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4500 ESPINHO

Reforço de 4,7 
milhões de euros  
no orçamento 
Obras do ReCaFe,  
modernização de armazéns  
e escolas são algumas das 
rubricas beneficiadas. p8

ENTREVISTA

“Cresci e vivi sempre 
com os patins  
nos pés” 
Tibério Carvalho, 
team manager 
do Hóquei 
em Patins da 
AAE p16 e 17
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“Nunca fui 
beneficiada  
nem prejudicada 
por ser mulher”

“Onde está a verdade?”

Rosa Maria Gomes veste a farda de polícia 
há mais de 30 anos. A comissária na 
Divisão Policial de Espinho sempre lutou 
para subir na carreira e assume nunca ter 
tido um tratamento diferenciador por ser 
mulher. p4 e 5 

Sp. Espinho denuncia informações contraditórias da presidente  
e chefe de gabinete e pede explicações. Clube avança que irá até às 
últimas consequências para apurar a verdade. p9

Destaque

Estádio Municipal

POLÍTICA

José Novo eleito 
presidente da mesa 
do plenário do PS
Secretariado da Comissão 
Política Concelhia tem nova 
composição. p6

Quinta-feira, 9 de março de 2023 | Edição n.º 4740 · Ano 90 · Semanário · Diretor Nuno Oliveira · defesadeespinho.sapo.pt · Preço: €0,70 (c/IVA)

Plantas invasoras 
e poluição tentam 
travar o rumo da 
Ribeira de Silvalde
Na segunda rubrica sobre as 
ribeiras do concelho, começamos 
a nossa viagem em Nogueira da 
Regedoura, passamos por Anta e 
terminamos em Silvalde. O lixo e 
as espécies invasoras dominam a 
maioria deste postal.  p10 e 11

NAS 
MARGENS 
DE 
ESPINHO
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feira 
semanal

visto daqui

1. Tirando os que nascem por acidente (ou por opção 
pessoal, em casa) o termo “nascer em Espinho” está 
em risco de passar a fazer parte das memórias. 
Durante anos a COGE foi (e ainda é) o único local 
possível para realizar partos no concelho de Espinho, 
mas o futuro não parece muito promissor.

Desmistificando, ter um parto no privado tornou-se 
banal com o aparecimento dos seguros de saúde 
e implementação de hospitais ou clínicas fora do 
Serviço Nacional de Saúde. Existiu sempre mais 
comodismo, mais atenção, mantendo sempre os níveis 
de segurança adequados para operações desta índole. 
As sequelas, traumas ou mazelas de ter um filho não 
são iguais em todas as mulheres. Atenuar isso com 
um quarto privado, mais sossegado, mas com o grau 
de segurança elevado são pontos extra que muitos 
procuram. Ter uma cesariana é visto quase como 
agendar uma operação e os privados aproveitaram 
isso para benefício. Agora, as regras devem mudar e 
uma cesariana deve ser o plano B (algo que sempre foi 
na teoria mas prática, dos privados, não). 

Felizmente, aqui ao lado, os hospitais limítrofes 
oferecem cada vez mais e melhores condições para 
o nascimento de um filho. Em Vila Nova de Gaia, 
as obras recentes (e também futuras) no hospital 
público, criaram novos espaços e uma melhoria 
substancial do espaço e dos serviços. O corpo clínico 
mantém o alto estatuto com provas dadas ao longo 
dos anos e oferecem um grau de eficácia elevado. Mas 
reparem nas voltas que foram precisas dar para o 
paradigma se alterar. Foi necessário o SNS adaptar-se 
aos privados para conseguir competir e captar uma 
fatia de utentes que perdeu, precisamente por não ter 
conseguido competir em tempo útil.

2. Nesta edição, Rosa Maria Gomes, comissária na 
Divisão Policial de Espinho, dá conta da falta de 
civismo de muitos condutores, em especial no que 
toca ao estacionamento. O centro da cidade continua 
refém do estacionamento pago face aos parquímetros 
ou ao estacionamento subterrâneo. A fiscalização 
não é adequada – certamente por falta de meios – e 
muitos vão experimentando o limbo da ilegalidade/
legalidade. O resultado é o que se vê diariamente: 
viaturas mal estacionadas, em segunda fila, em cima 
de passeios ou jardins… Depois, muitos queixam-se 
que os mecos são inestéticos. Agora imagine-se se não 
existissem esses delimitadores. 

Natural de Espinho

EDITORIAL 
Nuno OliveiraDESTAQUE

4 e 5 | Entrevista. "Nunca fui beneficiada nem 
prejudicada por ser mulher"
Rosa Gomes, comissária da PSP subiu a pulso na carreira de 
Polícia. Teve uma missão na República Centro Africana, no 
âmbito da ONU e atualmente assume o segundo lugar da 
hierarquia na Divisão Policial de Espinho.

4500 ESPINHO
6 | Política. José Novo foi eleito presidente da mesa do 
plenário do PS. Socialistas elegem novo secretariado.
7 | Saúde. Partos na COGE podem deixar de se realizar. 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Espinho admite 
medida em função da legislação que venha a ser aprovada.
7 | Efeméride. Terceira mulher mais idosa de Portugal 
está no Lar da Santa Casa de Espinho. 
Deolinda Nazaré, tem 110 anos e é viúva do último cabo do mar.
8 | Assembleia Municipal. Verba de 4,7 milhões de 
euros vai reforçar orçamento do Município. 
Dinheiro será distribuído por obras a decorrer, na 
modernização de infraestruturas municipais e nas escolas.

4500 FREGUESIAS
10 e 11 | Nas margens de Espinho. Ribeira de 
Silvalde: na sombra da poluição e das plantas invasoras
O lixo continua a ser um problema grave, a que se soma a 
dispersão de plantas invasoras, como os eucaliptos, as 
austrálias e, mais recentemente, o fenómeno das 
ervas-das-pampas.

PESSOAS & NEGÓCIOS
12 | Rubilda: quase 28 anos a vestir os outros a partir 
de Paramos
Do simples avental às fardas mais complexas, a empresa tem 
deixado a sua marca na indústria têxtil.

DEFESA-ATAQUE
15 | Dança desportiva. "Mundo absorvente e que exige 
muita disponibilidade de todos”
A secção existe no SC Espinho desde 2019 e conta com 
quatro títulos nacionais. O objetivo passar por crescer, 
apostando na formação. 
16 e 17 | Entrevista. "Sempre fui criado como 
academista, sempre vi o clube como uma referência"
Tibério Carvalho, foi jogador de hóquei em patins da 
Académica de Espinho e é, atualmente, o team manager da 
equipa espinhense.
19 | Ténis. Jogadores do CTE sagraram-se campeões 
regionais
Rodrigo Duarte, Gil Aroso e Madalena Matias não deram 
hipóteses no Regional em Santa Maria da Feira.

OFF
21 | Prato da Casa
As espetadas de gambas e lulas de El Guapo, em Guetim

Orçamento
A Assembleia Municipal 
aprovou a discussão da 
proposta da primeira 
alteração orçamental 
modificativa aos Docu-
mentos Previsionais de 

2023. A verba, a rondar 
os cinco milhões, 
será destacada para 

melhoramento de 
infraestruturas como 

os armazéns municipais. 
Contudo, uma parcela será 
também utilizada para 
obras de melhoramento 
na nova Escola Sá Couto, 
evidenciando desde logo 
falhas na conclusão do 
projeto.  

Factos e figuras da semana

Ténis
O projeto Espinho Tennis 
Academy, do Clube de 
Ténis de Espinho, começa 
a mostrar resultados com 
a conquista de vários títu-
los. Mas mais importante 

que as conquistas é o 
lado formador pela 
mão do treinador 

Miguel Lapido. E o que 
seria já deste clube se não 
tivesse passado por uma 
espécie de hiato aquando 
da entrega do Complexo 
a outra instituição do 
concelho. 

Ribeiras
A segunda parte do 
trabalho sobre as Ribeiras 
do concelho confirmam e 
documentam com fotos 
uma realidade assusta-

dora. Parece não haver 
forma de travar a 
poluição. Se a maioria 

tem mão humana, os 
meios legais para colocar 
um travão nisso devem de 
ser postos em prática. Não 
bastam placas. É preciso 
muito mais para preservar 
espaços que, nos concelhos 
vizinhos, são aproveitados 
e até tem direito a passadi-
ços e zonas de lazer. 
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subcomissária, função que desem-
penhei até 2017. Atualmente sou 
comissária.
Nunca foi problema mudar de 
cidade?
Não, até porque só vim para o Norte 
depois do meu divórcio. Vivi no En-
troncamento durante 18 anos, altura 
em que estive a dar aulas. Podia ter 
ficado por lá, mas quis vir embora. 
Olhando para trás como têm sido 
estes anos de carreira?
Tem sido muito cativante e emocio-
nante e, por isso, repito que voltaria 
a escolher a mesma profissão e o 
mesmo percurso. 
Ao longo da carreira foi sempre su-
bindo de posto. Era uma ambição 
desde o início?
Sim, tinha essas ambições. Só tive 
pena de estagnar durante 20 anos 
no mesmo posto. Foram coisas 
que mudaram dentro da Polícia 
que fizeram com que esta situação 
acontecesse. 
Quando começou, havia a necessi-
dade de se afirmar ou logo encon-
trou o seu espaço?
Nunca senti isso. Nunca fui bene-
ficiada nem prejudicada por ser 
mulher. Costumo dizer que a nível 
de candidatura e de ingresso na po-
lícia, tanto entram homens como 
mulheres. O que acontece é que, 
por causa das provas físicas, muitas 
vezes há mulheres que não entram, 
mas porque não conseguem su-
perar as provas. Mas depois, dentro 
do curso, é tudo igual para homens 
ou mulheres. As provas físicas são 
a principal barreira e até são mais 
fáceis do que as dos homens mas 
mesmo assim há muitas candidatas 
que chumbam. 
Entristece-a ser esse o entrave 
para uma mulher não ingressar na 
carreira?
Não necessariamente. Eu consegui 
superar e as mulheres conseguem 
se treinarem. Durante muitos anos 
fiz parte dos elementos que fisca-
lizavam provas e via que, às vezes, 
tanto homens como mulheres, 
chumbavam, por exemplo, provas 
de abdominais. A verdade é que 
se não houver treino, não vão con-
seguir. Não podem esperar que 
alguém faça as provas por eles. 
Em 2018 partiu numa missão de 
paz pela ONU. Foi a primeira 
experiência?
Sim, mas não correu nada bem. 
Estive na República Centro Afri-
cana, mas apanhei malária e tive 
que ser evacuada. Fiquei muito mal 
e cheguei a ser notícia de abertura 
de telejornais. Inicialmente estava 
na capital, mas depois tive que ir 
para uma região a cerca de 500 qui-
lómetros de distância e suponho 
que tenha sido lá que apanhei ma-
lária. Fui obrigada a regressar e 
estive muito mal. Os rins deixaram 
de funcionar e tive que fazer he-
modiálise. Se não tivesse sido eva-
cuada, hoje não estava aqui. 

Foi uma recuperação difícil?
Sim, foi. Tive que fazer medicação 
e tratamentos. No entanto, ainda 
hoje tenho anticorpos da malária. 
Há pouco tempo tivemos aqui na 
Divisão Policial de Espinho, uma 
colheita de sangue, através de 
uma parceria com o Lions Club de 
Espinho, mas não consegui doar 
sangue precisamente devido a ter 
esses anticorpos.

Apesar do susto, decidiu partir no-
vamente … 
Sim, fui para o Mali porque gostava 
muito da experiência e queria ter 
essa oportunidade. Desta vez, con-
segui completar a missão que durou 
um ano. Foi espetacular porque 
também tive a oportunidade de 
dar formação. Nos três meses que 
estive na República Centro Afri-
cana, estive na parte da formação 
de trânsito, mas desta vez foi numa 
vertente um pouco diferente, algo 
parecido com a nossa CPCJ. 
Lidava diretamente com crianças 
e jovens? 
Sim, estava numa brigada especí-
fica para dar apoio a jovens ado-
lescentes, crianças e mães. O nosso 
objetivo, nas Nações Unidas, é 
colaborar com as polícias locais. 
Dar-lhes uma perspetiva diferente, 
ajudá-los e criar projetos. Na época, 
estávamos envolvidos num que 
tinha como objetivo a aquisição de 
uma viatura porque a brigada não 
tinha.
Foi uma boa experiência?
É uma coisa incrível e acho que toda 
a gente deveria fazer uma missão 
do género. Retiramos imensas 
coisas destas experiências e perce-
bemos realmente que somos uns 
privilegiados, pois as crianças que lá 
vivem não têm nada. Quando parti, 
no início da missão, levei duas malas 
de roupa para oferecer às crianças, 
chocolates e um pote de Nutella. 
Era uma alegria porque ia à padaria 
e dava-lhes pão com Nutella. Outras 
vezes, quando comprava fruta para 
mim, comprava a mais e também 
lhes dava. Aquilo é uma alegria que 
nem conseguimos explicar, porque 
eles não têm nada e, no entanto, são 
felizes dessa maneira.
E em termos de trabalho?
Acabei por apanhar a fase da 
pandemia e isso prejudicou bas-
tante porque não conseguimos 
trabalhar tanto quanto gosta-
ríamos. Estávamos impedidos de 
ir às esquadras e fazíamos mais no 
âmbito de teletrabalho. Não havia 
condições de saúde e segurança 

LISANDRA VALQUARESMA

Está na profissão há mais de 30 
anos. Sempre quis ser polícia?
Sim, sempre. Ingressei na Escola Prá-
tica de Polícia em 1987 com essa con-
vicção. Sempre quis esta profissão e, 
se fosse hoje, voltaria a fazer a mesma 
escolha. Há pouco tempo tive a opor-
tunidade de responder a um inqué-
rito e uma das questões era sobre isso 
mesmo, pelo que respondi que vol-
taria a escolher a mesma profissão.  
Houve alguém que lhe serviu de 
exemplo ou inspiração na hora da 
escolha da carreira?
Não, não tenho ninguém na família 
a exercer esta profissão. Enca-
rei-o como uma vocação, algo que 
sempre quis. 

Onde iniciou a carreira?
Completei a Escola Prática de Po-
lícia em Torres Novas e fui colo-
cada na Divisão Policial de Cascais. 
Ingressei na carreira policial como 
agente e estive nessa Divisão até 
concorrer ao posto seguinte que, 
na altura, se designava de subchefe. 
Voltei para a Escola Prática mais 
seis meses e fui promovida a se-
gunda subchefe, em 1992, e colocada 
em Alcântara. 
Também deu aulas?
Sim. Concorri para a Escola Prática 
e fui monitora durante o curso de 
integração dos ex-guardas fiscais 
que foram incluídos na PSP e na 
GNR. No entanto, em 1995, concorri 
a chefe de esquadra. Dois anos 
depois, acabei por ser promovida a 

destaque

Tem 58 anos e uma carreira 
já longa no mundo policial. 
Com voz assertiva, Rosa 
Maria Gomes conta que 
nunca pensou seguir outra 
profissão e, embora admita 
algumas dificuldades, 
voltaria hoje a fazer a 
mesma escolha. 
Começou como agente 
da PSP, mas, de posto em 
posto, subiu até chegar 
a comissária na Divisão 
Policial de Espinho. 

