteceu 
no ano passado, e sabemos que se 
não conseguirmos subir de divisão 
não será por atirar a toalha ao chão. 
É também essa a mensagem que 
tento passar, que todas podemos 
aprender com os erros e que o pas-
sado já lá vai. Toda a gente ficou 
frustrada de facto, mas a equipa 
assumiu o compromisso de corrigir 
os erros e de dar tudo para subir de 
divisão. Pelo menos, desse modo, a 
nossa consciência vai ficar quase 
100% limpa.
Apesar da frustração, a equipa 
acabou por crescer a nível de 
mentalidade...
Acredito que, de certa forma, foi 
algo necessário. Não estaríamos tão 
preparadas e caso subíssemos para 
a Segunda Divisão, poderíamos 
correr o risco de descer, que é algo 
que não queremos. Por isso, poderá 
ter sido um passo atrás para dar 
dois à frente.
Para além do crescimento a nível de 
mentalidade, acredita que houve 
um crescimento tático?
Sim, claro. Sinto que este ano evo-
luímos muito, e com os novos re-
forços acabámos por ter mais op-

ENTREVISTA.  
MARIANA COSTA É A CAPITÃ DA JOVEM EQUIPA 
DE VOLEIBOL DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA 
DE ESPINHO E É A IMAGEM DA RESILIÊNCIA E 
AMBIÇÃO DO CLUBE. DE VOLTA AOS PAVILHÕES 
DEPOIS DE UMA PARAGEM PROLONGADA, A 
ATLETA TEM EM MENTE O MESMO OBJETIVO DO 
ANO PASSADO: SUBIR DE DIVISÃO.

“A Associação 
Académica de 
Espinho vai estar 
na Primeira Divisão 
feminina daqui a 
alguns anos”
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dora de vólei enfrenta em Portugal?
Essencialmente, e isto não é só 
em Portugal, a distância familiar 
é um grande problema. Claro que 
sabemos daquilo que temos de ab-
dicar, mas o facto de não podermos 
estar com a família como que-
ríamos, porque trabalhamos das 
9h às 18h e depois até temos um in-
tervalo em que podemos estar com 
a família, mas nunca temos aquele 
sossego de poder estar com eles, 
torna-se difícil de gerir. Para além 
de termos jogos ao fim de semana 
e estarmos sempre cansadas. Há 
ainda o fator do voleibol não ser tão 
mediático como o futebol, apesar de 
estar a crescer. Creio que a qualidade 
do voleibol que se disputa em Por-
tugal tem vindo a crescer muito nos 
últimos anos. Um dos problemas 
que temos enfrentado com o au-
mento da qualidade é o aumento de 
jogadores estrangeiros, que tiram 
o lugar a jogadores portugueses de 
qualidade. Para além disto tudo que 
mencionei, existe ainda o fator mo-
netário que é um problema.
Gostaria de viver apenas do 
voleibol?
Se me perguntasse isso antes de co-
meçar a trabalhar, eu diria que sim, 
mas como gosto do meu trabalho, 
o facto de poder conciliar os dois é 
ótimo. A Mariana de 17 anos teria 
uma resposta diferente certamente. �

ções e mais competitividade dentro 
da equipa, o que torna a formação 
mais produtiva. Para além disso, 
os reforços trouxeram mais qua-
lidade e melhoraram o ambiente 
da equipa, que já era muito bom e 
que é algo que prezamos muito. A 
partilha de experiências fornecida 
pelas atletas permitiu-nos crescer 
enquanto grupo e não só, também 
na mentalidade. 
O próprio treinador está mais ex-
periente, aprendeu com os erros 
do ano passado, e tem agora ajuda 
de um novo treinador-adjunto com 
muita experiência no voleibol.
É um processo natural de 
crescimento...
Estamos todos a aprender. A juven-
tude tem o lado positivo de ter uma 
grande vontade de aprender com os 
erros, procurar evoluir, e às vezes, 
quando temos muita experiência, 
acabamos por ficar estagnados. 
Por isso é bom continuar a ver uma 
grande vontade de evoluir.
Tendo em conta a tradição que a 
cidade de Espinho tem com a moda-
lidade, considera isso uma pressão 
adicional?
Acho que é um incentivo podermos 
jogar em Espinho e na Académica. 
A partir do momento em que re-
presentamos este símbolo e o 
clube temos um grande incentivo. 
Deixa-nos orgulhosas o facto de 
podermos fazer esta instituição 
crescer.
Acredita que a juventude da equipa 
poderá ser benéfica a longo prazo 
e que algumas jogadoras poderão 
representar o clube na Primeira 
Divisão?
Claro que sim. A juventude pode 
não trazer a experiência necessária, 
mas traz algo muito bom que é a 
esperança, algo que é caracterís-
tico da juventude. Eu acredito que, 
por causa desse fator, a Associação 
Académica de Espinho vai estar na 
Primeira Divisão feminina daqui a 
alguns anos.
É um sonho a médio ou curto prazo?
Sabemos que as coisas não acon-
tecem de hoje para amanhã. É um 
trabalho que pode levar alguns 
anos, mas penso que temos a estru-
tura necessária para podermos so-
nhar com isso. Este ano temos o ob-
jetivo da subida à Segunda Divisão, 
e a partir daí, o objetivo é subir para 
a Primeira.
Para além da união que já referiu, 
qual é o segredo para a boa forma 
da equipa na presente temporada?
Aliado a isso está também o tra-
balho dos treinadores, que é muito 
importante. Acredito também que 
temos uma preparação melhor 
para o treino e para os jogos. Para 
além destes fatores, a comunicação 
tem sido muito importante, porque 
apesar de muito jovem, a equipa 
manteve muitas atletas da época 
anterior, o que traz um à-vontade 
maior para falar e vai possibilitar 