ROSA MARIA GOMES – COMISSÁRIA PSP 

“Voltaria a escolher 
a mesma profissão e 
o mesmo percurso”
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Estive sempre 
absolutamente em  
pé de igualdade”
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que nos permitissem andar de um 
lado para o outro.
A presença de mulheres é impor-
tante neste tipo de missões?
Muito. É um dos parâmetros que as 
Nações Unidas exigem aos países 
que colaboram. Pedem que uma per-
centagem dos contingentes seja fe-
minina, quer para o apoio às vítimas, 
quer na necessidade de ter uma 
perspetiva diferente. As comissões 
das Nações Unidas têm sempre três 
componentes, militar, civil e uma 
componente policial e, em todas, há 
homens e mulheres, mas solicitam 
que os contingentes sejam pratica-
mente 40% femininos. Contudo, isso 
nem sempre é possível. Há países 
que não têm condições de ceder esse 
número de elementos.
O que mudou em si como pessoa 
e mulher ao participar nestas 
missões?
Acrescentou-me muito. O simples 
facto de ver que temos tudo e não 
estamos satisfeitos e, em contrapar-
tida, eles não têm nada e são reali-
zados, já muda muito a perspetiva 
que temos do mundo. É gratificante 
e, se calhar, deixei de ser tão egoísta, 
comecei a pensar mais, até ao nível 
de compras, porque a verdade é que 
somos muito consumistas.
Há o objetivo de ingressar numa 
nova missão?
Não. Só podemos voltar a candi-
datar-nos dois anos depois e, além 
disso, as Nações Unidas solicitam 
que se façam missões apenas até 
aos 55 anos. Por isso, já não me volto 
a candidatar.
Já passou por diversas Divisões 
Policiais e diferentes funções. Há 
alguma que destaque de maneira 
especial?
Gostei muito de ser professora na 
Escola Prática. Nunca tinha ima-
ginado ser professora, mas foi algo 
que gostei imenso. 
Alguma vez sentiu que, por ser 
mulher, tinha que trabalhar 
mais ou competir de forma mais 
esforçada?
Não, estive sempre absolutamente 
em pé de igualdade. Na altura do 
meu alistamento, recordo-me que 
éramos 600 e fiquei no lugar 66 
porque sabia que os 100 primeiros 

poderiam ter uma escolha melhor, 
então tinha que me esforçar e es-
tudar. Mais tarde, quando fui fazer o 
curso de subchefe, também tive que 
me empenhar. Éramos 214 e acabei 
por ficar na posição 41. Depois fiz o 
curso de oficiais, algo que é muito 
competitivo porque todos querem 
lutar pelo comando para onde pre-
tendemos ir.
Como surgiu a oportunidade de vir 
para a Divisão Policial de Espinho?
Quando deixei a Escola Prática, 
estive dois anos no Porto, mas vim 
para o Comando Distrital de Aveiro 
e fui colocada em Espinho. Estive 
cá durante uns meses, mas fui para 
São João da Madeira, onde estive 
cinco anos. Mais tarde seguiu-se 
Ovar e, novamente Espinho, onde 
estou atualmente. 
Sabia que mais tarde voltaria para 
Espinho?
Não. Depois de ter terminado a 
minha missão, voltei para o meu 

comando, o de Aveiro. Como o Co-
mandante da Divisão não tinha 
adjunto e eu era a comissária mais 
antiga, por isso fui para adjunta do 
comandante da Divisão Policial de 
Espinho. 
Por conhecer a cidade, já sabia o 
que a esperava?
Sim, embora esteja numa função di-
ferente. Na altura, era a comandante 
da equipa de intervenção rápida e 
agora sou a adjunta do comandante. 
É um trabalho mais administrativo, 
colaboro com o nosso comandante, 
preparo ordens de missão. Já não 
estou tanto na parte de rua. 
Sente saudades desse trabalho de 
rua?
Ainda vou algumas vezes, gosto 
muito do contacto com a população.
Espinho tem sido um desafio?
Qualquer unidade policial é sempre 
um desafio. Gostei de trabalhar 
em Espinho da primeira vez que 
cá estive e continuo a gostar, agora 
nestas funções. Considero que os 
elementos policiais são de valorizar. 
O efetivo que temos é feito de exce-
lentes profissionais e considero que 
Espinho seja uma cidade segura. 
O que diria a um jovem que tenha 
a ambição de ser oficial de polícia?
Digo sempre para concorrerem, 
embora nem sempre seja fácil. Li 
uma notícia que dizia que dois em 
cada três polícias estão a desistir. 
Não há muita motivação e tenho 
pena. Por isso, quando há jovens 
que querem vir para a polícia, in-
centivo sempre. É uma carreira ali-

ciante e competitiva. Recordo-me 
de estar na Escola Prática e haver 
13 mil candidatos, mas hoje isso já 
não acontece. O vencimento não é 
assim tão alto e depois de acabarem 
o curso vão, quase de certeza, ser co-
locados em Lisboa. Aí poderão estar 
entre 15 a 20 anos, até voltarem para 
as suas zonas. Além disso, o aloja-
mento em Lisboa está muito caro. 
São tudo barreiras. 
Que mensagem gostaria de deixar 
aos espinhenses?
Que se portem bem, que pensem 
bem e estacionem melhor. Temos 
os parques que não utilizam e con-
tinuam a estacionar em cima dos 
passeios, nas passadeiras e isso é 
horrível. É muito mau porque é por 
comodismo. Ainda recentemente 
tive que chamar a atenção de um 
senhor que estacionou o carro em 
cima do passeio com uma postura 
muito tranquila. Tive que lhe ex-
plicar que aquela atitude poderia 
custar-lhe 60 euros e dois pontos a 
menos na carta de condução. Isso 
acontece muito em Espinho. 
O problema do estacionamento 
continua na cidade?
Continua, mas hoje não se justifica 
porque existe o parque subterrâneo. 
No entanto, as pessoas não o uti-
lizam. Há pouco tempo, estava de 
serviço ao fim de semana, aproveitei 
para percorrer a rua 8 e vi que conti-
nuava o estacionamento no passeio, 
com o parque mesmo ao lado. Isto 
não pode acontecer. Por isso, apelo 
para que as pessoas tenham mais 

cuidado, não só para colocarem os 
carros nos lugares adequados, como 
também para respeitarem os peões. 
Há muitas pessoas que não dão 
prioridade aos peões nas zonas de 
coexistência. Têm que perceber que 
nas zonas de coexistência quem 
tem prioridade são os peões e a ve-
locidade máxima é de 20 km/h.
A PSP tem autuado os condutores 
de forma sistemática? 
Sim, todos os dias e por isso as pes-
soas não gostam. Posso dizer que 
recentemente autuei sete carros 
que estavam estacionados na praça 
de táxis. As pessoas não reparam 
que é um local para os táxis? O 
problema é que fazem de conta 
que não repararam. Autuamos, 
mas se voltarmos a passar uma 
hora depois, estão novamente mais 
carros estacionados. Teríamos 
que estar em permanência nesses 
locais e isso é impossível. As pes-
soas têm que respeitar os sinais. 
Param, muitas vezes, em locais in-
devidos com a desculpa de ser só 
cinco minutos, mas isso não existe 
no código da estrada. Há um facili-
tismo muito grande. 
O que falta fazer?
Se calhar devia haver mais pe-
dagogia rodoviária nas escolas. 
Hoje em dia, os miúdos já educam 
os pais em relação à reciclagem 
porque aprenderam na escola, por 
isso, se calhar este podia ser um 
tema para se começar a ensinar 
desde pequeno, até porque é uma 
questão cultural. ○

©
 ISA

B
E

L FA
U

ST
IN

O

 

Apelo para que as 
pessoas tenham mais 
cuidado, não só para 
colocarem os carros 
nos lugares adequados, 
como também para 
respeitarem os peões”
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"Derrubar Fronteiras, 
Novos Desafios + Desporto"
DE 13 A 15 de março, o Cen-
tro Multimeios de Espinho 
acolhe o simpósio "Derrubar 
Fronteiras, Novos Desafios + 
Desporto".
O debate pretende "promover 
a reflexão sobre questões for-
mativas e educativas atuais, 
expandir as fronteiras no 
desporto e estimular a inter-
venção formativa e educativa 
a novos mercados através das 
tecnologias e refletir as ques-

tões da Formação Pedagógica 
no Desporto".
Está prevista a presença do 
ministro da Educação, João 
Costa e a participação de di-
versos oradores, entre os quais 
Manuel Firmino (professor 
auxiliar da FEUP), Francisco 
Fidalgo (treinador de voleibol), 
Paulo Sá (diretor técnico da 
FAP), Paulo Jorge Pereira (sele-
cionador nacional de andebol), 
Vítor Baía, entre outros. ○ 

4500 Espinho 

FORMAÇÃO

SEGUNDO DADOS PÚBLICOS, a 
empresa FYF Lda foi criada no dia 27 
de fevereiro de 2023 com capacidade 
para “organização de feiras, congres-
sos e outros eventos similares”. Está 
registada com sede na Avenida da 
Boavista (Porto) e foi fundada por 
António Baptista, Ricardo Ferreira 
juntamente com a empresa Two 
Creeks - uma sociedade criada em 

janeiro de 2015, sediada no Porto, e 
que não tem qualquer histórico co-
nhecido na organização de eventos 
desta natureza. Esta semana, come-
çaram a surgir notícias nas redes 
sociais com um concerto de Tony 
Carreira na Nave Desportiva de Es-
pinho. O evento, agendado para 8 de 
abril, é promovido pela FYF. 
Contactado pela Defesa de Espinho, 
António Baptista, atual líder do CDS-
-PP de Espinho, confirma o evento 
ressalvando que o espetáculo “já 
deveria ter sido feito em dezembro 
de 2021”. “Estava tudo acertado e 
negociado com a Câmara Munici-
pal, que é a entidade que nos aluga 
o espaço, mas tal não foi possível 
devido à pandemia”, explica. Con-
tudo, o organizador não avança em 
que moldes deveria ter acontecido 
o evento pois, recordamos, a em-
presa que agora promove, a FYF, 
apenas foi criada há alguns dias. 
Fica também por esclarecer as ver-
bas pagas pelo aluguer da Nave e se 
existirão eventuais compensações 
para os clubes e coletividades pri-
vadas da utilização do espaço du-
rante o concerto.

Concerto “não será um ato isolado”

Embora nova na fundação, António 
Baptista pensa no futuro da empre-
sa e idealiza a realização de mais 
eventos, em Espinho e noutros lo-
cais. “A empresa [FYF] é nova e tem 
como objetivo realizar este tipo de 
eventos pelo país inteiro”, assegura. 
“Trata-se de uma empresa que foi 
idealizada por espinhenses, nasci-
dos e criados cá”.
António Baptista garante que o con-
certo de Tony Carreira “não será um 
ato isolado”. “Vamos continuar com 
o agendamento de concertos, não 
só em Espinho, mas em outros pa-
vilhões do país. Já temos algumas 
coisas preparadas, mas ainda não 
podemos revelar”, assegurando que 
não será na cidade. 
“Falta limar algumas arestas para 
a realização do concerto do Tony 
Carreira na Nave Desportiva e, de-
pois, vamos começar a trabalhar 
noutras coisas, não só desta di-
mensão e não só em Espinho, pois 
queremos chegar a outras zonas e 
outros espaços como estádios de 
futebol”, conclui. ○ LV / MP

Desfibrilhadores 
fixos colocados em 
pontos estratégicos  
da cidade

José Novo 
eleito 
presidente 
da Mesa do 
Plenário  
do PS

A COLOCAÇÃO de nove pos-
tos fixos exteriores com equi-
pamentos de Desfibrilhação 
Automática Externa (DAE) e a 
formação de 1000 pessoas cer-
tificadas num período de três 
anos, fazem parte do Plano 
Municipal de Desfibrilhação 
Automática Externa de Espinho 
(PMDAEE).
Trata-se de um investimento que 
ronda os 50 mil euros que faz 
com que Espinho já esteja entre 
os 89 municípios portugueses 
com certificação em DAE.
O Município quer ver formados 
e certificados 270 operacionais 
até ao final de maio e adjudica-
das e implantadas as cabinas 

com os desfibrilhadores até ao 
final de junho.
No âmbito do PMDAEE serão 
instalados nove postos fixos 
em locais estratégicos e que irão 
permitir a cobertura de várias 
zonas públicos de interesse, 
como o Casino Espinho, Largo 
José Salvador, espaço norte da 
feira semanal, exterior da Esco-
la Sá Couto e exterior do FACE. 
Seis dos equipamentos terão a 
abrangência de locais públicos 
num raio de 150 metros. As es-
colas secundárias Dr. Manuel 
Laranjeira e Dr. Manuel Gomes 
de Almeida também serão mu-
nidas com a colocação de dois 
equipamentos. ○ MP

JOSÉ NOVO foi eleito presi-
dente da Mesa do Plenário da 
Comissão Política Concelhia 
de Espinho do Partido Socia-
lista (PS). O silvaldense subs-
titui assim Rosa Maria Alber-
naz que passou a assumir 
as funções de presidente da 
Comissão Política Concelhia 
do partido, após a renúncia 
de Miguel Reis.
Juntamente com José Novo 
(atual presidente da Assem-
bleia de Freguesia de Silval-
de), foram eleitos como se-
cretários Rui Fidalgo e Ana 
Marta Silva.
Nas eleições foi eleito, tam-

bém, o Secretariado da Co-
missão Política Concelhia, 
composto por: Nuno Cardo-
so, António Camilo, Isabel 
Resende, João Carapeto, José 
Teixeira, Leila Pinto, Luís 
Canelas, Maria José Rebelo, 
Nuno Almeida e Rosa Duarte. 
No final da eleição, Rosa Ma-
ria Albernaz destacou e agra-
deceu "a disponibilidade de 
todos os militantes que par-
ticiparam nos atos eleitorais, 
em especial os que respon-
deram de forma solidária" ao 
convite que lhes dirigiu para 
integrarem as listas apresen-
tadas a sufrágio. ○ MP

A FYF Lda., criada a 27 
de fevereiro deste ano, 
organiza um concerto de 
Tony Carreira na Nave 
Desportiva de Espinho. 
António Baptista, 
atual líder do CDS-PP 
de Espinho, é um dos 
fundadores da FYF.
Apesar de ter 
sido constituída 
recentemente, empresa 
promete que o concerto 
não será um ato isolado.

ESPETÁCULO

Tony Carreira 
regressa a Espinho 
pelas mãos de uma 
empresa criada há 
pouco mais de uma 
semana

SEGURANÇA

POLÍTICA

DEFESA DE ESPINHO - 4740 - 9 MARÇO 2023

ASS. DOS ANTIGOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA FEIRA 
E DA TOURADA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Baseado no Capitulo IV ,nos termos do ponto 16 dos Estatutos, 
convoco uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 25 de 
março de 2023 (sábado) pelas 15H30, na nossa sede (Rua 
19 Nº.609 Direito, antiga escola da Feira) em Espinho, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1) Leitura e votação da Ata referente à última Assembleia Geral;
2) Análise e votação do Relatório de Contas referentes ao 
exercício de 2022, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal;
3) Discussão de quaisquer assuntos de interesse para a nossa 
Associação. 

Espinho, 7 de março de 2023
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Joaquim Moreira Patela

NOTA
Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos Sócios da AAAEFT, 
a Assembleia funcionará em segunda chamada, meia hora depois, no 
mesmo local, com qualquer número de associados.
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MANUEL PROENÇA

SER NATURAL DE ESPINHO, ou 
melhor, nascer em Espinho, pode 
vir a ser um “estatuto” praticamen-
te impossível num futuro próximo. 
Desde há vários anos, a COGE era 
a única clínica do concelho com ca-
pacidade para realizar partos. Con-
tudo, em breve, tudo poderá mudar.
O ministro da Saúde, Manuel Pi-
zarro, anunciou recentemente que 
“serão encerradas as maternidades 
privadas que não cumprirem as re-
gras da direção executiva do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS)” que deve-
rão estar definidas “até abril”.
O diretor executivo do SNS, Fernan-
do Araújo, já havia afirmado que es-
tava a decorrer um trabalho que irá 
definir “regras transversais a todo 
o sistema de saúde” para que possa 
“garantir qualidade e segurança” e 
que poderiam levar ao fecho de al-
guns dos blocos de parto privados. É 
exigido que a esmagadora dos par-
tos sejam feitos de forma natural, 
tendência contrariada atualmente 
na COGE.

“Poderemos deixar de realizar 
partos em função da legislação que 
venha a ser aprovada e das limita-
ções que possam ser impostas, por 
um lado e, por outro, se o número 

de partos for reduzido”, admite o 
provedor da SCME, Pedro Nelson G. 
de Sousa.

“Os hospitais públicos e algumas 
clínicas estão muito bem equipa-
dos e, por isso, a concorrência é 
muito maior”, considera o provedor 
da SCME que realça “o serviço de 
qualidade que a COGE tem vindo a 
prestar ao longo de 23 anos de ati-
vidade, sem o registo de qualquer 
incidente”. Sem certezas sobre o fu-
turo, há pelo menos uma garantia: 
“continuaremos a oferecer ótimas 
condições, com profissionais de 
referência e meios de diagnóstico 
complementares adequados e de 
qualidade”, garante o provedor da 
SCME.

Acompanhamento à gravidez deve-
rá manter-se com consultas

A diretora clínica da COGE, Manue-
la Vieira, confirmou à Defesa de Es-
pinho que “o número de partos tem 
vindo a estabilizar” e que existe “a 
tendência de diminuir” em clínicas 
privadas como é o caso da COGE.
Segundo Manuela Vieira, as cesa-
rianas que a COGE faz “são progra-
madas”. “Quando se trata de uma 
gravidez de risco, os partos não são 
realizados aqui porque percebemos 
que a clínica tem condições limita-
das. Não temos, por exemplo, uma 
unidade de cuidados intensivos”, 
admite a médica que considera que 
“o SNS está, agora, perfeitamente 
preparado, até mesmo naquilo que 
os privados poderiam acrescentar, 
como as condições de hotelaria”.

Neste sentido, independente-
mente de se deixarem de realizar 
partos, Manuela Vieira garante que 
a COGE irá manter o acompanha-
mento à gravidez através de consul-
tas. “Em muitas situações as pessoas 
preferem o recato de um serviço 
privado em termos de consultas e, 
por isso, acreditamos que o acom-
panhamento médico vai continuar 
a ser procurado. Exemplo disto é o 
facto de termos aumentado vertigi-

nosamente o número de consultas, 
ao contrário do número de partos 
que se tem mantido”, conclui.

Quer venha a surgir alguma le-
gislação, ou não, a questão da não 
realização de partos na COGE po-
derá estar mesmo em cima da mesa.
Refira-se que em Portugal, a taxa de 
cesarianas atingiu os 37,5%, um va-
lor substancialmente acima daquilo 
que é recomendado pela Organiza-
ção Mundial de Saúde. ○
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Deolinda 
Nazaré 
celebrou 
110 anos 

"Educar e sensibilizar 
para a prevenção 
da saúde sexual e 
reprodutiva"

DEOLINDA NAZARÉ de Al-
meida completou, no passado 
dia 20 de fevereiro, 110 anos. A 
terceira mulher mais velha de 
Portugal, a mais antiga do dis-
trito de Aveiro, celebrou o ani-
versário no Lar da Santa Casa 
da Misericórdia de Espinho.
Deolinda é natural da fregue-
sia de Santa Isabel, em Lisboa, 
mas foi no Minho que casou 
com Manuel Morais, o último 
cabo do mar de Espinho.
Já casada, foi viver para a 
capital, onde exerceu a pro-
fissão de modista. "Era extre-
mamente criativa, desenhava 
os modelos, era rigorosa no 
detalhe de cada trabalho que 
fazia", conta o filho mais novo, 
Fernando Morais.
A história centenária de Deo-
linda cruza-se em Espinho em 
1945, altura em que veio para 
cá morar com o seu marido.
O casal passou a viver numa 
casa na rua 2, bem perto da 
praia e teve dois filhos: uma ra-
pariga, nascida em Lisboa e um 
rapaz já natural de Espinho.
Deolinda dava aulas de costu-
ra no Bairro Piscatório, para 

além do trabalho que reali-
zava no seu dia a dia na sua 
área. Exerceu a profissão de 
costureira até à década de 70.
Manuel Morais faleceu em 
1973. Contudo, a tenacidade 
e a determinação sempre fi-
zeram com que Deolinda se 
destacasse.
Por ter nascido em Lisboa, 
era uma adepta fervorosa 
de Os Belenenses, mas após 
a sua vinda para Espinho, li-
gou-se aos tigres como asso-
ciada e adepta.
Ao domingo, Deolinda Naza-
ré ia ver os jogos de futebol, 
comprava o jornal todos os 
dias e cumpria o seu ritual 
de o ler no antigo O Nosso 
Café.
“Já era uma mulher avança-
da para a época, pois inte-
ressava-se por política, pela 
sociedade e pela cultura” 
destaca o filho.
Já com problemas naturais 
da idade, desde 2005 que 
Deolinda reside no Lar da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Espinho onde apagou as 
110 velas de aniversário. ○ 

"A SAÚDE FEMININA: o 
que ter em atenção", foi o 
tema da palestra promovi-
da pela Clínica Obstétrica 
e Ginecológica de Espinho 
(COGE), com a médica gine-
cologista/obstetra, Margarida 
Brandão.
Num ambiente informal e 
acolhedor, a médica do corpo 
clínico da COGE teve a opor-
tunidade de esclarecer factos 
e dúvidas relativamente a 

métodos contracetivos, gra-
videz e doenças sexualmente 
transmissíveis.
O objetivo principal da ação 
foi "educar e sensibilizar para 
a prevenção da saúde sexual 
e reprodutiva".
A iniciativa, destinada a jo-
vens, adultos e pais contou 
com uma participação ativa 
da plateia, que viu esclare-
cidas as mais diversas ques-
tões. ○ 

A Clínica Obstétrica e 
Ginecológica de Espinho 
(COGE) da Santa Casa da 
Misericórdia de Espinho 
(SCME) poderá deixar de 
efetuar partos. Numa lista, 
recentemente divulgada 
pela Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS), a COGE 
efetuou, no ano passado, 
apenas 81 partos, dos 
quais 78 foram feitos 
por cesariana algo que 
contraria a intensão do 
Governo e as próprias 
orientações da Organização 
Mundial de Saúde.

EFEMÉRIDESAÚDE

COGE poderá vir a 
deixar de realizar partos

 
ACREDITAMOS QUE  
O ACOMPANHAMENTO 
MÉDICO VAI CONTINUAR  
A SER PROCURADO  
NESTA CLÍNICA.”
MANUELA VIEIRA, 
DIRETORA CLÍNICA  
DA COGE

SAÚDE

EM 2022 
NA COGE

81 
TOTAL DE PARTOS

78 
PARTOS  

POR CESARIANA
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LISANDRA VALQUARESMA 

A NECESSIDADE de incluir mais 
de quatro milhões de euros do saldo 
de gerência da execução orçamental 
de 2022, no orçamento para o ano em 
curso, levou a Assembleia Municipal 
a reunir-se no passado dia 28 de fe-
vereiro para a discussão da proposta 
da primeira alteração orçamental 
modificativa aos Documentos Previ-
sionais de 2023.

José Carvalhinho, presidente da 
Assembleia Municipal, acabou por 
assumir estranhamente um papel 

de protagonismo ao proceder ele 
próprio à explicação da proposta de 
alteração do Executivo socialista, 
uma posição criticada pelo PSD, 
que preferia que os esclarecimentos 
fossem prestados pela presidente da 
autarquia.

Considerando-o como “um exce-
lente orçamento”, José Carvalhinho 
afirmou que este “começa a dar outro 
tipo de respostas àquilo que são as 
necessidades do Município”, pois 
“já não é um orçamento de grandes 
obras”. Assim, o aumento da dotação 
de despesa no montante de 4.739 
425,18 euros para o ano em curso, será 
distribuída nas rubricas e projetos 
inscritos no Orçamento de Despesa e 
nas Grandes Opções do Plano.

Da longa lista de projetos para 
qual se destina o dinheiro, desta-
ca-se a Requalificação do Canal Fer-
roviário de Espinho, obra conhecida 
como ReCaFe. Classificando-a como 

“a grande obra que exauriu os cofres 
do Município”, José Carvalhinho ex-
plicou que está destinada a quantia 
de mais de um milhão de euros.

A requalificação das escolas foi 
outra das escolhas do Executivo. A 
fatia maior do bolo de 84 mil euros 
será utilizado na Escola Sá Couto, 
pois, aparentemente, há falhas a 
serem corrigidas na execução da 
obra. 

Em destaque está também a atri-
buição de uma grande parcela à 
beneficiação e melhoramento dos 
edifícios municipais. Segundo José 
Carvalhinho, “as condições em que 
os trabalhadores da Câmara Muni-
cipal trabalham são vergonhosas e 
não são admissíveis no século XXI”, 
por isso, “pela primeira vez, existe 
um reforço de verbas destinadas 
exatamente àquilo que é a remode-
lação dos armazéns gerais, tal como 
a aquisição de material”, referiu. ○

NA SEQUÊNCIA do co-
municado emitido pela 
Associação Académica de 
Espinho, sobre a rampa 
da garagem do edifício 
The 22 Plus, a Pessegueiro 
Investments, dona da 
obra, esclareceu à Defesa 
de Espinho, já depois do 
fecho da edição anterior, 
que “todos os projetos 
imobiliários que se en-
contra a promover foram 
devida e legalmente li-
cenciados”. A construtora 
esclarece ainda que os 
projetos “que estão a ser 
executados obedecem 

escrupulosamente aos 
critérios definidos pelo 
projeto de arquitetura e 
especialidades aprovado 
e à legislação vigente”.

De acordo com a Pes-
segueiro Investments, 
“no que se refere ao edi-
fício The 22 Plus verifi-
ca-se que o mesmo tem 
licença de construção 
emitida em 21 de janeiro 
de 2022, estando a obra a 
ser executada em estrita 
obediência a essa licença, 
nomeadamente no que 
toca à rampa de acesso à 
garagem”, conclui. ○ MP

4500 Espinho 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

RUA 22

Quantos pobres existem em Portugal? Nos países desen-
volvidos, é comum definir-se a pobreza de acordo com 
um limiar relativo, abaixo do qual os cidadãos são con-
siderados pobres. Seguindo a abordagem dos gabinetes 
estatísticos europeus, o limiar de pobreza, ou “linha de 
pobreza” (numa tradução literal do inglês “poverty line”), 
consiste em 60% da mediana do rendimento disponível 
equivalente. Ou seja, quem tem um rendimento igual a 
60% da mediana, ou inferior, é considerado pobre. Desta 
forma, esta métrica é relativa (e não absoluta), já que varia 
com o tempo – consoante a evolução dos rendimentos – e 
com o país – porque os rendimentos medianos não são 
iguais em todos os países. Assim, ser pobre em Portugal 
é, estatisticamente (e de acordo com esta métrica), muito 
diferente de ser pobre na Suécia ou na Bulgária.

De acordo com o INE, o rendimento mediano equivalente 
líquido em Portugal é de 11.014€ anuais (dados de 
2021), pelo que o limiar da pobreza fixa-se em 60% deste 
valor, ou seja, cerca de 6.700€ euros anuais. No entanto, 
em paridade de poderes de compra (isto é, expurgando o 
efeito da diferença no custo de vida de cada país), alguém 
com um rendimento equivalente ao rendimento mediano 
português seria considerado pobre em 6 países da UE, 
uma vez que esse valor é inferior a 60% da mediana do 
rendimento disponível equivalente nesses países (o li-
miar da pobreza). Esses países são: Luxemburgo, Países 
Baixos,  Áustria,  Alemanha,  Dinamarca e  Bélgica. Ser 
pobre nesses 6 países é o equivalente à classe média 
(ou média-baixa) em Portugal. 

A conclusão apresentada no parágrafo anterior torna bas-
tante claro os baixíssimos rendimentos de Portugal na 
União Europeia e é, por si só, um fator justificativo da 
vaga de emigração de jovens qualificados portugueses à 
procura de melhores salários. 

Nota: O rendimento disponível equivalente líquido agrega 
os rendimentos do agregado familiar provenientes de tra-
balho, de capital, propriedade, pensões e outras transfe-
rências sociais, após a dedução de impostos e contribui-
ções sociais. Estes rendimentos são depois divididos por 
cada membro do agregado, em termos de adulto equiva-
lente (cada membro da família tem um peso diferente).

André Pinção Lucas e Juliano Ventura
6 de março de 2023

Os factos 
vistos 
à lupa

Uma parceria com o Instituto +Liberdade

Uma verba de 4,7 milhões de 
euros, que transitou de 2022, 
irá reforçar o Orçamento 
do Município de Espinho. O 
dinheiro será aplicado em obras 
a decorrer, na modernização de 
infraestruturas municipais e 
nas escolas.

Reforço do orçamento para 
obras do ReCaFe, modernização 
de armazéns e escolas

Pessegueiro Investments 
assegura que a obra está “em 
estrita obediência com a licença”
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ESTÁDIO MUNICIPAL

UTILIZANDO o tempo reser-
vado à intervenção do público, 
Bernardo Gomes de Almeida 
usou da palavra e mostrou-se 
preocupado "sobre a situação 
da construção do estádio 
municipal”.

Referindo-se a uma reunião 
que teve no dia anterior na 
Câmara Municipal, o diri-
gente dos tigres afirmou que 
a presidente da autarquia lhe 
havia garantido que “a obra 
do estádio municipal estaria a 
andar, de acordo com um cro-
nograma que aponta o final 
dos trabalhos para setembro 
de 2023, podendo verificar-se 
apenas um ligeiro atraso na 
obra devido a um estudo téc-
nico” entretanto encomen-
dado pela Câmara.

De acordo com o dirigente 
vareiro, logo após a reunião 
e já "fora dos Paços do Con-
celho, num restaurante da 
cidade, diante das mesmas 
pessoas, o chefe de gabinete 
da presidente da Câmara, 
que estava presente na reu-
nião anterior, dirigiu-se a nós 
garantindo que a obra está 
parada e só lá estão dois ou 
três funcionários a disfarçar, 
que não há dinheiro, que há 
um problema insolúvel de 
dotação orçamental, sendo 
que até poderá ser necessário 
um novo concurso público 
com um novo orçamento, 
para a conclusão do estádio 
municipal".

Bernardo Gomes de Al-
meida revelou, inclusive, 
aquilo que considerou como 
uma "proposta disparatada" 
que foi feita pelo chefe de 
gabinete da presidente da 
Câmara, Nuno Cardoso: "a 
Câmara entregaria a obra ao 
clube no estado atual e seria 
o clube a ter de resolver o 
problema da construção do 

estádio". E acrescentou: "su-
geriu até um sócio para essa 
empreitada, ligado a uma em-
presa de construção". 

O presidente do SC Espinho 
considera "estranho" aquelas 
"informações desencon-
tradas" que lhe "foram trans-
mitidas com uma diferença 
de minutos". 

Para o presidente dos tigres, 
"esta posição, a ser verdadeira, 
compromete projetos recentes 
apresentados aos sócios e o 
próprio futuro do clube" e, por 
isso, deixou algumas questões:

"Onde está a verdade? Qual 
a verdadeira situação do es-
tádio? Qual a data prevista de 
conclusão da obra?" 

Para o dirigente "o que se está 
a passar é manifestamente 
grave e deverá ter consequên-
cias" e, por isso, garantiu que o 
clube irá tomar providências. 
"Ninguém pode brincar com 
o Sporting Clube de Espinho 
que é uma instituição cente-
nária com estatuto de utili-
dade pública", sublinhou. 

"Estamos dispostos a ir até 
às últimas consequências le-
gais e judiciais para esclarecer 
esta situação", concluiu.

Presidente da Câmara 
mostrou-se “estupefacta”

Em resposta ao presidente 
do SC Espinho, Maria Ma-
nuel Cruz prometeu "dar 
explicações no local próprio” 
apontando para “a próxima 
semana”.

“Estou estupefacta com o 
que estou a ouvir”, exclamou 
a autarca assumindo ser ver-
dade que tivera presente na 
reunião na Câmara Municipal 
com o clube. “Fui o mais clara 
possível”, afirmou Maria Ma-
nuel Cruz, assegurando que, 
“na devida altura, vão ouvir 

tudo sobre o estádio. Espinho 
vai saber a verdade”, terminou.

Oposição acusou chefe de 
gabinete de contrariar o 
Executivo

O líder da bancada do Par-
tido Social Democrata 
(PSD), Paulo Leite também 
se mostrou “estupefacto” e 
questionou se seria verdade 
que “alguém que está junto 
da presidente da Câmara 
dá uma indicação diferente 
daquela que aconteceu na 
reunião”. “A Câmara, afinal, 
é governada por quem? Pelo 
chefe de gabinete ou pela 
Câmara”, questionou Paulo 
Leite.

Para o líder da bancada so-
cial-democrata, “tudo isto que 
aqui foi dito, a ser verdade, é 
demasiado pesado para que 
não tenhamos qualquer tipo 
de reação” e por isso entende 
que se deve “ter o máximo 
respeito pela instituição 
Sporting Clube de Espinho”.

Por sua vez, o vogal do 
Bloco de Esquerda, João 
Matos, considerou aquilo 
que ouvira como “grave”, 
deixando-o “perplexo”. O 
bloquista lembrou que a 
presidente da Câmara, numa 
entrevista, tinha “prome-
tido um código de conduta 
exemplar”. Mas “viemos aqui 
ouvir que o chefe de gabi-
nete vai almoçar a um res-
taurante dando explicações 
à margem daquelas que são 
as dadas pelo Executivo Mu-
nicipal”, acrescentou.

“Isto parece-me ser, em 
nada, condizente com prin-
cípios de conduta transpa-
rentes e nada respeitador 
daquele que é o órgão que 
representa toda a população 
de Espinho”, rematou. ○

Na Assembleia Municipal, o presidente do SC Espinho, Bernardo 
Gomes de Almeida, confrontou o Executivo da Câmara sobre o 
andamento das obras do estádio municipal e pediu explicações  
para o que classifica como "informações contraditórias". 

Presidente da Câmara 
garante que o estádio 
“está a andar”.  
Uma hora depois, 
chefe de gabinete  
desmentiu-a.

CRÉDITO À HABITAÇÃO

Atualmente, são muitas as famílias 
que recorrem ao crédito à habitação, 
sendo por vezes a única forma de 
comprar casa. O financiamento 
máximo permitido pelo Banco de 
Portugal é de 90%, valor que varia 
entre as instituições financeiras e 
que, por vezes, não ultrapassa os 
80%. O crédito à habitação abrange 
os seguintes contratos de crédito:

• Aquisição ou construção de habi-
tação própria permanente, secun-
dária ou para arrendamento;

• Aquisição ou manutenção de 
direitos de propriedade sobre ter-
renos ou edifícios já existentes ou 
projetados;

• Pagamento do sinal no âmbito da 
futura aquisição de imóvel para habi-
tação própria permanente, secun-
dária ou para arrendamento.

TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO  
À HABITAÇÃO

A transferência de crédito à habi-
tação é, como diz o nome, a trans-
ferência do seu processo de crédito 
para outra instituição financeira que 
apresente melhores condições. Isto 
resulta numa poupança significativa.

 

CRÉDITO AOS CONSUMIDORES

Este financiamento destina-se à 
compra de outro tipo de bens e 
serviços. Esta modalidade inclui os 
seguintes créditos:

•Crédito Pessoal

Diferente de outros financiamentos, 
uma vez que não tem um objetivo es-
pecífico. É celebrado para financiar 
a aquisição de bens de consumo, 
por exemplo computadores, viagens, 
educação e saúde.

•Crédito Automóvel

Financiamento em que o objetivo é a 
compra de um carro.

Ainda dentro do crédito aos consu-
midores existe o cartão de crédito, 
a facilidade de descoberto e a 
ultrapassagem de crédito. 

CRÉDITO CONSOLIDADO

Este tipo de crédito é a junção de 
vários créditos numa única pres-
tação mensal, tendo a possibilidade 
de reduzir as amortizações mensais 
até 60%. 

Existem bastantes opções diferentes 
e muitos pormenores a ter em conta, 
por isso é sempre bom estar acom-
panhado de um especialista.

Os diferentes tipos de crédito

 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
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O chefe de 
gabinete da 
presidente 
da Câmara, 
que estava 
presente 
na reunião 
anterior, 
dirigiu-
se a nós 
garantindo 
que a obra 
está parada”
Bernardo 
Gomes de 
Almeida

Como está referido no site do Banco de Portugal, “um contrato de crédito é 
um acordo através do qual uma instituição de crédito (credor ou mutuante) 
disponibiliza dinheiro a um cliente bancário (devedor ou mutuário), que fica 
obrigado a devolver esse montante ao longo de um prazo acordado, acres-
cido de encargos com juro e outros custos”. Tendo em conta as suas ne-
cessidades, deve informar-se sobre os tipos de crédito disponíveis, podendo 
assim perceber qual é mais adequado para a sua situação. Conheça então 
os diferentes tipos de crédito. 
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ANDRÉ V. ALMEIDA

NA SEGUNDA VIAGEM pelas li-
nhas de água do concelho, partimos 
da ribeira da Gaiteira, um curso pro-
veniente de Nogueira da Regedoura 
e que desagua na ribeira de Silvalde. 
Na rua do Cruzeiro, podemos ver 
alguns esforços na valorização das 
margens, como a plantação de ár-
vores e a colocação de vasos na 
passagem superior. Mas na zona há 
locais com problemas de poluição, 
nomeadamente na rua Tapadas da 
Gaiteira, um caminho em terra que 
liga Esmojães a São Paio de Oleiros 
e onde se pode ver um aviso do Mu-
nicípio de Espinho a alertar para a 
proibição de depósito de lixo e con-
sequente pagamento de coimas. 