à equipa um maior crescimento. 
Claro que existe uma competição 
interna para poder jogar, e acho 
que isso é positivo porque torna os 
treinos mais desafiantes e aumenta 
a motivação de todas para poder ter 
um lugar na equipa, mas a comuni-
cação mantém-se e é um fator im-
portante no nosso rendimento.
Tendo em conta que a Mariana 
voltou de lesão, que objetivos indivi-
duais é que tem para a temporada?
O meu objetivo é claro: eu quero 
jogar. Mas para além disso quero 
essencialmente ajudar a equipa, em 
qualquer contexto. Nesse sentido, 
ajudar a equipa poderá ser conse-
guido com a minha presença no 
banco. Era algo que me frustrava 
quando vi-a os jogos na bancada 
pois não podia dar feedback às co-
legas. Acabo por ter uma influência 
diferente no banco, quero estar 
perto, acompanhá-las e dar-lhes 
a força que por vezes não consigo 
quando estou nas bancadas. Quero 
acima de tudo ajudar a equipa e 
voltar à condição física normal. 
Digo muitas vezes que foi o voleibol 
que me salvou, na medida em que 
se não tivesse reparado que não 
conseguia treinar em condições, 
nunca teria ido ao médico. E mesmo 
assim acabei por ir tarde ao médico. 
Disseram-me que se não tivesse ido 
provavelmente não sobrevivia. O 
voleibol salvou-me a vida de forma 
efetiva. O apoio que a família me 
deu, tal como o apoio das minhas 
colegas, ao dizerem que precisavam 
de mim, deu-me muita força na 
minha recuperação. 
Voltando ao passado, como é que 
surgiu o interesse no voleibol?
Comecei a jogar quando tinha 9 
anos. Antes disso, praticava tram-
polins, mas tive uma lesão no 
joelho e os médicos disseram à 
minha mãe que era um desporto 
muito perigoso. Tinha um primo 
que jogava voleibol, fui experi-
mentar e a partir daí nunca mais 
deixei. Foi uma paixão que foi le-
vada mesmo a sério.
Que dificuldades é que uma joga-

Clínica Pacheco 

Clínica Dentária de Reabilitação Oral

DR. JORGE PACHECO
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Sabemos que as 
coisas não acontecem 
de hoje para amanhã. 
É um trabalho que 
pode levar alguns 
anos, mas penso que 
temos a estrutura 
necessária para 
podermos sonhar 
com a subida
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GINÁSTICA RÍTMICA

MANUEL PROENÇA

AS GINASTAS da Associação Aca-
démica de Espinho, Inês Fernandes 
e Maria Osório, assim como a treina-
dora, Sílvia Canelas, conseguiram, 
pela primeira vez na história do 
clube, o apuramento para um Cam-
peonato da Europa e Campeonato 
do Mundo de Ginástica Rítmica.
As ginastas e a treinadora, inte-
gradas na seleção da Associação de 
Ginástica do Norte (AGN), após dois 
momentos de observação e contra a 
seleção da Associação de Ginástica 
de Lisboa (AGL) com as melhores 
ginastas dos dois maiores clubes 
da capital, conseguiram alcançar 
um excelente resultado "contra as 
expectativas de todos", evidencia o 
coordenador da secção de ginástica 
academista, Alexandre Fernandes.
Deste modo, a seleção da AGN 
com as treinadoras Sílvia Canelas 

e Joana Delgado e as ginastas 
Anamar Couto e Mafalda Santos 
(EGA), Inês Fernandes e Maria 
Osório (AAE) e Sara Costa (GST), 
conseguiram um apuramento para 
o Campeonato da Europa em Baku 
(Azerbaijão), em maio e para o Cam-
peonato do Mundo a realizar-se em 
Cluj-Napoca (Roménia), em julho.
"O apuramento tem um significado 
muito especial pois é o resultado da 
conjugação de vários fatores que 
culminaram na grande vitória para 
a cidade", sublinha o coordenador 
da ginástica da Académica de Es-
pinho, acrescentando que "tudo 
fazia crer que, no início, a seleção 
da AGL que já estava constituída 
e a trabalhar para a o objetivo de 
apuramento desde setembro, iria 
ser a que iria representar Portugal 
na prova europeia e mundial", 
acrescenta.
"Foi a nossa determinação e a força 

do acreditar que fizeram que tudo 
fosse possível", concretizou Ale-
xandre Fernandes.

Muito trabalho pela frente

As seleções do Norte e de Lisboa en-
contraram-se em fevereiro passado 
para dois momentos de observação. 
O último foi no sábado passado, em 
Coimbra, no Pavilhão Municipal 
Multidesportos Mário Mexia. A Se-
leção da AGN esteve sempre à frente 
na pontuação final “mostrando-se 
mais focada, concentrada, deste-
mida e determinada no objetivo 
de apuramento", afirma Alexandre 
Fernandes.
“O nosso projeto nasceu num curto 
espaço de tempo e tem, pratica-
mente, dois meses enquanto a outra 
equipa já estava a trabalhar há cerca 
de um ano. Por isso, estávamos cons-
cientes de que o apuramento iria ser 
muito difícil”, diz a treinadora acade-
mista, Sílvia Canelas, acrescentando 
que “nunca perdemos a esperança 
e a expectativa de conseguirmos a 
presença nestes campeonatos”. 
“Com muito trabalho e dedicação 
conseguimos atingir os nossos ob-
jetivos”, afirma a treinadora regis-
tando que “estes dois últimos meses 
foram muito intensos, com treinos 
diários de cerca de oito horas”.
As atletas vão participar no Torneio 
Internacional de Portimão e, muito 
provavelmente, numa outra prova 
fora do país como preparação para os 
campeonatos onde irão representar 
Portugal. “Vamos trabalhar de forma 
muito árdua para conseguirmos o 
melhor desempenho possível”, con-
clui a treinadora espinhense. 

Maria Osório, Inês Fernandes  
e Sílvia Canelas apuradas para  
o Europeu e Mundial

defesa-ataque

TRAMPOLINS

Os ginastas da Associação 
Académica de Espinho, Filipe 
Cardoso, Henrique Relvas e 
Leonor Borges, sagraram-se 
campeões distritais de tram-
polins no escalão de infantis. 
Filipe Cardoso arrecadou 
três medalhas de ouro nas 
especialidades de duplo-mi-
nitrampolim, trampolim in-
dividual e trampolim sincro-
nizado em conjunto com o 
seu companheiro de equipa, 
Henrique Relvas. 
A ginasta Leonor Borges 
foi campeã distrital em 
duplo-minitrampolim e vi-
ce-campeã em trampolim 
individual e no trampolim 
sincronizado sagrou-se vice-
-campeã distrital com a sua 
companheira de equipa, Inês 
Oliveira.
Henrique Relvas, para além 
da medalha de ouro que 
conquistou em trampolim 
sincronizado, alcançou 
a medalha de bronze no 
trampolim individual 
e um quarto lugar em 
duplo-minitrampolim.
A Académica de Espinho, 
com os ginastas Filipe Car-
doso, Gabriel Rodrigues, 
Henrique Relvas e Simão 
Oliveira, sagrou-se campeã 
distrital em duplo-mini-
trampolim e em trampolim.
No plano feminino, Iris 
Ramos, Margarida Silva, 