Seguimos rumo ao lugar da Al-
deia Nova e percebemos que um 
dos problemas da ribeira da Gaiteira 
é a intensa vegetação existente, que 

impede a aproximação em grande 
parte dos terrenos. A água, aparen-
temente limpa, traz um cheiro nau-
seabundo junto às margens. Mais à 
frente, e após a confluência com a 
ribeira de Silvalde no lugar do Peso, 
verificam-se os primeiros focos de 
poluição, especialmente nos tri-
lhos próximos à A29. Já do lado de 
Silvalde, uma placa de sinalização 
da junta de freguesia não impede 
que se avistem sofás, máscaras, ma-
teriais de construção, placas com 
amianto, pneus, solas de sapatos, 
louças de casa de banho, vidros ou 
cabos elétricos.  

Lixeira de Gavião: um problema 
que se arrasta há décadas

No Gavião, os problemas com a po-
luição não são novos e, desde que 
a autoestrada cortou o lugar nos 
anos 90, só pioraram. Na travessa, 

do lado nascente da A29, existe 
uma lixeira de grandes dimensões 
que, há muito, motiva críticas da 
população. Ermelinda Couto, re-
sidente há mais de 50 anos, diz já 
ter perdido a conta ao tempo que 
existe a lixeira, referindo até que já 
chegaram a cimentar o local, mas 
que “não valeu de nada”. Apesar das 
limpezas levadas a cabo ao longo 
das várias décadas, diz que “volta 
tudo ao mesmo” e a poluição torna a 
ser dominante. Manuel Sousa, mo-
rador na travessa de Gavião, consi-
dera que os infratores não são da 
terra, mas que vêm constantemente 
fazer descargas. “O lixo não é daqui, 
é de gente de fora que não quer o 
lixo à sua porta, mas acha que nós 
queremos”. 

Em abril de 2021, a Junta de 
Freguesia, em colaboração com a 
SUMA e a Divisão Municipal de 
Ambiente, realizou a última ação de 
limpeza na travessa de Gavião. Na 
altura, a autarquia referiu nas redes 
sociais que tinha sido feito “um es-
forço de sensibilização dos proprie-
tários para a limpeza dos terrenos”, 
assim como preparada “uma ação 
de derramagem”, que antecederia a 
reparação da via. Hoje, o cenário é 
idêntico ao que existia há dois anos. 

Nuno Almeida, presidente da 
Junta de Anta/Guetim, refere que 
essa última ação de limpeza, a ter-
ceira desde 2013, permitiu reco-
lher “três ou quatro cargas de um 
camião”. Foi uma iniciativa “mais 
musculada”, a que se têm juntado 
outras mais pontuais ao longo dos 
anos. No entanto, o autarca explica 
que “o lixo é tanto que vai para além 
da berma da estrada e encontra-se 
em terrenos particulares”, o que 

4500 Freguesias 

NAS MARGENS DE ESPINHO

Continuamos a nossa viagem ‘Nas Margens de 
Espinho’ pela ribeira de Silvalde. O lixo continua a 
ser um problema grave, a que se soma a dispersão de 
plantas invasoras, como os eucaliptos, as austrálias 
e, mais recentemente, o fenómeno das ervas-das-
pampas. Autarquia diz que o curso de água é um 
património por explorar.

Ribeira de Silvalde: na 
sombra da poluição e 
das plantas invasoras

complica a resposta. A juntar a isso, 
aponta para a “dificuldade em saber 
quem são os proprietários”, que re-
sulta das expropriações feitas antes 
da construção da autoestrada. 

Nuno Almeida considera ainda 
que “houve um período de adap-
tação à recolha porta a porta, em 
que muitas pessoas revoltadas aca-
bavam por ir lá deixar o lixo”. Esse é, 
inclusive, um cenário que se repete 
a poucos metros do local, junto à ro-
tunda do espigueiro, onde outrora 
existiam ecopontos. O presidente 
da autarquia antense assegura que 
“se gastam centenas de euros em 
ações de limpeza”, no entanto ad-
mite que é complicado contabilizar 
os gastos pois é necessário ter em 
conta variáveis como a mão de obra, 
o transporte e “outros trabalhos que 
poderiam estar a ser feitos”. 

Campo Aberto preocupada com o 
cenário que encontra em Espinho

Se do lado nascente (da autoes-
trada) da travessa do Gavião existe 
uma lixeira concentrada, a poente 
o lixo encontra-se mais espalhado 
pelas bermas, algo que se repete 
também à entrada da rua do Rotão 
e ao longo da rua do Gavião, com vá-
rios plásticos nas valetas até à fonte 
do Pereiro, um local muito frequen-
tado por populares.

José Carlos Marques, presidente 
de uma das mais importantes as-
sociações ambientalistas da Área 
Metropolitana do Porto, a Campo 
Aberto, mostra-se surpreendido 
com a realidade que se encontra 
nesta área verde do concelho. “De-
pois do que se fez ao longo dos anos 
com as autarquias para a erradi-

cação das lixeiras, é incompreen-
sível as imagens que encontramos 
aqui”, critica o dirigente, lembrando 
que o setor da construção civil – um 
dos poluidores do local – tem solu-
ções disponíveis, como as cadeias 
de reutilização ou o descarte. O que 
acontece, na sua perspetiva, é que 
as empresas não as adotam porque 
“isso representa custos suplemen-
tares”, acabando por despejar os en-
tulhos em zonas florestais. “Isso de-
monstra bem o grau de atraso que 
Portugal tem nesta área, em relação 
a outros países”, acrescenta. 

Exemplo desta má prática é a re-
moção do amianto, que representa 
um perigo para a saúde pública, mas 
obedece a regras e deve ser feito 
por técnicos especializados. O faci-
litismo, segundo José Carlos Mar-
ques, resulta também da “incapaci-
dade dos poderes em fazer cumprir 
as leis relativas aos resíduos”.

O mesmo acontece no setor au-
tomóvel, considerando a grande 
quantidade de pneus encontrados 
perto da fonte do Pereiro. Apesar de 
existirem soluções de reciclagem, 
na indústria dizem que estas ainda 
são “muito técnicas”. O presidente 
da Campo Aberto entende que “o 
Município de Espinho tem tudo 
para resolver esse problema”, po-
dendo recorrer ao apoio da Lipor.

Vegetação invasora espalha-se 
exponencialmente 

Continuamos a viagem pela ribeira 
de Silvalde. A transição entre as 
freguesias de Anta e Silvalde é mar-
cada pela vegetação invasora, que 
dificulta a aproximação às margens 
da linha de água. Ao ponto de, no 
local em que os mais antigos dizem 
que existira o moinho de consortes 
do Gavião, pouco mais se consegue 
ver além de silvas e austrálias. 

Ao entrar em território silval-
dense percebemos que o problema 
com o lixo continua, principalmente 
até ao lugar do Calvário, onde se en-
contra bastante cascalho, um esta-
leiro abandonado, sofás, roupa, lixo 
doméstico, entre outros resíduos. 
Numa zona húmida junto à ribeira, 
com bastante lixo depositado, per-
cebemos inclusive que a cor da água 
é avermelhada.

Seguimos pelos trilhos que nos 
levam até ao perímetro do Parque 
da Cidade de Espinho, uma vez mais 
com muita vegetação selvagem e 
o domínio das espécies invasoras, 
nomeadamente acácias (austrálias), 
eucaliptos e ervas-das-pampas. 
Numa zona conhecida como pinhal, 
o termo já não faz justiça, pois os pi-
nheiros-bravos são cada vez menos. 

O Centro PINUS, associação de de-
fesa da floresta de pinho, contactado 
pela Defesa, destaca a importância 
do pinheiro-bravo na “proteção e 
atenuação dos efeitos do mar sobre 
as culturas agrícolas e povoações 
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costeiras”. A espécie, com história no 
concelho, é considerada autóctone, 
mas tem sofrido com a grande dis-
persão de invasoras no território. 

Para alterar isso, o Centro PINUS 
diz que é necessário que “a sociedade 
valorize a floresta e dificilmente va-
lorizamos o que não conhecemos”, 
pelo que defende uma maior divul-
gação da problemática florestal e da 
necessidade de “incentivar o inves-
timento público”, que atualmente 
considera “insuficiente”. 

António Regedor: “Espinho, do 
ponto de vista paisagístico, é hostil 
para quem nos visita”

Encontramo-nos com António Re-
gedor, junto ao passadiço entre a 
Pousada da Juventude e o Com-
plexo de Ténis de Espinho.  O pro-
fessor e membro de várias associa-
ções ligadas ao ambiente referiu 
que a rápida expansão das plantas 
invasoras é a principal ameaça ao 
ecossistema local. “Historicamente, 
Espinho resulta de um território 
agrícola, onde havia uma grande 
diversidade de espécies, como o 
sobreiro, o pinheiro, o carvalho, o 
castanheiro”, afirmou, constatando 
que, após o abandono da atividade 
agrícola, os terrenos estão desti-
nados a “espécies com interesse eco-
nómico, como o eucalipto”. 

António Regedor entende, por isso, 
que se estão a esgotar os recursos do 
solo, uma vez que o eucalipto possui 
“uma melhor adaptação ecológica”, 
suprimindo as espécies à sua volta. O 
ambientalista afirma compreender 
o interesse do eucaliptal em terrenos 
privados, devido ao valor económico, 
no entanto, não entende a razão por 
detrás da existência desta espécie 
em espaços da autarquia. “Não é 
razoável termos matas públicas de 
eucalipto”, acrescenta, dando como 
exemplo o Parque da Cidade. 

O antigo membro da Assembleia 
Municipal soma a este problema a 
questão das acácias e outro “fenó-
meno muito preocupante”, que é a 
erva-das-pampas, uma planta que 
“está em descontrolo” e sobre a qual 
não existia a perceção de ser “uma 
praga”. Olhando para um pinheiro-
-bravo rodeado destas plantas in-
vasoras, Regedor constatou que o 
mesmo “deixou de se alimentar” e 
que o efeito gerado por esta espécie 
é que, onde nasce, “não há hipótese 
de crescer mais alguma coisa”. 

Sobre a densidade da vege-
tação selvagem, o ambientalista 
lamentou a falta de limpeza e a 
impossibilidade de se usufruir dos 
espaços verdes, como o Parque da 
Cidade. “Supostamente dizem que 
isto é o parque da cidade, mas eu 
não arriscaria nisso porque é um 
mau exemplo. Alguém responsável 
diria que seria o ‘futuro parque da 
cidade’, quando ele fosse tratado”, 
considerou António Regedor, que 

mostra “dúvidas” sobre a conside-
ração de Espinho como um con-
celho de turismo. “Apresenta-se 
como isso, mas não o é. Vive-se a 
olhar pelo retrovisor para o início 
do seculo XX, pois hoje Espinho, do 
ponto de vista paisagístico, é hostil 
para quem nos visita”, afirmou, lem-
brando exemplos como o parque do 
Buçaquinho e da Torreira e apon-
tando para a necessidade de uma 
política ambiental que coloque o 
“combate às infestantes e a preser-
vação das espécies arbóreas” no 
centro das prioridades.  

Jorge Abreu: “A erva-das-pampas 
tomou conta da ribeira”

Continuamos a viagem rumo ao 
mar. Aproximarmo-nos da Ribeira 
de Silvalde é tarefa árdua, nomeada-
mente na mítica zona da Bicha das 
Sete Cabeças, onde agora a maior 
dor de cabeça não é um “bicho”, 
mas sim as ervas-das-pampas que 
tomaram conta da paisagem. O 
lixo nas bermas também é um pro-
blema, principalmente nos locais 
mais recônditos, como a viela do Fi-
gueiredo ou a rua de Sales de Cima. 

Chegamos às escadinhas de 
Relva, onde nos encontramos com 
Jorge Abreu, fotógrafo e ativista 
pela ribeira de Silvalde. Há cinco 
anos, fundou um grupo nas redes 
sociais denominado Fauna e Flora 
de Espinho, onde tem dado a co-
nhecer algumas das fotografias 
que tira nas zonas ribeirinhas do 
concelho e alerta para os problemas 
ambientais. “Comecei a documentar 
as descargas poluentes para o rio e 
vim a descobrir que a maioria vinha 
de uma unidade fabril em São Paio 
de Oleiros”, afirmou. 

“Há dois anos, em julho, veio uma 
descarga industrial tão grande que 
todos os peixes, rãs e enguias mor-
reram. Não ficou um!”, contou-nos, 
acrescentando ainda que foram vá-
rios os patos que vieram a falecer 
pouco depois.

Além das descargas industriais, 
Jorge Abreu aponta também 
para os efluentes domésticos, que 
tornam a ribeira de Silvalde “a mais 
problemática” do concelho. No en-
tanto, o lixo também preocupa o 
ativista, principalmente da zona da 
feira semanal para jusante. “Entre 
a rua 20 e a linha do Vouguinha, 
veem-se dezenas de latas de refrige-
rantes, com caixotes do lixo ao lado” 
referiu, acusando a população de 
não ter “civismo”.

Desde embalagens até mesmo 
roupa, Jorge Abreu diz já ter visto 
de tudo na ribeira. “Já vi patos com 
plásticos e camisolas na boca, assim 
como pratos com talheres dentro do 
rio”, contou. Contudo, nos últimos 
anos, diz ter encontrado uma evo-
lução positiva, algo que o ativista 
considera ter o dedo da Junta de 
Freguesia, que tem colocado car-

tazes nas zonas ribeirinhas com 
avisos de multas para quem poluir. 

“A nossa ribeira é um postal autên-
tico”, afirmou Jorge Abreu, que nos 
conta que já têm chegado várias pes-
soas que o procuram para visitarem 
o curso de água e observarem espé-
cies como as galinhas d’água, patos-
-reais, pegas, chapins, piscos, pardais, 
entre outros. “As pessoas sabendo da 
existência desta biodiversidade vêm 
visitar, mas o que encontram são 
lixo”, lamentou o fotógrafo. 

As invasoras são, também para 
Jorge Abreu, um problema sério na 
ribeira de Silvalde. “Não tem sido 
feita uma boa gestão do corte da 
vegetação. Nos últimos três anos, 
a erva-das-pampas tomou conta da 
ribeira”, disse-nos, dando o exemplo 
de um local junto à rua 20, onde 
foram cortadas há cerca de dois 
meses, mas que já se encontram no-
vamente a crescer.

Além disso, o fotógrafo lamenta 
que muitos madeireiros não te-
nham o cuidado de não fazerem 
cortes para dentro da ribeira, o que 
condiciona a passagem da água. 
“Dois terços da ribeira já são terra”, 
afirmou, referindo ainda que o lixo 
de montante, ao ficar preso em 
certos locais do curso, tem formado 
autênticas ilhas. “A quantidade de 
plástico que encontro num ribeiro 
tão pequeno assusta-me porque, se 
pensarmos nos rios maiores, vemos 
que isto é insustentável para o pla-
neta”, acrescenta. 

Junta de Freguesia diz que a ribeira 
é um “património inexplorado”

Chegamos ao bairro da Marinha e 
encontramos a foz da ribeira de Sil-
valde, junto a um pequeno parque 
público. Falamos sobre os vários 
problemas que encontramos ao 
longo do percurso com o presidente 
da Junta, José Teixeira, que diz estar 
de “mãos e pés atados” no que con-
cerne a ações mais musculadas na 
linha de água.

“Não temos verbas para limpar a 
ribeira na sua totalidade”, explica 
o autarca, que refere ainda serem 
os proprietários quem têm a “obri-
gação legal de limpar as margens”. 
José Teixeira diz que se trata de “um 
património inexplorado, pois, desde 
que Silvalde existe, pouco se tem 
feito” para valorizar a linha de água. 

“Antigamente, como os terrenos 
eram cultivados, as margens es-
tavam limpas”, refere, explicando 
que “a Junta de Freguesia não tem 
competências para fazer qualquer 
intervenção no leito da ribeira”. Para 
que tal aconteça, José Teixeira diz 
que é necessária a intervenção da 
Agência Portuguesa do Ambiente – 
que é “quem autoriza” e da Câmara 
Municipal, que é quem paga, reco-
nhecendo o “interesse turístico” em 
ter “um percurso transitável junto à 
ribeira”. ○

 José Carlos Marques dirige a Campo Aberto e diz ter ficado preocupado 
com o que encontrou no lugar de Gavião.
António Regedor lamenta não haver um documento de planeamento do 
coberto vegetal no município.
Desde o lixo proveniente da feira até às descargas industriais, Jorge Abreu 
tem feito várias denúncias de atentados ambientais na ribeira.
A lixeira de Gavião motiva a contestação dos moradores há várias décadas.

 A erva-das-pampas 
encontrou em Espinho 
terreno fértil e tem 
destruído a vegetação 
autóctone.
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POSTAS DE “SARDINHA”

ALEX PEREIRA

Para a Igreja
a punição destes Padres

vai ser pesada...Igreja Católica 
continua deabaixo de fogo, 
com sucessivas notícias de 

abusos sexuais

Um Pai nosso 
e três Ave-Marias, 

já na justiça
vai demorar
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ASDVA CONVOCATÓRIA

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Social 
e Desenvolvimento da Vila de Anta (ASDVA) convoca todos os seus 
associados para a Assembleia Geral a realizar no próximo dia 24 
de março de 2023, pelas 20 horas e 30 minutos, nas Instalações 
da sede, sita Rua do Meio N° 96, Esmojães, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 38°, alínea c) dos Estatutos, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto 1 - Discussão e aprovação do relatório de contas e parecer 
do Concelho Fiscal. 
Ponto 2 - Outros assuntos de interesse para a ASDVA. 
Nos termos do artigo 41°, n.° 1 dos Estatutos, a Assembleia Geral 
reunirá à hora marcada na convocatória, se estiver presente mais 
de metade dos associados com direito a voto ou meia hora depois 
com qualquer número de presentes. 

Anta e Guetim, 16 de fevereiro de 2023 
O  Presidente da Assembleia
Henrique Manuel Coelho Relvas da Silva

Pessoas & Negócios

LISANDRA VALQUARESMA 

ILDA OLIVEIRA é o principal rosto 
da Rubilda. Há quase 28 anos, abriu 
as portas da garagem de casa e foi a 
partir desse pequeno espaço que fez 
nascer a empresa que hoje lidera. 
“Tudo começou porque sempre 
gostei de mexer nos trapos e cresci 
nesse meio. Cheguei a ter uma so-
ciedade de gangas, mas depois de 
uns anos separamo-nos e decidi tra-
balhar sozinha”, recorda.

“Comecei do zero, juntamente 
com duas costureiras nesta ga-
ragem. Na altura, um amigo aconse-
lhou-me a enveredar pelo ramo de 
vestuário de trabalho que, na época, 
estava a ter muita saída e assim fiz. 
Foi em 1995 e em outubro já comple-
tamos 28 anos”, constata. “Comecei 
a aprender por iniciativa própria, 
mas cheguei a andar numa costu-
reira para melhorar. Recordo-me 
que fazia peças para mim, mas, ao 
fim de semana, quando as amigas 
viam, pediam para fazer para elas 
também. Abrir uma pequena loja 
para poder ensinar outras pessoas, 
como eu aprendi” afirma.

Apesar de confecionar di-
versas fardas de trabalho, a Ru-
bilda também se dedica à criação 
de peças de moda e até roupa de 
criança. Atualmente, a pequena 
empresa de Paramos encontra-se 
a trabalhar na criação de 250 fatos 
para a corporação dos Bombeiros de 
Loulé, mas tem em mãos muitos ou-

tros serviços e, em breve, vai iniciar 
a confeção de fardas de gala para os 
Bombeiros de Ovar.

Independentemente de contar 
com uma vasta experiência no 
ramo têxtil, Ilda Oliveira admite 
que o caminho nem sempre foi fácil. 
“Quando comecei senti medo, ainda 
hoje tenho e até acho que é maior 
porque a responsabilidade também 
é maior, principalmente num tempo 
cheio de adversidades”, afirma a 
fundadora e sócia gerente.

PRODUÇÃO 
TOTALMENTE 
FEMININA

Com uma equipa de 18 funcioná-
rias, a produção da Rubilda faz-se 
unicamente no feminino. Segundo 
Ilda, trata-se de um trabalho “muito 
complexo” que requer muitas horas 
de dedicação, pois alguns serviços 
são “autênticos puzzles”. No en-
tanto, nem sempre é fácil encon-
trar quem queira trabalhar como 
costureira, algo que Ilda lamenta, 
explicando que o desafio é grande 
quando se tem que levar o barco a 
bom porto. 

Apesar dos vários anos de serviço, 
a Rubilda mantém-se no mesmo 
espaço onde começou. Segundo a 
fundadora, “o vestuário têxtil anda 
sempre numa corda bamba”, e, por 
isso, “não houve crescimento”. “Co-
mecei num espaço da minha casa 
e, se calhar, foi isso que fez com que 
nunca tivesse expandido novos ho-
rizontes e ter pensado um pouco 
além. Agora, às vezes, arrependo-me 
disso porque acabamos por ficar 
aqui e estamos um bocadinho aper-
tados”. No entanto, funciona “muito 
por fases” porque “ora estamos 
com muito trabalho, como, de re-
pente, não temos nada”, admite Ilda 
Oliveira. 

Ainda que confesse que “atual-
mente até há um bom fluxo de 
trabalho”, a fundadora da Rubilda 
não esconde a dureza de gerir o seu 

negócio. “Isto é para resistentes. Já 
tenho idade para a reforma, mas 
ainda me mantenho por causa da 
equipa que aqui trabalha. Gosto 
muito disto, é uma paixão, mas man-
tenho-me por esta gente”, afirma.

Com a confeção de diversas peças 
de vestuário, a Rubilda está pre-
sente em várias zonas do país. Em 
particular, Ilda destaca a criação 
das capas da confraria do vinho do 
Porto, mas diz que Ovar e Torres Ve-
dras são cidades com quem também 
trabalha regulamente.

Apesar da presença ser maiorita-
riamente no mercado nacional, a Ru-
bilda também tem presença além-
-fronteiras, destacando-se países 
como França, Suíça ou Angola, ao 
contrário do mercado espinhense 
que, segundo a fundadora da em-
presa, não é muito significativo. 
“Temos como clientes algumas clí-
nicas e empresas, mas Espinho não 
é o nosso forte. Acho que mesmo 
as instituições do concelho como 
a Câmara Municipal ou a Junta de 
Freguesia, que trabalham com a ne-
cessidade de ter alguns fardamentos, 
poderiam solicitar os nossos ser-
viços, mas não o fazem”, lamenta.

Ainda que olhe para a sua produção 
com “muita qualidade”, Ilda Oliveira 
não esconde que “o futuro é sempre 
encarado com dúvida”. “Não tenho 
continuadores no projeto, por isso, 
não sei o que vai acontecer”, admite. ○

TÊXTIL

Do simples avental às fardas mais complexas, a 
Rubilda tem deixado a sua marca na indústria têxtil e 
é a partir de Paramos, local onde está localizada desde 
a fundação, que a empresa confeciona vestuário para 
vários pontos do país e do mundo.

Rubilda: quase 
28 anos a vestir  
os outros a partir 
de Paramos 

Funciona muito 
por fases porque 
ora estamos com 
muito trabalho, 
como, de repente, 
não temos nada”
ILDA OLIVEIRA,  
GERENTE E FUNDADORA 
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1 – A maioria dos nossos políticos persiste 
em tratar o Brasil como um país estrangeiro, 
igual a qualquer outro, e em entender a ex-
pressão “povos irmãos” como mera retórica. 
Erro tremendo, tanto numa perspetiva histó-
rica, como na valoração da realidade atual e 
do seu possível dever - a “história do futuro”, 
de que falava Agostinho da Silva.    

Até meados do século XX, emigrar foi sinó-
nimo de êxodo para o Brasil. A partir daí, os 
movimentos migratórios repartiram-se signi-
ficativamente por outros destinos, mas nem 
por isso perderam a sua importância para as 
comunidades portuguesas e luso-brasileiras, 
que sobrevivem nos laços de ligação indivi-
duais e num admirável conjunto de institui-
ções: “gabinetes de leitura, sociedades de 
beneficência, magníficos hospitais, centros 
culturais e recreativos de dimensão prodigio-
sa, grandes clubes de futebol, como o Vasco 
da Gama do Rio de Janeiro, a Tuna Lusa de 
Belém ou a Associação Portuguesa de São 
Paulo. No tempo presente, para além dessa 
visível presença cultural e social, os dois Es-
tados estão ligados pelo Tratado de Igualda-
de de Direitos de Portugueses e Brasileiros, 
que instituiu uma verdadeira “cidadania Lu-
so-Brasileira”, muito mais generosa do que a 
“cidadania europeia”, ao conferir aos nacio-
nais de um país residente no outro, direitos 
iguais aos dos cidadãos naturalizados.

A iniciativa de aprofundar os sucessivos tra-
tados de igualdade, assinados a partir da dé-
cada de 50 no século XX, foi sempre brasilei-
ra – impulsionada, é certo, pelo querer e pelo 
prestígio das comunidades portuguesas. Em 
1988, os constituintes brasileiros avançaram 
para o reconhecimento aos portugueses de 
direitos próprios da nacionalidade - o voto 
em todas as eleições, a elegibilidade como 
autarcas, deputados, senadores, o acesso à 
magistratura judicial, aos mais altos postos 
da função pública e a cargos no governo. 
E, hoje, por todo o Brasil, são muitos os que 
beneficiam da aplicação individual do Trata-
do de Igualdade, reconfigurado pela Consti-
tuição brasileira, em 88, e pela Constituição 
portuguesa em 2001. 

Atendendo à proximidade do Dia Internacio-
nal da Mulher, aqui deixo dois bons exemplos 
no feminino: o da médica Manuela Santos, 
que foi, há já muitos anos, a primeira mulher 
Secretária do Estado do Rio de Janeiro (na 
pasta da Saúde) e o da grande atriz e empre-
sária teatral Ruth Escobar, a primeira mulher 

deputada numa Assembleia Estadual (a de 
São Paulo), e, depois, a primeira represen-
tante do Brasil na ONU para as questões da 
igualdade. Natural do Porto, Ruth tornou-se 
a portuguesa mais famosa do país de acolhi-
mento, uma figura icónica, que Portugal tei-
ma em não reconhecer. Nunca se naturalizou 
brasileira, muito embora para a ONU viajasse 
com passaporte diplomático.

Os constituintes brasileiros aprovaram este 
estatuto (inédito em direito comparado, único 
no mundo atual) sem hesitação e por unani-
midade, com uma única exigência: a de haver 
reciprocidade por parte de Portugal.  Na As-
sembleia da República, eu própria encabecei 
os projetos de dação da reciprocidade, com 
a alteração do art.º 15º, em duas revisões 
constitucionais. Em 1989, os dois maiores 
partidos, PSD e PS, mais o PCP, derrotaram 
a emenda pela abstenção, apesar de depu-
tados de todos os partidos lhe tenham ga-
rantido uma maioria simples. Em 1996, ape-
nas uma parte do PS votou contra, e tanto 
bastou para inviabilizar a necessária maioria 
de 2/3. Finalmente, em 2001, foi alcançado 
o consenso para consagrar a reciprocidade. 
Tratou-se de uma revisão pontual da Consti-
tuição, destinada a permitir a nossa entrada 
no Tribunal Penal Internacional, mas os par-
tidos alargaram os seus projetos de revisão a 
um restrito número de alterações prioritárias. 
O PSD assim considerou a reciprocidade, que 
tardava. De início, o Grupo Parlamentar estava 
renitente, mas eu consegui o (fácil e inequívo-
co) apoio do presidente do partido, Durão Bar-
roso. No PS encontrei outro poderoso aliado 
extraparlamentar: o Dr. Mário Soares! Por indi-
cação do PSD foi, na sua qualidade de antigo 
Presidente da República, convidado a intervir 
numa audição pública da Comissão Eventual 
para a Revisão Constitucional, onde com um 
depoimento arrasador “obrigou” o seu próprio 
partido, a dar, logo ali, um “sim” imediato e de-
finitivo. As palavras lúcidas e corajosas do Dr. 
Soares fizeram manchetes de imprensa, tive-
ram enorme impacto, e, assim chegou a bom 
termo a mais dura "cruzada" em que, como 
deputada da emigração, me envolvi.

2 - Curiosamente, a batalha constitucional, 
que se arrastou em São Bento até 2001, 
mostrou a inexistência de linhas de demar-
cação esquerda/direita, que tão nítidas são 
em outros domínios - veja-se o da imigração, 
onde, à direita, o presidente Marcelo está 
quase sozinho nos seus gestos solidários de 
compreensão... Já na querela da reciproci-
dade, o que dividiu os notáveis foi a verten-
te cultural do problema, centrada na história 
das migrações e nos elos da língua. Contra 
foram o PSD com Cavaco e Nogueira, e o 
PS com Almeida Santos, a favor o PSD com 
Marcelo e Barroso, Barbosa de Melo, Pedro 

Roseta ou Rui Rio, e o PS pela voz de Má-
rio Soares, e dos deputados Manuel Alegre, 
Guterres, Alberto Martins, Raúl Rego ou Jai-
me Gama. Todos assinaram, convictamente, 
os meus projetos de revisão do art.º 15º, tal 
como, em outros quadrantes, Adriano Morei-
ra (CDS), Natália Correia (PRD), António Mota 
e Luísa Amorim (PCP). E muitos mais.

Graças a eles, Portugal está, desde 2001, 
constitucionalmente pronto de acordos bila-
terais semelhantes ao que nos une ao Brasil 
com todos os outros países lusófonos, sob 
condição de reciprocidade. Nenhum deles 
deu ainda esse passo. Por isso, podemos 
reiterar a afirmação de que o Brasil é, para 
Portugal e os Portugueses, o menos estran-
geiro de todos os países! E, para o sublinhar, 
recordo mais um exemplo de fraternidade 
brasileira que anda demasiado esquecido: 
em 1974/75, durante o dramático êxodo pro-
vocado pela descolonização, o Brasil foi o 
único país que acolheu os “retornados”, sem 
limitações, como se fossem seus nacionais - 
os velhos e os novos, os ricos e os pobres, os 
mais e menos qualificados.

3 – Após o esfriamento das relações oficiais 
que culminou com Bolsonaro, quando o Pre-
sidente Lula se propõe retomar as boas práti-
cas e distingue Portugal, começando em Lis-
boa a sua primeira visita de Estado à Europa, 
não se esperava uma segunda “questão de 
reciprocidade”. Mas ela aí está, provocada 
pela visão estreitamente nacionalista da nos-

sa "classe política", com honrosas exceções.

O caso é este: o Brasil recebeu, em 2022, no 
Senado, o Presidente de Portugal e deu-lhe a 
palavra na sessão solene da celebração dos 
200 anos da sua independência, não o acan-
tonando numa pequena cerimónia, realizada 
“a latere”, no dia anterior ou no dia seguinte. 
Agora, em 2023, Portugal, depois de pela voz 
de titulares dos mais altos cargos o ter aven-
tado, rejeita, ruidosamente, o convite ao Pre-
sidente do Brasil para discursar nas simples 
e rotineiras comemorações do 49º ano do 25 
de Abril. É mau demais!

Não havia, claro, necessidade de apontar a 
intervenção do Presidente Lula às cerimónias 
do dia 25 de Abril, mas tendo isso aconteci-
do, o recuo envergonha-nos.  E não faz senti-
do, porque é um dia de festa da democracia, 
que pode e deve ser partilhada sem barreiras, 
em especial no espaço da lusofonia, onde 
veio permitir a fundação de novos Estados 
e, também, a construção da CPLP. Aquilo a 
que vimos assistindo é politiquice caseira e 
mesquinha. Enquanto os capitães de Abril, 
como Vasco Lourenço, defendem, caloro-
samente, a presença do Presidente do Bra-
sil nas comemorações (desejada, também, 
pelo Presidente Marcelo e pelo Governo), 
os políticos mais distantes do espírito da 
revolução são aqueles que se arvoram em 
paladinos da "pureza" das suas comemo-
rações parlamentares. É o Portugal dos pe-
quenitos... 

O Portugal dos 
Pequenitos

opinião 
Manuela Aguiar
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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
9 Farmácia Higiene 227 340 320

Rua 19, n.° 395 - Espinho

sexta
10 Grande Farmácia 227 340 092 

Rua 8, n.° 1025 - Espinho

sábado
11 Farmácia Conceição 227 311 482

Rua S. Tiago, n.º 701 - Silvalde

domingo
12 Farmácia Mais 227 341 409

Rua 19, n.º 1412 - Anta

segunda
13 Farmácia Machado 227 346 388

Av.ª Central Sul, 1275 – Paramos

terça
14 Farmácia de Anta 227 341 109

Rua Tuna Musical, 907 - Anta 

quarta
15 Farmácia Teixeira 227 340 352

Centr0 Comercial Solverde/1 - Av. 8 - Espinho

✝ MANUEL FRANCISCO DA SILVA SÁ
AGRADECIMENTO 

Rua da Poça  / Anta - Espinho 

Sua esposa, filho, nora, neta e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral 
e missa de 7.º dia do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
A família desde já agradece. 

Anta, 9 de março de 2023

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

✝ MARIA ROSA DE JESUS VALENTE
MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO 

A família vem comunicar às 
pessoas de suas relações e 
amizade, que será celebrada 
missa por alma do seu ente 
querido amanhã, sexta-feira, dia 
10, pelas 19 horas no Auditório 
do Salão Paroquial de Espinho.
Desde já se agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia.
 
Espinho, 9 de março de 2023

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

✝ FRANCISCO JOSÉ MOUTINHO COELHO
AGRADECIMENTO 

Rua 28 - Espinho - Anta

Sua esposa, filhos, sogra, irmã e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral 
e missa de 7.º dia do seu ente 
querido ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
A família desde já agradece.  

Anta, 9 de março de 2023

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

✝ ADELINA PEREIRA RIOS
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

Rua de Esmojães / Anta – Espinho

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

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

✝ ROSA GOMES DA ROCHA
AGRADECIMENTO 

Rua da Igreja / Guetim-Espinho

Seus filhos, noras, genro, netos e 
demais família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas, 
que tomaram parte no funeral 
e missa de 7.º dia da sua ente 
querida ou que de outro modo se 
associaram à sua dor. 
A família desde já agradece. 

Guetim, 9 de março de 2023

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

✝ JOSÉ PEREIRA SOARES
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA 

(Viúvo de Margarida de Jesus Alves, 
guarda da passagem de nível da Rua 23)

A família vem agradecer às pessoas 
que se dignaram a tomar parte no 
funeral do seu ente querido ou que de 
outro modo se associaram à sua dor.
Comunica que a missa de 7.º dia será 
celebrada no dia 14, terça-feira, pelas 
19:00 horas, no Auditório do Salão 
Paroquial de Espinho. Desde já se 
agradece a todos quantos participem 
na Eucaristia.

Espinho, 9 de março de 2023

José de Jesus Pereira – filho 
Rosa Maria de Jesus Pereira Coelho – filha 
Justino de Jesus Pereira – filho

Agência Fun.ª Nova Esperança (Luís Alves) – Rua 31, N. 445 Espinho Tlm. 914 249 496
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CASA DO FUTEBOL CLUBE DO 
PORTO DE ESPINHO 

MESA DA 
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 173º. e 174º. Do Código Civil, bem como 
da alínea a) do nº. 3º. e da alínea a) do nº. 4 
do artigo 18º. dos Estatutos, convocam-se os 
Senhores Associados da Casa do FCP de Espinho 
para reunirem no dia 23 de março pelas 21 horas, 
na sede social, a Avenida 8, nº.  456 -1º loja J, 
nesta cidade de Espinho, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos:

1º. – Apreciar e votar o Relatório e Contas da 
Gerência, relativo ao exercício de 2022; 

2º. – Apresentação de outros assuntos de 
interesse para a Casa do FCP de Espinho.