Inês Oliveira, Leonor Borges 
e Maria bonito foram vi-
ce-campeãs distritais em 
duplo-minitrampolim e de 
trampolim.
Iris Ramos acabou por con-
quistar a quinta posição nas 
provas de duplo-minitram-
polim e de trampolim indivi-
dual e Simão Oliveira ficou 
no quinto lugar no duplo-
-minitrampolim e em sétimo 
no trampolim individual. 
Gabriel Rodrigues obteve a 
sexta posição no duplo-mi-
nitrampolim e trampolim 
individual.
Margarida Silva foi sétima 
no trampolim individual e 
oitava no duplo-minitram-
polim, enquanto Maria 
Bonito alcançou a sexta 
posição no trampolim indi-
vidual e o sétimo lugar no 
duplo-minitrampolim. Inês 
Oliveira ficou no nono lugar 
no duplo-minitrampolim e 
no trampolim individual.
A Académica de Espinho, 
com os treinadores Bruno 
Oliveira, José Emanuel 
Rocha e Pedro Rocha con-
quistou seis medalhas de 
ouro, quatro de prata e uma 
de bronze, numa prova que 
se realizou no Pavilhão dos 
Desportos de Vila do Conde 
e que contou com a partici-
pação do juiz espinhense, 
Afonso Mota.  MP

Filipe Cardoso brilhou 
nos distritais de infantis

Atletas e treinadora espinhense falam num momento 
histórico da Académica de Espinho. Contrariando as 
expectativas, a seleção nortenha superou a da capital e 
marcará presença no Azerbaijão e na Roménia.

Atletas e treinadora espinhense falam num 
momento histórico da Académica de Espinho. 
Contrariando as expectativas, a seleção 
nortenha superou a da capital e marcará 
presença no Azerbaijão e na Roménia.
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O nosso projeto 
nasceu num curto 
espaço de tempo e 
tem, praticamente, 
dois meses enquanto a 
outra equipa já estava 
a trabalhar há cerca 
de um ano.
Sílvia Canelas
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NATAÇÃO CAMPEONATO SABSEG

A NADADORA DO SC ESPINHO, Inês 
Borges, sagrou-se campeã regional de 100 
metros costas de infantis B, no Campeo-
nato Regional de Inverno que decorreu 
nas piscinas de Estarreja. A nadadora dos 
tigres, alcançou, ainda, o segundo lugar 
na prova dos 100 metros livres e a quarta 
posição nos 200 metros costas e estilos.
Os nadadores espinhenses que parti-
ciparam na prova trouxeram cinco se-
gundos e seis terceiros lugares.
Guilherme Martins (infantil A) sagrou-se 
vice-campeão regional nos 100 metros 
mariposa, obteve a terceira posição nos 
200 metros mariposa.
Francisca Branco (infantil A) foi vice-
-campeã regional nos 200 metros ma-
riposa, prova em que António Neves 
(infantil B) também alcançou o segundo 
lugar, ficando na terceira posição nos 200 
metros livres.
Os tigres alcançaram o terceiro lugar em 
infantis A com Adriana Trindade nos 100 
metros livres, Oleksandr Sadovnikov e 
Mariana Azevedo nos 100 metros bruços.
As nadadoras Francisca Branco, Mariana 

Azevedo, Beatriz Moreira e Adriana Trin-
dade sagraram-se vice-campeãs regio-
nais nos 4x100 metros livres no escalão 
de infantis A. Beatriz Azevedo, Olek-
sandr Sadovnikov, Guilherme Martins 
e Adriana Trindade classificaram-se em 
terceiro lugar nos 4x100 metros estilos 
misto.
No final da competição foram alcan-
çados 12 pódios (uma medalha de ouro, 
cinco de prata e seis de bronze) e foram 
batidos 50 recordes pessoais, incluindo 
tempos parciais.

João Amaral brilhou em 
Campanhã

O nadador espinhense, João Amaral, 
conquistou o primeiro lugar na prova 
de 50 metros bruços (S14), no I Troféu de 
Natação Adaptada - "A Mesma Ambição", 
que decorreu nas piscinas de Campanhã, 
no Porto.
João Amaral arrecadou, ainda, o terceiro 
lugar nos 100 metros bruços, a quarta 
posição nos 50 metros costas e o sétimo 
lugar nos 50 metros livres.
O nadador tigre, Diogo Cruz também se 
destacou ao alcançar o segundo lugar na 
prova dos 50 metros costas de S14, con-
quistando, também, a quarta posição nos 

200 metros livres e o sexto lugar nos 50 
metros livres e nos 100 metros costas.
Luís Félix (S21) classificou-se em sexto 
lugar nos 50 metros livres e em sétimo 
nos 50 metros costas. José Pedro Ferreira 
(S14) ficou em sexto nos 50 metros costas 
e em 12.º lugar nos 50 metros livres.
Na prova estiveram presentes 128 na-
dadores em representação de 20 clubes 
e o SC Espinho participou com quatro 
atletas treinados por Tiago Marques.

António Canelas trouxe duas 
medalhas de Espanha

O nadador espinhense master, António 
Canelas, ao serviço do clube espanhol 
Jerez Natación Master, conquistou duas 
medalhas de bronze no XXVIII Campeo-
nato Nacional de Espanha, no Open de 
Inverno - Master que decorreu em Cas-
tellón, em Valência.
António Canelas conquistou a medalha 
de bronze nos 50 metros mariposa e nos 
4x50 metros livres e arrecadou o título 
nacional coletivo absoluto de clubes, pelo 
Jerez Natación Master.
O nadador espinhense conseguiu, ainda, 
bater quatro recordes pessoais, nomea-
damente nas provas de 50 e de 100 metros 
mariposa e em 100 e 200 metros livres.
"É, um clube verdadeiramente especial 
e exemplar na gestão desportiva, e que 
honra os compromissos com a sua cidade 
e com o desporto em geral", referiu o na-
dador espinhense no seu regresso a Por-
tugal, acrescentando que "faz história, 
não só no desporto local, mas também 
no desporto master espanhol".
"Sinto um orgulho muito grande em re-
presentar, pelo segundo ano consecutivo, 
uma instituição que muito nos acarinha 
e nos motiva à consecução de objectivos 
pessoais e colectivos", salienta António 
Canelas que contribuiu com duas me-
dalhas de bronze para o sucesso do seu 
clube nesta última prova. 

Inês Borges conquistou 
título regional de infantis

Nadadores tigres alcançaram 
12 pódios e bateram 50 
recordes pessoais.