Nos termos das alíneas a) e b) do artigº. 18º. Dos Estatutos, 
a Assembleia começará à hora previamente marcada desde 
que estejam presentes pelo menos cinquenta por cento dos 
sócios efetivos existentes no momento. Se as condições 
previstas no artigo anterior não se verificarem, o plenário 
terá início trinta minutos depois com a presença de qualquer 
número de sócios.

Espinho 9 de março de 2023
O presidente da Mesa da Assembleia Geral
António José Nunes Teixeira Lopes (professor)  

P
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✝ ANTÓNIO JORGE GOMES DA ROCHA

MISSA DE ANIVERSÁRIO NATALÍCIO 
(DATA DO SEU ANIVERSÁRIO 12/03/1953)
Sua esposa, filhos e restante família vêm participar que 
será celebrada missa por alma do seu ente querido, dia 
12, domingo, pelas 11 horas, na Igreja Paroquial de Anta. 
Desde já agradecem a quem comparecer.

Anta, 9 de março de 2023

✝ João Paulo Pereira Moreira
11.º ANIVERSÁRIO DO FALECIMENTO 

Grijó/ Guetim 

Não há remédio que cure tanta saudade.
Meu querido filho, amor da minha vida.
Onze anos de eterna saudade,
em que todos os dias és recordado
com muito amor, ternura e carinho.
Foste e serás sempre amado.
Vives nos nossos corações.

Sua mãe, irmã, sobrinha e demais família, 
vêm comunicar às pessoas de suas 
relações e amizade o aniversário de fa-
lecimento do seu ente querido, domingo, 
dia 12, às 9:30 na Igreja Paroquial de 
Guetim. Desde já se agradece a todos 
quantos participem na Eucaristia.

Descansa em paz, junto do teu querido pai.
Tua mãe, irmã, sobrinha, restante família 
e amigos 

Guetim, 9 de março de 2023

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

✝ MARIA SUSANA DOS SANTOS ESPINHA RIBEIRO
AGRADECIMENTO E MISSA 7.º DIA

Bairro Camarário / Ponte d'Anta 
Anta - Espinho 

Sua família vêm por este meio 
agradecer a todas as pessoas,  
que tomaram parte no funeral da 
sua ente querida ou que de outro 
modo se associaram à sua dor. 
A missa de 7.º dia será 
celebrada sexta-feira, dia 10 de 
março, pelas 19 horas na Igreja 
Paroquial de Anta.

A família desde já agradece.

Anta, 9 de março de 2023

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

CLÍNICA DENTÁRIA DE ESPINHO

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

Heitor Ribeiro, da 
Associação Mar de 
Espinho, entrou com o 
pé direito no Circuito 
Regional do Norte. p18

Entrevista.  

“Além do orgulho que tenho na 
minha carreira e no que conquistei, 
tenho muito orgulho nos amigos 
que encontrei nessa caminhada"
Tibério Carvalho, ex-jogador de hóquei em 
patins da AA Espinho. p16 e 17

Ténis.

Rodrigo Duarte, Gil 
Aroso e Madalena Matias 
venceram Campeonato 
Regional e prova do Clube 
de Ténis de Espinho. p19

defesa-ataque

MANUEL PROENÇA

ANA PAIS OLIVEIRA e o marido, 
Vasco Rigolet, são professores de 
dança desde 2002. Nessa altura, cria-
ram uma equipa de competição de 
dança desportiva e em 2019 asso-
ciaram-se ao SC Espinho. Um ano 
depois começaram a aparecer os 
resultados.

“Esta experiência já conta com 
alguns anos, mas foi em 2019, com 
alguns pares jovens que gostavam 
muito da dança de salão (desporti-
va), que nos incentivaram a regres-
sar à competição”, conta Ana Pais 
Oliveira, responsável pela secção de 
dança desportiva dos tigres, acres-
centando que se tratou de “uma 
decisão difícil”, no início, porque 

sabiam que se trata de “um mundo 
absorvente e que exige muita dispo-
nibilidade de todos”.

Com a secção em andamento no 
clube, rapidamente começaram a 
ter frutos. “No ano seguinte [2020], 
os nossos pares começaram a com-
petir e, este ano, já temos seis pares 
em competição a nível nacional, na 
Federação Portuguesa de Dança 
Desportiva (FPDD). Já temos qua-
tro títulos de campeão nacional nos 
respetivos escalões e um título de 
vice-campeão nacional nas dez dan-
ças”, acrescenta.

Ana Pais Oliveira considera que 
o esforço financeiro da secção é 
enorme, sobretudo para os atletas 
que têm pela frente, ao longo de 
um ano, aproximadamente 16 pro-

vas. “Isto constitui um investimen-
to muito grande, não só de tempo, 
mas também, a nível financeiro. 
Por exemplo, um atleta poderá gas-
tar cerca de 200 euros por mês não 
só nas deslocações, mas em aulas 
particulares”.

A responsável pela secção tem 
procurado apoios e subsídios, mas 
admite que não é fácil. “Há escolas 
que conseguem valores das respeti-
vas autarquias por cada título que 
alcançam, mas nós não contamos 
com qualquer tipo de apoio”, revela.

“Sei que começámos há muito 
pouco tempo e que a secção ainda 
não deverá ter a visibilidade neces-
sária para conseguir esses apoios. 
Mas estamos a precisar, urgente-
mente, porque sentimos que alguns 

atletas desmotivam”, prossegue, 
acrescentando que na gala de verão, 
que é um espetáculo que envolve 
todas as turmas, o valor angaria-
do vai, diretamente, para a dança 
desportiva. “Mas é um valor que se 
gasta depressa, uma vez que é distri-
buído por seis pares de competição”, 
explica. 

Outro dos problemas com que a 
secção se debate é com a falta de um 
espaço adequado à preparação para 
a competição. “Temos várias turmas 
e trabalhamos em parceria com ou-
tros espaços, mas precisávamos de 
um espaço de grandes dimensões”, 
afirma Ana Pais Oliveira.

“Enquanto Academia de Dança de 
Espinho, temos metade das nossas 
turmas no auditório da Nascente e 
as restantes na Escola Adriana Do-
mingues. No entanto, as salas são 
pequenas, o que é limitativo para 
as coreografias dos pares”, explica a 
treinadora.

Resultados são motivadores para a 
aposta e crescimento

Os mais recentes resultados, no-
meadamente o segundo lugar con-
quistado pelo par Daniel Gonçalves 
e Juliana Sá Couto, nas Dez Danças 
(adultos intermédios) e o terceiro lu-
gar de Bruno Valinho e Beatriz Lima 
em Adultos Open, são o espelho de 
um trabalho que Ana Pais Oliveira 
considera ser “cada vez mais exigen-
te” e, ao mesmo tempo, “motivador”.

“Estamos muito contentes com 
os resultados obtidos pelos atletas, 
mas um dos grandes objetivos será 
o de conseguirmos aumentar a equi-
pa, captando mais jovens”, adianta. 
“Temos mais dificuldade em conse-
guir convencer os rapazes”, acres-
centa, reconhecendo que “há muitas 
meninas a quererem competir”, em-
bora a maioria da competição seja 
feita a pares. “A FPDD já criou uma 
vertente de competição a solo o que 
faz com que as meninas consigam 
evoluir e competir sem estarem de-
pendentes de ter par. Por outro lado, 
existe a competição em grupo onde 
as meninas fazem coreografias de 
conjunto”, diz.

Para a treinadora, “a dança des-
portiva é muito exigente e é neces-
sário ter-se uma excelente forma 
física, resistência, capacidade ex-
pressiva, técnica de postura, traba-
lho em equipa o que obriga a um 
relacionamento equilibrado, cedên-
cias e ao respeito de um pelo outro”. 

É por isso que afirma que a dança 
desportiva “desenvolve muitas com-
petências para a vida mesmo no que 
respeita ao lidar com frustrações e 
ao traçar objetivos”, explica.

“Preparar um par para a competi-
ção leva cerca de um ano, mas se for 
dedicado e com bons resultados po-
derá passar por cada escalão de ano 
para ano”, sustenta a treinadora que 
vê a possibilidade dos seus atletas, 
em breve, poderem atingir as com-
petições internacionais integrados 
numa seleção nacional. “No SC Es-
pinho estamos a trabalhar para que 
isto venha a acontecer”, afirma.

A próxima prova de dança des-
portiva será a primeira do Circuito 
Nacional, a realizar em Paredes a 18 
de março. Esta prova obriga a uma 
regularidade e assiduidade e, no 
final do ano, saber-se-á quem é o 
vencedor.

Ana Pais Oliveira não esconde o 
desejo de, um dia, poder ter uma pro-
va de grande dimensão na cidade. 
“Gostaríamos imenso de ter, em Espi-
nho, uma prova de dança desportiva. 
Quem sabe, no futuro, a tenhamos 
por cá”, o que poderia trazer à cidade 
cerca de 200 pares oriundos de todo 
o país, assim como as respetivas fa-
mílias. “Há provas que têm a duração 
de dois dias o que implicaria o aloja-
mento dessas pessoas aqui. Seria 
uma boa dinâmica para a cidade e 
alguns equipamentos, como a Nave 
Desportiva, seriam fantásticos para 
este tipo de competição”, assegura.

“Para já é mais importante e ur-
gente um apoio financeiro à nossa 
secção e termos um espaço adequa-
do para podermos treinar”, conclui. ○ 

PROVAS NACIONAIS
Circuito Nacional – várias provas
Taça de Portugal – eliminatórias e 
uma final
Campeonato Nacional – prova única

DANÇAS LATINAS
Chá-chá-chá
Rumba
Jive
Pasodoble
Samba

DANÇAS CLÁSSICAS
Valsa Inglesa
Valsa Vienense
Quickstep
Tango
Slow Fox

INSCRIÇÕES
Academia de Dança de Espinho
www.academiadedancadeespinho.com/
anapaisoliveira.pt@gmail.com
Sporting Clube de Espinho

DANÇA DESPORTIVA

“Um dos grandes objetivos 
será o de conseguirmos 
aumentar a equipa” 
A secção de dança desportiva existe no SC Espinho desde 2019 e conta com 
quatro títulos nacionais. O objetivo passar por crescer, apostando na formação 
e na captação de novos atletas, sobretudo rapazes. A falta de instalações 
apropriadas e de apoio financeiro constituem os principais entraves.
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defesa-ataque

TIBÉRIO CARVALHO 

GONÇALO RIBEIRO

Como é que surgiu o hóquei em pa-
tins na sua vida?
A minha família esteve sempre li-
gada ao desporto, nomeadamente 
ao voleibol. Para além do meu pai, 
que foi diretor do SC Espinho e da 
Académica de Espinho, as minhas 
tias jogaram voleibol. Curiosamente, 
a minha ligação ao hóquei em patins 
surgiu devido a uma infelicidade da 
minha vida: o falecimento do meu pai 
quando eu tinha três meses de idade. 
Quando ele já estava numa cama 
de hospital, pegou em mim ao colo 
e disse que eu tinha o perfil de ho-
quista, palavras que a minha avó pa-
terna, a pessoa que me criou, apesar 
da minha mãe ter estado sempre pre-
sente, levou a sério. Assim sendo, le-
vou-me para as escolas de patinagem 
desde os três anos de idade e sempre 
fui criado como academista, sempre 
vi o clube como uma referência. Foi 
assim que surgiu o hóquei. 
O que é que tem de especial a 
modalidade?

Costumo dizer que é a modalidade 
mais bonita do mundo, pela sua es-
pecificidade em termos motores e 
coordenação. Não só pela patinagem 
propriamente dita, mas também o 
manuseio do stick. Sem querer dizer 
que é uma modalidade melhor que as 
outras, mas acho que é essa a beleza 
do hóquei. Nem todos têm o privi-
légio de saber jogar hóquei ou até de 
patinar.
Como define a sua carreira de jo-
gador na Académica?
A Académica sempre foi um clube 
de formação em todas as modali-
dades, pelo menos no meu tempo. 
Neste sentido, tive a sorte de ter tido 
sempre excelentes treinadores, onde 
a pedagogia esteve sempre muito 
presente. Lembro-me que a pessoa 
mais importante no início de carreira 
foi o professor Sá, que serviu de certa 
forma como uma figura paternal. A 
Académica ajudou-me muito como 
pessoa, visto que em termos fami-
liares nem sempre tive o apoio ne-
cessário. Por isso, afirmo que sempre 
tive a sorte de contar com bons trei-

nadores a nível da formação.
O professor Sá foi um dos treina-
dores que mais o marcou?
Não só, recordo também o professor 
António Pinto. São pessoas que para 
além de estarem ligados à modali-
dade, também estavam ligados à pe-
dagogia por serem professores. Na 
minha formação tive ainda a ajuda do 
professor Ernesto Sebastião, quando 
estive nos juniores do Gulpilhares, 
onde lutei por outros objetivos. 
Como surge essa ida para o 
Gulpilhares?
A minha chegada a Gulpilhares surge 
de forma curiosa, porque a minha avó 
não queria que eu fosse para lá, por 
não ter maneira de conseguir acom-
panhar os meus jogos. Foi nesse mo-
mento que o professor António Pinto 
falou com a minha avó e assumiu o 
compromisso de a levar a ver todos os 
jogos. Tive três anos em Gulpilhares 
onde fui vice-campeão nacional em 
duas ocasiões. Entretanto subi a sé-
nior e fui emprestado aos Carvalhos, 
no meu último ano de contrato. 
Conseguiu impor-se como jogador?
Nunca fui nenhum craque, mas jo-
gava sempre e contavam comigo 
porque tinha outras características 
que compensavam a minha falta 
de qualidade técnica. A Académica 
foi sempre uma boa escola de pati-
nagem e juntei a essa aprendizagem 
a entrega, o empenho e a raça, que 
por vezes eram confundidas com 
agressividade ou maldade. Quando 
estava nos Carvalhos, quis ficar perto 
da minha mãe que estava doente, e a 
Académica abriu-me as portas, onde 
tive a oportunidade de jogar durante 
alguns anos, e conseguimos uma su-
bida à Primeira Divisão.
O que sentiu ao representar a Aca-
démica na Primeira Divisão?
Será sempre um orgulho representar 
um clube como a Académica na Pri-
meira Divisão. Lembro-me que, nesse 
ano não houve muito investimento 
a nível de recursos humanos, mas 
tínhamos uma equipa unida. Apenas 
faltava um pouco mais de qualidade 
para ficarmos na Primeira Divisão. 
Lutamos pela manutenção até à úl-
tima jornada, mas não foi possível. A 
Académica tentou sempre cimentar 
um lugar na Primeira Divisão. Ou 
seja, estando na Segunda, o objetivo é 
sempre de subir.
Falou na confusão que se criou 
entre ser um jogador intenso ou 
um jogador agressivo, aceitou esse 
rótulo?
Aceito perfeitamente, e acho que 
a imagem que se criou acabou por 
hipotecar as minhas hipóteses de 
ter uma carreira mais recheada em 
clubes de outra dimensão. Nunca 
quis fazer do hóquei uma guerra, 
apenas dei sempre tudo pela cami-
sola que representava, e assumo 
que os anos em que desfrutei mais 
da minha carreira, foram os últimos 
da carreira. Estava claramente mais 
maduro, consegui divertir-me mais. 

Desde 2009, altura em que jogava 
pela Física de Torres Vedras, onde 
fiz muitos amigos e fui campeão, co-
mecei a olhar para a modalidade de 
uma maneira diferente. Até acho que 
evoluí mais como jogador e acabei 
por usufruir mais também. Sempre 
fui um jogador que todos queriam 
que estivesse na sua equipa, porque 
sempre defendi os meus colegas. Um 
treinador de futebol disse que há jo-
gadores que tocam violino, e outros 
tocam bombo. Eu tocava bombo.
Olhando para trás, como analisa a 
sua carreira?
Estou muito orgulhoso daquilo que 
fiz. A modalidade permitiu-me co-
nhecer muitas pessoas. Joguei um 
ano nos Açores, no Santa Clara, fui 
para o Física de Torres Vedras, su-
bimos de divisão e fomos campeões. 
Fui sempre muito ligado à cidade de 
Espinho e às pessoas. Quando tive a 
oportunidade de sair da minha zona 
de conforto, estava um pouco re-
ceoso, mas a partir daí fiquei de certa 
forma viciado em conhecer pessoas 
novas. Foi uma experiência fantás-
tica a todos os níveis. Estava muito re-
ticente e desconfiado, até porque há a 
ideia que aqui no Norte somos todos 
mais afáveis e sociáveis, enquanto 
no Sul as pessoas são mais fechadas, 
mas fui muito bem recebido, as pes-
soas foram fantásticas comigo. Para 
além do orgulho que tenho na minha 
carreira e de tudo o que conquistei, 
tenho muito orgulho nos amigos que 
encontrei nessa caminhada.
Nunca pensou em jogar no 
estrangeiro?
Tive propostas a nível europeu, da 
Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, os 
principais campeonatos dessa altura. 
Nunca aceitei e pediram-me sempre 
para recomendar alguém para ir no 
meu lugar. Tentei ajudar quem me 
tinha ajudado e recomendei colegas 
que fossem uma mais-valia dentro e 
fora de campo. Tive inclusivamente 
uma proposta do Brasil, para jogar 
no Sport Recife, e por muito que essa 
proposta fosse aliciante, senti que era 
um passo demasiado grande. Resu-
mindo, admito que o estrangeiro já 
foi uma hipótese grande, mas faltou 
a coragem, e a minha profissão 
também foi um entrave. Sou pro-
fessor, foi sempre o meu desejo desde 
pequeno, e estou muito contente com 
aquilo que faço, apesar das condições 
dos professores não serem as me-
lhores. Se me abordassem com uma 
proposta do estrangeiro em que eu 
pudesse lecionar ao mesmo tempo, 
seria algo a considerar, mas essa hipó-
tese nunca esteve em cima da mesa.
Como é que um jogador lida com o 
final da carreira?
Pela minha experiência, sei que 
existem jogadores que acabam a car-
reira e ficam bem com isso, e outros, 
como eu, a quem custa muito. Eu 
cresci e vivi sempre com os patins 
nos pés. Recordo-me que no ano a se-
guir ao meu final de carreira integrei 

ENTREVISTA. Tendo já 
desempenhado diferentes 
funções no hóquei em 
patins, Tibério Carvalho é 
um conhecedor profundo 
da modalidade e um adepto 
ainda maior do seu clube, a 
Associação Académica de 
Espinho.  
O atual team manager da 
equipa espinhense recorda 
a sua carreira, que contou 
com subidas de divisão 
e passagens por vários 
pontos do país.

“Gosto do que faço porque junto  
o útil ao agradável: estou perto 
do grupo e represento um clube 
que amo e admiro”
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humanos num clube não é fácil. Não 
é isso que eu desejo, nem é a minha 
zona de conforto, quero apenas dar o 
apoio necessário. 
Acredita que um antigo jogador é 
melhor treinador?
Claro que quem tem a experiência 
e bagagem como jogador tem uma 
vantagem. Se alguém que nunca 
jogou for treinar, pode ter uma ta-
refa mais complicada e duvido que 
possa ter sucesso. Mesmo os antigos 
jogadores de hóquei que se tornam 
treinadores, não têm algo muito im-
portante que é a pedagogia. Penso 
que o ideal é juntar toda a expe-
riência do hóquei em patins à peda-
gogia. Não digo que tem de ser obri-
gatoriamente professor, mas temos 
de apetrechar as pessoas que gerem 
recursos humanos com outras valên-
cias humanas. Há mais para além do 
desporto, como formar pessoas.
É atualmente team manager na 
AAE, como se está a adaptar a essa 
função?
Após acabar o ciclo com o professor 
Luís Canelas, identifiquei junto do 
presidente Lacerda algumas neces-
sidades que o grupo tinha. Apesar 
do clube ter muito património, com 
muitas possibilidades, senti que 
faltavam recursos humanos para 
ajudar, e o presidente abordou-me 

nesse sentido. Aceitei, porque é uma 
oportunidade para estar perto de 
casa, num clube que me diz muito, 
e que, como costumo dizer, me deu 
mais do que eu dei ao clube. Achei 
que chegou a altura de retribuir. Sou 
presença diária junto dos jogadores. 
Gosto do que faço porque junto o útil 
ao agradável: estou perto do grupo 
de trabalho e do hóquei, e represento 
um clube que amo e admiro. A minha 
função exige que eu me certifique 
que nada falta aos jogadores e equipa 
técnica, para que possam fazer o seu 
trabalho sem problemas.
É o elo de ligação entre jogadores 
e direção. Costuma levar muitas 
queixas?
O normal. Há queixas com algum 
material que possa estar em falta ou 
desgastado. O hóquei é uma moda-
lidade que pode desgastar muito o 
stick, o patim, a roda e as bolas. Não 
há muitas mais queixas para além 
disso, o clube sempre foi cumpridor. 
O meu trabalho também passa por 
ajudar com a organização dos jogos 
e transporte quando é preciso. Só 
quero que os jogadores e equipa téc-
nica estejam focados no jogo. Não 
quero que nada lhes falte, e faço isto 
porque é o meu clube.
Qual foi o seu melhor momento da 
carreira como jogador?
São as minhas duas subidas de di-
visão. A primeira na Académica, em 
que era muito jovem e tive a oportu-
nidade de partilhar o balneário com 
o monstro desportivo que foi o Vítor 

Hugo. Acabamos por perder o título 
contra o Sporting num pavilhão da 
Académica completamente cheio. 
A segunda foi em Torres Vedras, no 
ano mais feliz da minha vida pois foi 
perfeito a todos os níveis. Subimos 
de divisão, e projetei essa época a 
pensar que iria jogar a final contra 
a Académica, o clube do coração. 
Pensei que seja quem fosse o ven-
cedor ficaria contente, mas claro 
que queria ganhar. Na primeira mão 
ganhamos em Torres Vedras por 1-0 
com um golo meu a pouco tempo do 
fim, e na segunda mão empatamos 
2-2, num pavilhão completamente 
cheio. Acabamos por ser campeões 
aqui em Espinho. Apesar de jogar 
na Primeira Divisão ser uma ex-
periência fantástica, não valorizo 
tanto como essas conquistas.
Como é ser jogador de hóquei em 
Portugal?
A modalidade era uma das mais 
valorizadas há uns anos no nosso 
país, estando atrás do futebol, mas 
deixou de o ser, talvez por inércia 
da Federação, que não dinamiza 
mais o hóquei. Acho que o futebol 
está a absorver muito a juventude, 
um processo que vem da formação. 
Temos o melhor campeonato do 
mundo porque financeiramente 
temos essa possibilidade, mas es-
quecemo-nos que ao trazer muitos 
estrangeiros, empurramos os jo-
gadores portugueses para clubes 
inferiores, e talvez para divisões in-
feriores. Hoje temos uma Segunda 
Divisão muito forte, com muita 
qualidade e com muitos jogadores 
de Primeira. Temo pelo futuro da 
modalidade em Portugal porque há 
um trabalho de base que não é feito. 
Dou o exemplo de Espinho, onde 
certamente não haverá muitas 
crianças a saber o que é o hóquei 
em patins, e não sabem que é pos-
sível jogar no concelho. Sempre tive 
a preocupação de mostrar o que era 
este desporto enquanto professor, 
e eles ficavam estupefactos. Penso 
que em Espinho falta partilhar a 
modalidade com os mais novos, é 
preciso ir às escolas. �

a equipa técnica do professor Luís 
Canelas na Académica de Espinho, e 
tínhamos de dar os treinos sempre 
com os patins calçados, algo que o 
professor fazia questão. No entanto, 
eu não podia continuar mais em 
cima dos patins, porque custava-me 
imenso estar preparado para jogar 
e não poder fazê-lo. O que eu queria 
era continuar a jogar, até porque 
sinto que ainda tenho a capacidade 
física para o fazer, e custa-me muito 
não jogar, apesar de já estar mais 
mentalizado. Ainda assim, estando 
eu perto do balneário, tendo em 
conta as funções que desempenho 
atualmente, preencho esse vazio de 
alguma forma.
Como foi a transição para 
treinador-adjunto?
Foi natural. Na parte final da carreira 
recebi muitos convites para fazer 
parte das equipas técnicas. Fui rejei-
tando porque queria jogar e estava a 
custar aceitar que a carreira estava 
a chegar ao fim, mas sempre quis 
acabar nos meus próprios termos. 
Acabei a carreira durante o confina-
mento e no ano seguinte, a Acadé-
mica chama o professor Luís Canelas 
que me convida para fazer parte da 
equipa técnica. Somos amigos desde 
crianças e acho que essa cumplici-
dade é muito importante para um 
bom funcionamento de uma equipa 
técnica. Para além disso, somos os 
dois sócios do clube, estivemos li-
gados à Académica desde cedo e 
nada nos daria mais felicidade do que 
servir o clube.
Seria melhor jogador se o tivesse 
como treinador-adjunto?
Quando passei a ser treinador-ad-
junto, percebi que nem sempre fui 
um jogador fácil de lidar para os 
meus treinadores e colegas, porque 
era muito exigente com todos. Por 
isso, reconheço que não foi tarefa 
fácil para os meus treinadores. A 
minha carreira como treinador-ad-
junto não foi longa o suficiente para 
poder responder à sua resposta, 
uma das épocas correu muito bem 
e a outra nem por isso. 
Pretende retomar essas funções 

no futuro?
Sim, se estiverem reunidas as con-
dições para realizar um trabalho 
competente e em que me sinta bem. 
Por exemplo, o professor Luís Ca-
nelas será sempre uma referência 
para mim, no sentido em que somos 
amigos e conheço o seu trabalho. Se 
ele me chamar para trabalhar com 
ele, é possível que aceitasse e teria 
todo gosto em ajudá-lo. No entanto, 
há um pormenor importante nesta 
conversa que é eu não ter o curso de 
treinador, nem quero ter.
Não quer ser treinador?
Não, porque reconheço que não deve 
ter sido fácil para os meus treina-
dores lidar comigo, e gerir recursos 
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Penso que em 
Espinho falta 
partilhar a 
modalidade com 
os mais novos, é 
preciso ir às escolas

 

O que eu queria era 
continuar a jogar, 
até porque sinto 
que ainda tenho a 
capacidade física 
para o fazer, custa-
me muito não jogar
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DEFESA DE ESPINHO - 4740 - 9 MARÇO 2023

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO 
CONVOCATÓRIA 

Convocam-se todos os sócios da ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE 
ESPINHO, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, para uma 
assembleia geral a realizar no próximo dia 16 de Março de 2023, 
pelas 21.30 horas, no Pavilhão Arq. Jerónimo Reis, e com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS 
1. — Apreciação do ponto de situação relativo às obras de 
ampliação e recuperação do Pavilhão Arq. Jerónimo Reis e Plano 
Financeiro aprovado em assembleia gera para tal efeito, com 
eventual alteração de medidas previstas nesse Plano. 
2. — Discussão de qualquer outro assunto de interesse para a 
coletividade. 

Nos termos do disposto no art. 54.° n°s 1 e 2 dos Estatutos, a reunião terá o seu 
início à hora acima indicada, caso estejam presentes sócios em número igual ou 
superior à maioria dos sócios no pleno gozo dos seus direitos. Se tal não acontecer, 
a assembleia geral funcionará e deliberará validamente, qualquer que seja o número 
de sócios presentes, meia hora depois da hora acima indicada. 

Espinho, 28 de Fevereiro de 2023 
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Dr. Amadeu José Melo Morais 

DEFESA DE ESPINHO - 4740 - 9 MARÇO 2023

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO 
CONVOCATÓRIA 

Convocam-se todos os sócios da ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE 
ESPINHO, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, para uma 
assembleia geral a realizar no próximo dia 30 de Março de 2023, 
pelas 21.00 horas, no Pavilhão Arq. Jerónimo Reis, e com a seguinte 
ORDEM DE TRABALHOS 
- Eleição para a Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e 
Direcção  para o biénio 2023/2024. 

Nos termos do disposto no art. 54° n°s 1 e 2 dos Estatutos, a reunião terá o seu 
início à hora acima indicada, caso estejam presentes sócios em número igual ou 
superior à maioria dos sócios no pleno gozo dos seus direitos. 
Se tal não acontecer, a assembleia geral funcionará e deliberará validamente, 
qualquer que seja o número de sócios presentes, meia hora depois da hora acima 
indicada. 
Os trabalhos encerrarão às 23.00 horas. 
Chama-se a atenção para o disposto nos arts. 83° a 89° dos estatutos do Clube, 
relativos á apresentação de candidaturas e à tramitação do processo eleitoral . 

Espinho, 28 de Fevereiro de 2023 
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Dr. Amadeu José Melo Morais

P
U

B

P
U

B

9 de março de 2023 • Defesa de Espinho • 17



O JOVEM surfista espi-
nhense, Heitor Ribeiro, da 
Associação Mar de Espinho, 
alcançou o segundo lugar na 
primeira etapa do Circuito 
Regional de Surf do Norte, 
prova que decorreu na praia 
da Barra, em Ílhavo.
O atleta espinhense, trei-
nado por Luís Godinho, des-
tacou-se com a segunda po-
sição nos sub-14. 
Na prova ilhavense esti-
veram 11 atletas a representar 
a Associação Mar de Espinho, 
nas categorias de sub-12, 
sub-14 e sub-16 masculinos, 
entre os quais Nadir Ro-
sário, Eduardo Soares, Tomás 
Rego, Tiago Balonas, David 
Coelho e os surfistas mais 
experientes, nomeadamente 

Heitor Ribeiro, Gabriel Silva, 
Diogo Tavares, Guilherme 
Amaral, Rodrigo Paupério e 
Miguel Bugallo.
A primeira etapa do Regional 
do Norte foi organizada pela 
Associação de Surf de Aveiro 
e ficou marcada pelas boas 
condições do mar durante os 
dois dias de prova.  MP

NATAÇÃO

GINÁSTICA RÍTMICA SURF

CAMPEONATO SABSEG

MANUEL PROENÇA

OS NADADORES do SC 
Espinho, Rodrigo Rodrigues, 
Rodrigo Rocha, Guilherme 
Pinto e Francisco Santos sa-
graram-se campeões regionais 
no Campeonato Regional de 
Inverno de Juvenis, Juniores 
e Seniores que decorreu nas 
Piscinas Municipais da Ga-
fanha. Os tigres conquistaram, 

também, o título regional de 
estafetas nos escalões de ju-
niores e de juvenis B.
Rodrigo Rodrigues (júnior), 
destacou-se com a vitória al-
cançada nos 50 metros costas 
e em mariposa, chegando ao 
pódio, no segundo lugar, nos 
200 metros em mariposa e em 
estilos e na terceira posição 
nos 800 metros livres.
Rodrigo Rocha (júnior), foi 

campeão regional nos 200 
metros bruços e vice-cam-
peão nos 50 e nos 100 metros 
bruços.
Guilherme Pinto (juvenil A) 
chegou ao primeiro lugar 
no pódio nos 400 e nos 1500 
metros livres e nos 200 me-
tros mariposa, alcançando, 
também, a segunda posição 
nas provas de 100 metros livres 
e de mariposa.

Nadadores tigres 
somaram títulos regionais

Heitor 
Ribeiro ficou 
em segundo 

Madalena Coutinho e 
Flor Barbosa garantiram 
apuramento para o Nacional

defesa-ataque

Rodrigo Rodrigues, Rodrigo Rocha, Guilherme Pinto e Francisco 
Santos sagraram-se campeões regionais. Equipa júnior masculina 
alcançou recorde regional em prova de estafetas.

A EQUIPA de futebol do SC Espinho regressou 
às vitórias no passado domingo. Os tigres ba-
teram o S. Vicente Pereira, penúltimo classifi-
cado da fase de manutenção/descida do Cam-
peonato Sabseg, por 3-0.
O avançado oriundo dos escalões de formação 
dos espinhenses, Guga, inaugurou o marcador 
a meio da primeira parte, após um período 
em que os espinhenses sentiram a pressão do 
adversário.
Na segunda parte, a equipa de Fábio Paquete 
apareceu mais desinibida e pragmática e acabou 
por concretizar as oportunidades que criou.
O golo de Wilson Rodrigues trouxe alguma 
tranquilidade e no último minuto do tempo 
regulamentar, Daniel Santos deu a machadada 
final com o terceiro golo dos alvinegros.
Tratou-se de “uma vitória muito suada”, como 
admitiu, no final do encontro, o técnico espi-
nhense que a considerou "justa".
O SC Espinho segue, isolado, no comando da 
tabela classificativa, com mais 10 pontos que o 
Canedo FC.
No próximo domingo os tigres irão jogar a Cas-
telo de Paiva com o SC Paivense, último classi-
ficado, no Campo Municipal da Boavista, às 16 
horas.  MP

A GINASTA da Académica de 
Espinho, Madalena Coutinho, 
sagrou-se campeã distrital de 
arco e vice-campeã absoluta, 
no Campeonato Distrital de 
Ginástica Rítmica da 2.ª Di-
visão, que decorreu em Santo 
Tirso. A academista Flor Bar-
bosa alcançou a segunda po-
sição em arco.

As duas atletas garantiram o 
apuramento para o Campeo-
nato Nacional da 2.ª Divisão 
que irá decorrer em Vagos a 1 
e 2 de abril.
Flor Barbosa alcançou duas 
medalhas na prova com o ter-
ceiro Lugar em movimentos 
livres e a terceira posição em 
arco, ficando também com o 
terceiro lugar na classificação 
geral.
A academista Rita Duarte ob-
teve o oitavo lugar na classifi-
cação geral com a quarta po-
sição em arco e o nono lugar 
em movimentos livres.
No escalão de Juniores, as gi-
nastas Sofia Amorim e Inês 
Sousa classificaram-se em 
15.º e no 18.º lugar, respetiva-
mente.  MP

Tranquilidade só 
na segunda parte

SC ESPINHO S. VICENTE PEREIRA

3 0
JORNADA 02. 05/03/2023

Campo Joaquim Domingos Maia, em Nogueira da Regedoura

CARTÕES
SU

BS
T.