Apesar da vantagem pontual que trouxe da 
primeira fase, o SC Espinho iniciou a luta pela 
manutenção/descida, com uma derrota, por 1-0, 
em casa da UD Mansores, o antepenúltimo clas-
sificado do Campeonato Sabseg. Um golo já em 
período de compensação, deu os três pontos ao 
adversário dos espinhenses.
Num jogo equilibrado, os tigres não conseguiram 
materializar as oportunidades que criaram e só 
na segunda parte é que mostraram mais raça. 
Os espinhenses estiveram muito longe das suas 
melhores exibições e foram penalizados com um 
golo já numa altura em que se esperava trazerem 
um ponto.
O SC Espinho, nesta fase já não poderá contar 
com alguns dos elementos que integravam as 
principais escolhas de Fábio Paquete, nomeada-
mente Tiago Silva, Vítor Fonseca, Luka Oliveira, 
Paulo Cruz, Guilherme Cordeiro e Vareiro, que 
rumaram a outros clubes.
No próximo domingo, a formação vareira recebe 
o S. Vicente Pereira, às 15 horas, no Campo Joa-
quim Domingos Maia, em Nogueira da Rege-
doura.  MP

DANIEL GONÇALVES e Juliana Sá 
Couto, atletas do SC Espinho, sagraram-se 
vice-campeões nacionais das Dez Danças, 
no escalão adultos intermédios. O par 
Bruno Valinho e Beatriz Lima subiu ao 
pódio nas provas abertas e conquistou o 
terceiro lugar em adultos open.
Destaque, ainda, para o par Gabriel 
Mendes e Leonor Neves que conse-
guiu um quinto lugar em juniores base. 
André Silva e Vanessa Nuno ficaram 
na sexta posição em adultos base e Da-

niel Gonçalves e Juliana Sá Couto con-
quistaram, ainda, um quarto lugar em 
adultos base.
O Portugal Open Championships 2023 
realizou-se no passado sábado no Pa-
vilhão Municipal do Casal Vistoso, em 
Lisboa e acolheu o Campeonato Na-
cional das Dez Danças, competição que 
inclui as cinco danças latinas e as cinco 
danças standard.
A próxima competição será no dia 18 de 
março, em Paredes.   MP

Derrota ao 
cair do pano

Daniel Gonçalves e Juliana Sá Couto 
são vice-campeões nacionais

UD MANSORES SC ESPINHO

1 0
JORNADA 01. 26/02/2023

Campo das Relvas, em Mansores

CARTÕES
SU

BS
T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Bruno Santos Diogo Santos

20 83                Nuno Gomes Dimitri
Marco João Ricardo ©

Sérgio Nel Ricardo Almeida 90+2

Gonçalo Roger                            45

28 Ricardo Xoura
83                    Guimarães Dida                              63 45

37 65                      Rui Pedro Lucas Lima
Gui Dani

65                             Tucka Wilson Rodrigues       90 68

65             João Martinho Guga                             63

Rui Rocha T Fábio Paquete
Ruben Matos Miguel Borges

Aristide Malecas 45

83                           Renato Simão                           
65           Cristiano Santos Guga                             

82 65              Mateus Souza Dida 63

63               Miguel Belém Dani                              90

65                       Doumbia Renato Valente 63

0-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Doumbia (90+3)

ÁRBITRO: André Rodrigues (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: Diogo Lopes e Tomás Rocha

CAMPEONATO SABSEG 
(MANUTENÇÃO/DESCIDA NORTE)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 SC Espinho 1 0 0 1 0-1 32
2 Canedo FC 1 0 1 0 3-3 25
3 FC Cesarense 1 0 1 0 3-3 18
4 UD Mansores 1 1 0 0 1-0 14
5 S. Vicente Pereira 1 1 0 0 3-1 10
6 SC Paivense 1 0 0 1 1-3 7

RESULTADOS 1.ª Jornada
UD Mansores 1-0 SC Espinho

S. Vicente 3-1 SC Paivense
FC Cesarense 3-3 Canedo FC

PRÓXIMA JORNADA (5 MARÇO)
Canedo FC 15h00 UD Mansores
SC Espinho 15h00 S. Vicente Pereira

SC Paivense 15h00 FC Cesarense

DANÇA DESPORTIVA
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LISANDRA VALQUARESMA 
 

 
SITUADA JUNTO à frontei-
ra com Espanha, mas ape-
nas a uma hora e vinte de 
Espinho, Valença é motivo 
de grande atração, especial-
mente pela sua fortaleza. No 
entanto, a cidade tem muitas 
outras características que a 
tornam bastante atrativa.
Cheia de história, não fosse 
local de antigas batalhas, 
Valença, integrada na região 
do Alto Minho, é também 
palco de grandes sabores. Na 
chegada, aproveite já para 

jantar num dos restaurantes 
da cidade e prove o tradicio-
nal bacalhau à São Teotónio, 
o cabrito ou a lampreia, caso 
seja fã da iguaria.  Para a so-
bremesa, não deixe de provar 
os borrachinhos de Valença, 
um doce conventual já con-
fecionado há mais de três 
séculos.
Na primeira noite na cidade, 
aproveite para descansar e 
recuperar todas as energias 
para, no dia seguinte, iniciar 
a verdadeira descoberta. Há 
muito para conhecer e ad-
mirar. 

SUGERIMOS que inicie o sá-
bado com um bom pequeno 
almoço na Praça da Repú-
blica. Trata-se de uma zona 
histórica com vários estabele-
cimentos e, por isso, um bom 
local para começar o dia. 
A fortaleza de Valença é uma 
das principais fortificações 
militares da Europa. São cerca 
de cinco quilómetros de mura-
lhas, encostadas ao rio Minho 
e, por isso, donas de uma beleza 
ímpar que deve ser apreciada. 
A entrada pode ser feita pelas 
conhecidas Portas da Coroada, 
na extremidade sul da fortale-
za. 
Nada melhor do que uma cami-
nhada sem pressa para conhe-
cer o símbolo da cidade com a 
atenção que merece. Comece 
por percorrer o caminho entre 
o Baluarte de Santa Ana e o 
Baluarte do Socorro, fazendo 
uma paragem obrigatória no 
miradouro que acabará por en-
contrar. No percurso, terá que 
conhecer as Portas do Meio da 
Fortaleza, um elo que une os 
dois conjuntos de muralhas. 
Já do lado das Portas do Sol, 
outras das entradas possíveis 
para a fortaleza, fique a co-
nhecer o posto de turismo de 
Valença ou o Museu do Bom-
beiro, um local de grande in-
teresse. Pode encontrá-lo no 

antigo quartel de bombeiros e 
descobrir as exposições sobre 
a profissão, com destaque para 
diversas partes do mundo. Aos 
sábados funciona das 9h às 
12h30 e, da parte da tarde, das 
13h30 às 17h.
A manhã já vai longa, por isso, 
uma paragem para descansar 
um pouco e almoçar pode ser 
retemperadora. Sugerimos que 
regresse à Praça da República. 
Escolha um dos espaços da 
zona e, de seguida, retome o 
passeio, conhecendo os vários 
comércios e serviços disponí-
veis.
Não deixe igualmente de co-
nhecer a Fonte da Vila, uma ca-
racterística de origem medie-
val que vale a pena descobrir, 
tal como o espaço envolvente. 
E caso queira saber mais sobre 
as muralhas, pode entrar no 
Núcleo Museológico de Valen-
ça. Lá poderá encontrar ma-
quetes da fortaleza, explicando 
o estado nas diferentes épocas 
da história, até aos dias de hoje. 
Para terminar o dia, pode 
aproveitar e conhecer o jardim 
municipal, no exterior da forta-
leza. Junto às arvores, existem 
diversos bancos onde pode 
repousar e, se lhe apetecer, ler 
um livro ou brincar com as 
crianças.
Se, por outro lado, pretende 
continuar a descoberta, há ou-
tras atrações a visitar. Se é fã 

Sentir Valença e descobrir 
toda a sua longa história 

Festival Novos 
Sabores da Lampreia
De 3 a 5 de março, 
Valença acolhe o festival 
gastronómico que se 
realiza na comunidade de 
pescadores de São Pedro 
da Torre. 
Museu do Bombeiro 
Apresenta diversas 
coleções, destacando-se 
uma de capacetes e outra 
de carrinhos de brincar 
alusivos aos bombeiros

de igrejas e a sua arquitetura, a 
zona tem muito para conhecer. 
Poderá começar pela Igreja de 
Santo Estevão ou pela Igreja 
de Santa Maria dos Anjos. São 
as duas de origem românica, 
mas a de Santo Estevão reser-
va uma atração diferenciada. 
É neste edifício que pode en-
contrar um quadro alusivo à 
Virgem Maria num momento 
de amamentação ao Menino 
Jesus, o único que conseguiu 
escapar à Inquisição. 

NO ÚLTIMO DIA e antes da 
despedida, conheça a Ecopis-
ta do rio Minho em Valença. 
É um dos melhores locais 
para uma caminhada tran-
quilizadora e para um pas-
seio em família. É uma zona 
de grandes dimensões e, por 
lá, poderá encontrar diversos 
pontos turísticos como a Pes-
queira de São Pedro da Torre, 
a capela de Nossa Senhora da 
Cabeça ou a praia fluvial de 
Friestas.
Aproveitando que está junto 
à fronteira também poderá 
dar um saltinho a Espanha. 
Uma das cidades mais pró-
ximas é Tui e, se o fizer, apro-
veite para conhecer a Ponte 
Rodo-Ferroviária de Valença, 
uma das que une Portugal e 
Espanha. ○

VALENÇA E A 
SUA FORTALEZA 
SÃO A SUGESTÃO 
PARA UM BOM 
FIM DE SEMANA 
DE PASSEIO, 
DESCOBERTA, 
DESCANSO E 
SABORES. Siga 
viagem e encontre, 
junto a Espanha, a 
cidade que lhe conta 
a história de dois mil 
anos das aventuras 
históricas dos dois 
países vizinhos.
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Como nasceu a paixão pela 
música?
A música é fundamental na minha 
vida. Já nasceu comigo porque a 
verdade é que canto desde sempre. 
Nasci na zona do S. Pedro e lá vivi 
até à idade adulta. A minha família 
é católica, fui criada nesse ambiente 
e foi justamente na capela do pa-
droeiro dos pescadores que comecei 
a cantar. Já em pequena participava 
nos cortejos que se faziam para ar-
recadar dinheiro para as obras de 
construção do salão paroquial de 
Espinho. 
Foi uma infância já muito pautada 
pela música…
Sem dúvida. Acabei por ir estudar 
música para poder tocar na capela 
porque, naquela época, não existia 
organista nem sequer órgão. An-
dámos a cantar as janeiras com o 
fundador do grupo coral, o padre 
José Fonseca, para angariar fundos 
para a compra do harmónio que 
ainda hoje lá está ao serviço da li-
turgia. E foi lá que também estudei 
porque tive aulas com um professor 
particular na capela de S. Pedro para 
aprender a tocar e, assim, cantar lá. 
Depois, por volta dos 15 anos, co-
mecei a acompanhar os cânticos na 
liturgia e, aos 17, já dirigia o coro. 
Desde cedo percebeu a importância 
da formação? 
Sim, a formação musical é funda-
mental. Bastante mais tarde, já ca-
sada, resolvi frequentar um curso 
de canto na Academia de Música 

de Espinho para desenvolver a voz 
e adquirir técnica para conseguir 
cantar alguns clássicos, até porque 
fiz muitos casamentos que só tendo 
alguma técnica é que se consegue. 
Além disso, fui tendo aulas com pro-
fessores particulares.
Nasceu e cresceu junto ao mar. 
Isso ajudou na inspiração para a 
música que faz?  
Sim. Quem vive em Espinho sabe 
que o mar já nos tem causado 
muitos danos, mas é qualquer coisa 
de inexplicável. O mar, quando leva 
um dos nossos, causa muita dor, so-
lidão e luto, mas há qualquer coisa 
inexplicável que faz com que nós, 
que nascemos junto a ele e à comu-
nidade piscatória, sintamos uma 
grande paixão. O mar é uma grande 
paixão que de vez em quando faz 
doer, mas eu não me canso de o 
olhar, como digo numa das minhas 
canções.
Em Espinho, quem é que lhe serve 
também de inspiração? 
No meu percurso musical cantei 
muitos estilos, como fado, música 

ligeira e musica regional e, nesta 
última vertente, a minha inspi-
ração chama-se Manuel Sancebas, 
uma figura que em Espinho todos 
conhecem. Estava na capela de S. 
Pedro como diretora do coro quando 
ele me convidou para ir para canta-
deira do Rancho Juvenil de Espinho 

sob direção dele. Apesar disso, reco-
nheço que se tivesse que fazer um 
gráfico do percurso musical e dos 
diversos estilos que cantei, posso 
dizer que a maior fatia vai para a mú-
sica litúrgica porque, de facto, tem-me 
acompanhado sempre. No entanto, 
há sete anos deixei esse estilo porque 
achei que era altura de passar o teste-
munho a outras pessoas. 
É uma paixão especial?
Acho que é mesmo uma vocação. En-
tendo-a como uma missão. Foi assim 
que fui educada e quem é católico 
praticante sabe que há uma parábola 
que é a dos talentos e que diz que é 
nossa obrigação pormos a render os 
nossos talentos. Foi isso que fiz com o 
talento que Deus me deu e que fui de-
senvolvendo. Sou muito feliz a cantar.
Já passou por diversos projetos e 
integrou muitos grupos. Há algum 
que a tenha marcado em particular? 
Não, quando abraço projetos é 
sempre a 100% porque não sei estar 
de outra forma e quando começo a 
perder o entusiasmo e a alegria per-
cebo que está na hora de sair. Não 
me arrependo de nada, mas há coisas 
que não voltaria a fazer. Foram tudo 
aprendizagens, conheci pessoas fan-
tásticas, mas na vida nada é para 
sempre. 
Dia 10 vai lançar um novo CD 
no FACE. A escolha do local foi 
propositada? 
Já diversas pessoas me perguntaram 
o porquê de ser lá, até porque o au-
ditório só tem capacidade para 130 
pessoas, mas, para mim, este CD 
chamado Canções para Espinho não 
podia ser noutro local. Foi ali que 
tudo começou, bem ao lado da capela 
do S. Pedro. 
É o palco da sua infância?
Brinquei no jardim da fábrica 
Brandão Gomes, no largo da capela e 
no meio dos barcos. Foi ali que tudo 
começou e foi dali que saí para ir 
percorrer outros caminhos, admirar 
outras paisagens. Por isso, este CD 
representa o fechar de um círculo 
porque nunca me esqueço onde 
estão as minhas raízes, de onde 
parti e como cheguei até aqui. Por 
isso, tinha que ser lá. A Câmara 
Municipal disse-me logo que sim à 

escolha do lugar e, por isso, só posso 
estar grata.
Em que consiste este disco? 
A ideia de gravar o CD surgiu no 
início de 2020 e já estaria feito se não 
fosse a pandemia. É, para mim, uma 
celebração, não de data nenhuma, 
mas da minha vida. As canções que 
fiz não são sobre mim, mas não as 
fiz por fazer. Cada canção tem uma 
história e isso tem a ver com os pro-
jetos onde estive envolvida e onde 
fui fazendo as canções. Quando 
deixei de estar nesses projetos, al-
gumas das músicas já eram conhe-
cidas e alguns amigos aconselha-
ram-me a registá-las na Sociedade 
de Direitos de Autor. Nunca dei 
importância, mas o marido e a filha 
disseram para o fazer. Por isso, de-
cidi que, uma vez que era para fazer 
o registo, seria melhor gravar um 
CD com o objetivo de ficar para a 
posteridade. No entanto, tive opor-
tunidade de fazer um teste antes. 
Como assim?
O Quarteto Ritmar, a quem estou 
extramente grata, permitiu-me, 
num espetáculo criado por eles, cha-
mado A Casa de Irene, apresentar 
todos os meus temas. Isso acabou 
por ser um teste porque as canções 
fizeram sucesso sem ter à mistura 
os aventais de brilho. Nunca tinha 
tido a oportunidade de as cantar so-
zinha e de apresentar algumas mú-
sicas que o público não conhecia, 
pois muitas delas tinham ficado na 
gaveta. Como tiveram sucesso de-
cidi gravar o CD. Inicialmente, eram 
oito temas, mas depois fiz mais dois. 
Um deles é uma prece à padroeira 
Nossa Senhora da Ajuda e o outro 
é uma balada cujo título é Nobres 
Freguesias de Espinho.
Este CD é especial?
Sim, claro. Tem a minha assinatura, 
são dez canções feitas por mim. Por 
isso é que digo que é uma celebração 
da minha vida. Nunca me passou 
pela cabeça que um dia iria fazer 
canções desta forma, pois, antiga-
mente, quando escrevia, achava que 
aquilo não tinha piada nenhuma. 
A confiança em escrever apareceu 
mais tarde quando fiz a primeira 
marcha para a Rusga de S. Pedro. 

“Este CD representa o fechar de um círculo porque 
nunca me esqueço onde estão as minhas raízes”

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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IRENE VIEIRA CANÇÕES 
PARA ESPINHO É O MAIS 
RECENTE TRABALHO 
DISCOGRÁFICO DE 
IRENE VIEIRA. AOS 
69 ANOS, A ARTISTA 
PREPARA-SE PARA 
SUBIR AO PALCO DO 
AUDITÓRIO DO FACE, 
NUM ESPETÁCULO 
QUE RESERVA MUITAS 
SURPRESAS.
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ARRENDO GARAGEM 
Ao mês ou anual de  
um lugar de garagem  
em frente à estação de  
comboios de Espinho.

SENHORA IDÓNEA
Residente em Espinho,  
bem formada, presta  
serviços como dama  
de companhia. Com carta  
de condução e carro próprio. 

912 213 849 963867848

Resolvi gravar um 
CD com o objetivo 
de ficar para a 
posteridade”
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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.

03 E 04 MAR
Tributo à banda Queen
Casino Espinho
Os One Vision sobem ao palco 
do Casino Espinho para um 
jantar concerto especial, onde 
serão revisitados os grandes 
êxitos da famosa banda de 
Freddie Mercury. Na sexta-
feira, com um jantar buff et, 
a entrada tem um custo de 
52,50€ por pessoa e, no sábado, 
dia 4 de março, será servido 
cozido à portuguesa com um 
custo de 50€.
 
4 E 9 MAR
Fase Municipal do 
Concurso Nacional de 
Leitura 
Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva 
Promovido pelo Plano 
Nacional de Leitura 2027, 
a Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva 
organiza a fase municipal 
do Concurso Nacional de 
Leitura, recebendo os alunos 
apurados da fase escolar 
ocorrida nos Agrupamentos 
de Escolas do concelho. 
A prova escrita decorrerá em 
formato online no dia 4 de 
março e a prova oral no dia 9 
de março na sala polivalente.

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 desfi les de 
carnaval de Ovar.

10 MAR
Concerto da Orquestra 
de Jazz de Espinho e 
Django Bates
Auditório de Espinho 
Horário: 21h30
Bilhete normal: 8€

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 fi lme do fi nlandês 
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

12 MAR
Concerto Tó Trips
Auditório de Espinho
Horário: 18 horas 
Bilhete normal: 10€ 
“Ao longo dos anos, a guitarra 
de Tó Trips tornou-se numa 
das vozes essenciais da 
música portuguesa. Com os 
Lulu Blind, Dead Combo, Club 
Makumba ou a solo (em todas 
as suas valências), Tó Trips 
tem vindo a criar um corpo 
de trabalho inconfundível 
e marcante. Depois de os 
Dead Combo terem cerrado 
as cortinas de um dos mais 
memoráveis episódios da 
música portuguesa, Popular 
Jaguar, o seu novo disco, 
é um registo cheio de um 
simbolismo afi rmativo, 

redentor e celebratório. Em 
trio, com Helena Espvall, 
no violoncelo, e António 
Quintino, no contrabaixo, 
Tó Trips mostrará, pela 
primeira vez ao vivo, os sons 
de Popular Jaguar, numa 
convidativa matinée de 
domingo”. 

ATÉ 17 MAR
"Pai, não consigo dormir" 
– Hora do Conto e Ofi cina 
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 
fi m, desdobrando a última 
página, descobrimos quantos 
animais conta o pequeno 
Panda. Mas será que 
adormece?!”

21 MAR
Atividade ambiental da 
Cooperativa Nascente
Praia de Silvalde 
Horário: 10 h
Como forma de marcar o 
início da primavera, a secção 
do Ambiente da Cooperativa 
Nascente vai recomeçar, caso 
as condições meteorológicas 
permitirem, as habituais 
atividades ambientais. Para 
o primeiro dia, a participação 
é feita por uma turma da 
CerciEspinho que, nas 
dunas da praia de Silvalde, 
vai proceder à apanha de 
chorões com o objetivo de 
as plantas dunares nativas 
conseguirem, assim, ter mais 
espaço para crescer. 

25 MAR
Concerto de Kurt 
Rosenwinkel Quartet
Auditório de Espinho
Horário: 21h30 
Bilhete normal: 10€
“O compositor, multi-
instrumentista e produtor 
americano Kurt Rosenwinkel 
é amplamente reconhecido 
como um dos mais distintos 
e talentosos guitarristas 
da atualidade. O seu estilo 
harmonicamente rico e a sua 
conceção sonora inovadora 
da guitarra mudou a forma 
como o instrumento tem 
sido percebido e tocado 
desde então”.

 agenda Multimeios aposta em 
cinema nomeado para 
os Óscares 
No mês da cerimónia dos Óscares, o Centro 
Multimeios de Espinho aposta numa programa-
ção especial de cinema com a exibição de qua-
tro filmes, todos a concurso e com histórias sur-
preendentes. As entradas têm todas um custo 
de cinco euros. 

DEPOIS DE UMA PAUSA 
na programação de cinema, 
o Centro Multimeios de Espi-
nho regressa em força duran-
te o mês de março. No dia 8, às 
16 horas, a estreia fica a cargo 
de Tár, filme de Todd Field 
nomeado para seis Óscares, 
incluindo na categoria de me-
lhor filme, melhor realizador 
e melhor atriz, graças à inter-
pretação de Cate Blanchett. O 
filme pode ser visto em mais 
duas datas, mais precisamen-
te a 9 de março, às 21 horas e, 
no dia seguinte, às 16. A en-
trada tem um custo de cinco 
euros.
Os Fabelmans, de Steven 
Spielberg, começa a ser exi-
bido na sala espinhense a 9 
de março. A primeira sessão 
está agendada para as 16 ho-
ras, mas no dia 11, também às 
16, há nova oportunidade. O 
filme é um “retrato profunda-
mente pessoal de uma infân-
cia americana no século XX e 
uma memória cinematográfi-
ca das forças e da família que 
moldaram a vida e a carreira 
do realizador”, está, igualmen-
te nomeado para os Óscares, 
em sete categorias. Michelle 
Williams está na corrida para 
o troféu de atriz principal e 
Judd Hirsch na de ator secun-

dário.
Tudo em Todo o Lado ao Mes-
mo Tempo é outro dos filmes 
a ver no Multimeios nos dias 
10 e 12 de março, ambos às 21 
horas. Dos realizadores Da-
niel Kwan e Daniel Scheinert, 
o filme de ação e aventura 
está nomeado para 11 Óscares.
Com estreia na sala espi-
nhense marcada para dia 
11 de março, às 21 horas, Os 
Espíritos de Inisherin acom-
panha os amigos de longa 
data Pádraic e Colm, que se 
encontram num impasse 
quando Colm, inesperada-
mente, põe fim à amizade. 
O filme volta a ser exibido 
no dia seguinte às 16 horas e, 
mais uma vez, tem um custo 
de cinco euros. Este trabalho 
de Martin McDonagh arre-
cadou a nomeação para nove 
estatuetas. ○

O ESPETÁCULO “Fuego – 
The Show” é a grande aposta 
do Casino Espinho para o mês 
de março. O palco do restau-
rante Baccará vai encher-se 
de alegria e sensualidade dia 
9 de março, mas há outras 
oportunidades para assistir ao 
momento. 
Esta perspetiva “glamorosa, re-
quintada e energética”, como 
define o Casino Espinho, re-
gressa todas as sextas-feiras 
do mês com direito a um jan-
tar buffet no valor de 52,50€ 

por pessoa e nos sábados de 18 
e 25 por 50€.
“Trata-se de um espetáculo de 
dança, música e arte circen-
se, com uma seleção musical 
eclética e cuidada, onde temas 
clássicos e novas roupagens 
sonoras farão o público vibrar. 
Dividido em 3 atos principais, 
'Siete Potencias Africanas', 'Es-
panha Colonial' e 'Mundo Glo-
bal', Fuego – The Show levará 
o espectador a um fervilhar de 
emoções”, promete o Casino 
Espinho. ○

04 
MAR
ESPETÁCULO DE 60 
ANOS DE CARREIRA DE 
JOSÉ RAUL
Centro Multimeios de Espinho
Horário: 21h30
Momento musical contará com a participação de vários 
artistas espinhenses como Irene Vieira, banda Remédio 
Santo ou Maria Sameiro.

Qualidade e 
conveniência, aos
melhores preços. 

P
U

B

ESPECTÁCULO

CINEMA

Em março, há Fuego à 
solta no Casino Espinho

Cate Blanchett protagoniza Tár

22 • Defesa de Espinho • 2 de março de 2023



Oferta de uma bebida de cápsula
na compra de um cartão e com

a apresentação desta página

*Regulamento disponível em gruposolverde.pt

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

sorteio da Tômbola do Bingo*

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

(Todos os dias desde a abertura até ao fecho. Sextas e sábados até às 21:00)

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

O QUE É QUE O BINGO TEM?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 2 14°
2°

SEX • 3 15°
5°

SÁB • 4 17°
5°

DOM • 5 17°
7°

SEG • 6 17°
8°

TER • 7
17°
10°

QUA • 8 17°
10°

QUI • 9 16°
10°

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 

Portugal-
Espanha em 
atletismo na Pista 
António Leitão

O atletismo esteve em força na 
Nave Desportiva Municipal de 
Espinho, na Pista António Leitão, 
no 6.º Encontro Internacional 
Portugal-Espanha. A seleção 
nacional portuguesa saiu 
vencedora, tanto em masculinos 
como no feminino, numa prova 
que contou com a participação dos 
melhores atletas dos dois países. 
Carlos Calado, Marco Fortes, Luís 
Sá e Naide Gomes foram alguns 
dos atletas portugueses que 
estiveram em destaque.

foto com memória 13 de março de 2003

MANUEL PROENÇA

SÃO 81 ANOS de vida mas a me-
mória não falha ao lembrar a sua 
história. José Raúl nasceu no Porto, 
mas foi criado em Vila Nova de Gaia 
com os avós. “Eles quiseram que o 
primeiro dos três irmãos, que era 
eu, fosse viver com eles", conta lem-
brando que desde os 14 anos de idade 
adora cantar. "É um dom que nasce 
com uma pessoa e desde muito cedo 
senti-o dentro de mim. Esta caixa de 
ar e o vozeirão são um dom que Deus 
me deu", prossegue o cantor.
Conhecido pelo Rafael [cantor es-
panhol que marcou uma geração 

nos anos 60] de Espinho, José Raúl 
começou por carolice. "Cantava 
canções de Alberto Ribeiro como o 
Adeus Lisboa e o Fado Hilário em 
plena rua.", revela o cantor que as-
sumiu o nome artístico de José Raúl 
porque já existia um cantor chama-
do Raúl José.
"Tive uma conversa com esse can-
tor e dei-lhe um show a cantar, por 
isso ele abandonou a carreira, mas 
decidi manter o nome de José Raúl", 
acrescenta.
O programa de rádio Cantigas da 
Rua acabou por dar a projeção e o 

impulso que pretendia, ao ficar em 
segundo lugar com a canção La 
Novia, de Antonio Prieto. "Quem 
ganhou o concurso cantou o tema 
Kanimambo, de João Maria Tudela", 
recorda, acrescentando que "fazia 
parte do júri a Catarina Valério, uma 
das grandes vozes da rádio".
A partir daí, José Raúl decidiu en-
veredar pela carreira de cantor pro-
fissional. "Vi que tinha jeito e todos 
me incentivaram a faze-lo", justifica 
o cantor que, desde estão, percorreu 
as mais conceituadas salas de es-
petáculos do país, entre as quais o 

Casino de Espinho, Figueira da Foz, 
Póvoa de Varzim, entre muitas ou-
tras. "Frequentava o Café Mucaba e 
todos me pediam para cantar e dava 
espetáculos até às 3 horas da ma-
drugada. Por cada atuação, em 1968, 
ganhava 100 escudos [50 cêntimos], 
que era muito dinheiro", confiden-
cia. Em Lisboa, José Raúl atuou no 
Príncipe Negro, próximo do Eleva-
dor da Glória.
"Sou daqueles cantores que sentem 
aquilo que estão a fazer e que dão 
o seu melhor", e critica os playback 
vocais que se veem na televisão. 
"Canto e sempre cantei ao vivo, ape-
nas com playback instrumental", 
salienta recordando que há alguns 
anos atrás cantava com "grandes 
conjuntos musicais" e em Lisboa 
chegou a cantar com o maestro Ca-
sal Ribeiro.

Um verdadeiro autodidata

José Raúl assume que nunca estu-
dou música e que todas as canções 
são interpretadas graças ao seu ou-
vido. É fruto do "tal dom que nasce 
connosco", sublinha.
No percurso de seis décadas de 
carreira, o cantor chegou a traba-
lhar com grandes nomes da música 
como António Calvário, Madalena 
Iglésias, Simone Oliveira, Paulo Ri-
bas, Paco Bandeira, Trio Odemira, 
Doce... “Andei muitos anos a cantar 
e a apresentar espetáculos e, por 
isso, passei por imensas terras de 
Portugal", lembra.

Reconhecido no mundo do espetá-
culo, José Raúl considera que em Es-
pinho nunca deram o devido valor 
à sua carreira. "Tirando o presidente 
de Câmara José Mota, que foi o que 
mais apoiou os artistas e cantores 
espinhenses, por parte da autarquia 
nunca vi reconhecido o meu traba-
lho", afirma o cantor lamentando 
que nunca o tenham convidado, por 
exemplo, para atuar nas festas em 
honra de Nossa Senhora do Mar. 
"Sempre tive um carinho muito 
grande pelos nossos pescadores", 
diz José Raúl que sente uma mágoa.
José Raúl vai atuar, pela primeira 
vez, no Centro Multimeios. "Fiquei a 
conhecer o espaço e decidi fazer ali 
o espetáculo dos meus 60 anos de 
carreira", diz José Raúl que faz ques-
tão de deixar um agradecimento 
muito especial à Câmara Municipal.
"Poderei agora dizer que vou morrer 
feliz porque vou cantar no Multi-
meios", conclui. ○

Já lá vão seis décadas 
a cantar. José Raúl é o 
nome artístico de Raúl 
José que nasceu na 
cidade do Porto, mas 
que bem cedo veio para 
Espinho. Começou a 
cantar aos 14 anos, mas só 
aos 20 é que enveredou 
pela carreira profissional 
como cantor. Aos 81 anos 
de idade vai assinalar 
os 60 anos de carreira, 
com um espetáculo no 
próximo dia 4 de março, 
no Centro Multimeios.

“Poderei agora dizer que vou morrer feliz 
porque vou cantar no Multimeios”

60 ANOS DE CARREIRA
DE JOSÉ RAÚL

Espetáculo 4 de março
Local: Centro Multimeios
Hora: 21h30

Cantores: 
Irene Vieira
José Manuel Batista
Remédio Santo
Nelo Silva
Maria Sameiro
Costinha

JOSÉ RAÚL – 60 ANOS DE CARREIRA
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