AS EQUIPAS

SU
BS

T. CARTÕES

V A A V
Diogo Santos Rúben Sousa

83                           Dimitri Vareiro
© João Ricardo Rui Silva
Ricardo Almeida Chico Mendes

Malecas Seminha ©
70 Dida Mathias Broomes        70

Xoura Buena
83                    Lucas Lima Viditos
63                    Ferreirinha Jackciel Silva                 32 32

Wilson Rodrigues André Duarte               70

83                              Guga Ronaldo                        45

Fábio Paquete T Mário Marques
Miguel Borges João Pedro

Roger André Pereira
83              Duarte Santos Paulinho                       70

83            Renato Valente Ruca                              45

83            Daniel Paquete Hugo Oliveira              45

Simão Henriques Ashvin                          70

63               Daniel Santos
1-0 ao intervalo. Marcadores: 1-0, por Guga (22); 2-0, por Wilson Rodrigues 
(60); 3-0 por Daniel Santos (89)

ÁRBITRO: Óscar Rocha (AF Aveiro)
ÁRBITROS AUXILIARES: Tomás Paiva e André Vieira

CAMPEONATO SABSEG 
(MANUTENÇÃO/DESCIDA NORTE)

CLASSIFICAÇÃO
J V E D F-C P

1 SC Espinho 2 1 0 1 3-1 35
2 Canedo FC 2 0 1 1 3-6 25
3 FC Cesarense 2 0 2 0 5-5 19
4 UD Mansores 2 2 0 0 4-0 17
5 S. Vicente Pereira 2 1 0 1 3-4 10
6 SC Paivense 2 0 1 1 3-5 8

RESULTADOS 2.ª Jornada
SC Espinho 3-0 S. Vicente Pereira
Canedo FC 0-3 UD Mansores

SC Paivense 2-2 FC Cesarense

PRÓXIMA JORNADA (12 MARÇO)
UD Mansores 15h00 FC Cesarense
SC Paivense 16h00 SC Espinho

S. Vicente Pereira 15h00 Canedo FC
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R

©
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R
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Francisco Santos (juvenil B), 
foi campeão regional nos 50, 
100 e 200 metros mariposa, 
enquanto o seu companheiro 
de equipa, João Castro, no 
mesmo escalão, foi vice-cam-
peão regional nos 50, 100 e nos 
200 metros mariposa.
Destaque, ainda, para a júnior 
Mafalda Cardoso que obteve 
o terceiro lugar nos 200 me-
tros bruços.
Nas provas de estafetas, os 
nadadores do SC Espinho des-
tacaram-se nos juniores e nos 
juvenis. Os atletas Afonso Ra-
fael, Rodrigo Rocha, Rodrigo 
Rodrigues e Rúben Oliveira sa-
graram-se campeões regionais 
nas provas de 4x50 e 4x100 me-
tros livres e 4x50 e 4x100 me-
tros estilos no escalão júnior.
Francisco Santos, João Castro, 
João Neves e Manuel Oliveira 
foram campeões regionais nas 
provas de 4x50, 4x100 e 4x200 
metros livres e 4x50 e 4x100 
metros estilos no escalão ju-
venil B.
Em juvenis A, os espinhenses 
Raquel Monteiro, Guilherme 
Rocha, Guilherme Pinto e 
Leonor Rocha ficaram com 
a segunda posição nos 4x100 
metros estilos misto.
No final da competição os na-
dadores tigres alcançaram 30 
pódios (18 de ouro, 10 de prata 
e dois de bronze) e bateram 51 
recordes pessoais, dos quais 
23 do clube e um recorde re-
gional na estafeta masculina 
dos 4x50 metros estilos de ju-
niores. 
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Foi na cidade de Espinho que a Mais Optica 
abriu as suas portas no dia 22 de Fevereiro, 
na rua 16, onde conta com a experiência e 
dedicação dos gerentes Bárbara Nogueira 
e Rui Ribeiro. Ambos licenciados em 
Optometria e Ciência das Visão colocam 
ao seu dispor consultas de Optometria e 
Contactologia todos os dias da semana e 
sem marcação prévia.

Com o objetivo de estar mais próxima 
do cliente e trazer-lhe campanhas 
e descontos atrativos, a Mais Optica 
diferencia-se pelo serviço que presta 
através do Cartão Privilege. A todo o cliente 
que adquira este cartão é imediatamente 
oferecido um desconto de 25% na sua 
compra de óculos graduados brancos ou 
de sol e 50% de desconto caso adquira 
um segundo par. Durante os dois anos 
seguintes pode usufruir de um desconto 
de 40% na aquisição de um outro par de 
óculos. Para todas as crianças e jovens até 
aos 18 anos que estejam associados ao 
Cartão Privilege, ao adquirirem uns óculos 
estes ficam a metade do preço.

Aos usuários de lentes de contacto 
também são disponibilizadas campanhas 
muito apelativas tanto para lentes diárias 
como mensais.

Uma mais valia deste cartão é que 
pode associar até mais 5 beneficiários 
para usufruirem das mesmas garantias, 
promoções exclusivas e descontos que o 
titular, sem qualquer tipo de custo extra.

Este cartão ainda lhe dá acesso a duas 
promoções exclusivas do mesmo. Um  
vale de 30€ para os seus beneficiarios  
para poderem descontar na primeira 
compra e também o chamado Cheque 
Privilege. Este cheque de 5% é 
determinado sobre todas as compras 
que tanto o titular como os beneficiarios 
fizeram duante o ano. 

Fique agora a conhecer as garantias  
às quais o Cartão Privilege está associado.
No caso de partir os seus óculos 
graduados, durante os dois primeiros  
anos, este cartão dá-lhe acesso a uma 
troca direta para uns óculos novos,  
com a mesma graduação, a custo zero.
Disponibiliza uma garantia de adaptação 
de 3 meses válida tanto para usuários  
de óculos como para usuários de lentes  
de contacto.
Propõe ainda, para criaças até aos  
12 anos de idade, durante o primeiro ano, 
a troca gratuita das lentes oftalmicas em 
caso de alteração da graduação.

A Mais Optica disponibiliza a todos  
marcas de referência tais como Ray-Ban, 
Tous, Carolina Herrera, Hugo Boss,  
Emporio Armani, entre outras.

O horário de funcionamento é de  
Segunda a Sexta das 9h30-12h30/ 
14h00-19h00 e Sábados das 
9h30-17h00. 
O contacto da loja é 220 134 110 
(custo chamada rede fixa nacional).

TÉNIS

RODRIGO DUARTE conquistou o título 
de campeão regional de singulares ho-
mens e em dupla com o seu companheiro 
de equipa, Gil Aroso, arrecadaram o de 
pares homens.
Madalena Matias sagrou-se campeã re-
gional de singulares senhoras, não per-
dendo qualquer jogo, vencendo-os por 
6/0 e com Gil Aroso conquistaram o pri-
meiro lugar em pares mistos.
Rodrigo Duarte, na final de singulares 
homens, bateu o tenista de Ovar, Dinis 
Gomes, por 6/2 e 6/4. Em pares mascu-
linos, a dupla Gil Aroso/Rodrigo Duarte 
derrotou Dinis Gomes/Rodrigo Fer-
nandes, do Clube de Ténis de Ovar, por 
6/0 e 7/6.
Em pares mistos, Gil Aroso/Madalena 
Matias venceram, na final, Dinis Gomes/
Beatriz Assunção, por 6/3 e 7/6.
Madalena Matias bateu Margarida Reis 
(CT Ovar), na final de sub-16 individual 
feminino, por um duplo 6/0.
Sobre estas conquistas, o treinador dos 
jovens campeões, Miguel Lapido, recorda 
que os títulos alcançados são de “grande 
importância”, sobretudo para a comuni-
dade tenística espinhense. “São como se 
fosse um presente para o Clube de Ténis 
de Espinho, pelo esforço que tem feito em 
prol da modalidade”, afirmou o treinador. 
“Os jogadores têm vindo a fazer um es-
forço muito grande ao longo das semanas 
com treinos específicos. Contudo, os ob-
jetivos individuais do Rodrigo, do Gil e da 
Madalena vão um pouco acima daquilo 
que fizeram até agora”, prossegue o téc-
nico da Espinho Tennis Academy (ETA). 
“Estes jovens jogadores pretendem vir a 
ser profissionais de ténis”, acrescenta.
“Os três jogadores estão a evoluir, mas 
o caminho que têm de percorrer não 

é nada fácil. Com uns dias melhores e 
outros menos bem, vamos avançando, 
passo a passo, para a concretização dos 
seus sonhos”, evidencia Miguel Lapido.
Os jogadores irão agora participar numa 
prova de nível A, com os melhores te-
nistas nacionais, que vai realizar-se nos 
courts do CAF, em Santa Maria da Feira.
“É aí que terão de dar o seu melhor para 
tentarem vencer os melhores de Por-
tugal”, conclui o técnico.

Rodrigo e Madalena vencem  
torneio do CTE

Rodrigo Duarte e Madalena Matias 
foram os vencedores do escalão de sub-16 
do Torneio Juvenil Primavera 2023, que 
decorreu no fim de semana no Complexo 
de Ténis de Espinho.
Rodrigo Duarte venceu, na final, o seu 
companheiro de equipa, Gil Aroso, por 6/1 
e 6/0 enquanto Madalena Matias bateu 
Gabriela Marques (primeira cabeça-de-
-série, do Albi SC e número nove do Ran-
king FPT) com um contundente 6/0 e 6/2.
No escalão mais jovem (sub-12) feminino 
chegaram à final as atletas da Escola de 
Ténis da Maia, Leonor Leitão que impôs o 
seu estatuto de primeira cabeça-de-série 
e derrotou Matilde Barbosa por 4/1 e 5/3.
Nos sub-12 masculinos, o quarto cabe-
ça-de-série, Frederico Âncede (Oporto 
Cricket LTC) apresentou um ténis muito 
evoluído e venceu todos os adversários 
com facilidade inclusive, na final, o nú-
mero um, Luís Bernardo (ET Maia) por 
4/0 e 4/1.
O torneio, organizado pelo Clube de 
Ténis de Espinho, contou com a partici-
pação de 83 jogadores, oriundos de vá-
rias zonas do país. 

Rodrigo Duarte, Gil Aroso e 
Madalena Matias sagraram-se 
campeões regionais

Mais Optica – Serviço de 
atendimento personalizado. 

Campanhas muito atrativas sempre  
a pensar no bem-estar do cliente

A Mais Optica espera por si

Os atletas do Clube de Ténis de Espinho (CTE) Rodrigo Duarte, 
Gil Aroso e Madalena Matias alcançaram quatro títulos regionais 
de sub-16, no Campeonato Regional que decorreu em Santa Maria 
da Feira, nos courts de ténis do Clube Académico da Feira (CAF).
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LISANDRA VALQUARESMA 
 

 
SE É UMA pausa de sossego, 
tranquilidade e de contacto 
com a natureza que precisa, 
então esta sugestão é para 
si. Apenas 50 minutos de via-
gem o distanciam de Moldes, 
uma freguesia de Arouca que 
lhe pode trazer momentos de 
pura descontração.
À chegada, pode dar um pas-
seio rápido pela freguesia, 
descobrindo os principais 
pontos de referência, mas 
pode ser à mesa do Pedrogão, 
um dos mais conhecidos res-
taurantes da terra, que pode 

começar por descobrir a es-
sência da zona. Entre os assa-
dos no forno a lenha, de vitela 
ou javali, a chanfana, rojões 
ou cozido, o difícil pode ser 
escolher. Caso tenha oportu-
nidade de ir, pois o restauran-
te só abre após solicitação de 
marcação, não deixe de pro-
var, para sobremesa, a sopa 
seca, um doce tradicional. 

MOLDES é um bom local 
para tirar o pó das suas sa-
patilhas. Se é fã de caminha-
das e de percursos pedestres, 
acredite que está num bom 
local, pois estão disponíveis 

duas opções para que viva a 
experiência ao máximo. 
Caminhos do Sol Nascente é 
um dos trilhos que pode per-
correr. São, no total, 13 quiló-
metros que se iniciam junto 
à Igreja de Moldes. Apesar de 
ser um trajeto que dura, em 
média, cerca de cinco horas, 
é de dificuldade baixa, pas-
sando por caminhos rurais, 
tradicionais e de montanha. 
Trata-se de um percurso em 
terreno fácil, passando por 
lugares de grande beleza, 
basta que siga as indicações 
presentes no local. 
Depois de passar por Fuste, 
seguirá caminho até chegar 
a Friães, onde poderá con-
templar um extenso bosque 
que, depois de percorrido, 
o levará até Bustelo. No en-
tanto, ainda em Fuste, junto 
à escola primária, explore a 
imponência da encosta da 
serra da Penha Amarela. De 
seguida, siga em direção ao 
centro da aldeia, onde poderá 
conhecer a capela de Santa 
Catarina e, mais tarde, parta 
para Espinheiro. Pelo meio 
vai encontrar o Parque de La-
zer da Palma e, olhando para 
nascente, a Serra de Monte-
muro e o vale do Rio Paivô. 
No lugar de Espinheiro, não 
deixe de conhecer a capela da 
Senhora da Mó.
Ao longo deste percurso, 
vai poder ver a Ribeira de 

Espinho. Moldes e a região 
envolvente apresentam no-
mes de lugares que, para os 
espinhenses, são bem co-
nhecidos, tal como Espinho 
e Granja. 
Às portas de Bustelo, terá que 
atravessar a aldeia. Aí poderá 
contemplar as casas típicas, 
mesmo que abandonadas, 
erguidas em pedra granítica 
e telhados de xisto. Quando 
chegar à estrada principal, 
vai ter que descer a encosta. 
No fim, vai estar de novo jun-
to ao ponto de partida.
Como segunda opção, tem 
a Rota do Ouro Negro. Este 
percurso inicia-se na aldeia 
de Fuste, na freguesia de 
Moldes, e termina no lugar 
de Rio de Frades, união de 
freguesias de Cabreiros e Al-
bergaria da Serra. O percurso 
tem a duração média de duas 
horas e meia e cerca de seis 
quilómetros de distância.
Quem faz este trajeto, não 
muito aconselhável nos 
meses de maior calor de-
vido às suas íngremes su-
bidas, pode depara-se com 
alguns vestígios de anti-
gas minas rudimentares 
que serviam para extração 
de volfrâmio, algo comum 
e que nos remete para a 
época da Segunda Guerra 
Mundial, aliás é devido a 
este facto que o trilho tem 
o nome de Ouro Negro. 

Caminhar e conhecer Moldes 

Zona Fluvial de Ponte 
de Telhe
Um dos locais mais 
frequentados e adorados 
pelos habitantes de 
Arouca por consistir 
numa excelente zona 
fluvial.
Parque de Lazer da 
Palma
Parque de merendas, 
ideal para uma paragem 
mais demorada e 
um momento de 
contemplação para o 
vale de Arouca.

DEPOIS de um dia de in-
tensa caminhada, reserve 
o domingo para conhecer o 
que ainda não conseguiu. 
Assim, sugerimos que visi-
te a Panorâmica do Detrelo 
da Malhada, onde poderá 
deixar-se deslumbrar com 
as vistas magníficas e, ao 
mesmo tempo, captar as 
mais belas fotografias. Fica 
situado a mais de mil metros 
de altitude e permite ver a 
maior parte da área do Arou-
ca Geopark.
Outro dos locais de para-
gem obrigatória é a Panorâ-
mica do Baloiço de Moldes, 
situado no lugar de Fuste. É 
o motivo perfeito para o re-
gresso a uma das principais 
diversões da infância e local 
para brincadeiras com os 
seus filhos.
A não perder são, também 
sem dúvida, as bolas quart-
zodioríticas, também cha-
madas pedras-cebola, que 
estão localizadas nos Vivei-
ros da Granja. Tratam-se de 
blocos arredondados que 
resultaram da fratura do 
maciço quartzo diorítico de 
Arouca. Também no Chão de 
Espinho, na beira da estrada, 
poderá ver o Quartzodiorito 
de Espinho, onde também se 
inclui as chamadas pedras 
cebola. ○

Freguesia de Arouca 
conhecida pela sua 
beleza, oferece a 
possibilidade de uns 
dias de descanso, 
de aventura e, 
sobretudo, de 
descoberta. 
Os trilhos Caminhos  
do Sol Nascente  
e Rota do Ouro 
Negro permitem-lhe 
testemunhar a  
riqueza do 
património natural  
e rural do vale 
de Moldes
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Embora a sua clientela já te-
nha conhecimento dos pra-
tos de carne, Paulo garante 
que cerca de 70% dos seus 
clientes procuram-no pelas 
espetadinhas de gambas e 
lulas. “Ao almoço servimos 
os nossos menus variados 
na brasa como picanha, lulas, 
bife e a posta da casa, mas ao 
jantar, são mesmo as espeta-
dinhas que são a opção mais 
procurada”, assegura. 
“Já cá tive clientes de Mi-
randela que me chamaram 
à mesa para me dizer que a 
minha posta da casa era bem 
melhor que a posta à miran-
desa que comiam na sua ter-
ra”, confidencia.

NEGÓCIO TEM 
TENDÊNCIA A CRESCER

Paulo Leal entrou no negócio 
há 18 anos, mas só ao final de 
uma década é que conseguiu 
ter o devido retorno. Foi per-
sistente e manteve uma linha 

que achou que seria melhor 
para o futuro, até ao momen-
to em que criou a sua especia-
lidade nas espetadas.
“Desde que comprei o res-
taurante, sempre pensei em 
transformá-lo naquilo que é 
hoje. Nunca quis vulgarizá-lo 
pela lógica da refeição econó-
mica. Enquanto isso funcio-
nou dessa forma, ao longo de 
quase cinco anos, só cá traba-
lhávamos três pessoas. Havia 
alturas em que esperávamos 
que os clientes aparecessem”, 

recorda Paulo Leal reconhe-
cendo que, atualmente, “em 
cada dia que passa o negócio 
cresce”. “Não é por acaso que já 
temos oito postos de trabalho 
no restaurante”, acrescenta.
O El Guapo tem vindo a 
crescer, paulatinamente. No 
entanto, Paulo Leal quer am-
pliá-lo um pouco mais. “Já fiz 
um pequeno investimento no 
El Guapo com a construção 
da esplanada. Futuramente 
pretendo realizar uma outra 
obra, no interior. Será retira-
do o atual balcão e a sala irá 
ganhar entre 20 a 30 lugares e, 
numa outra fase, a construção 
de mais uma pequena sala, 
nas traseiras. Mas estas obras 
dependem, naturalmente, dos 
nossos clientes. Quantos mais 
tivermos, mais sentimos a ne-
cessidade de ampliar as insta-
lações”, diz Paulo Leal.
“Gostaria de ter tido este res-
taurante que tenho hoje aos 
35 anos. Sinto que a minha 
saúde já não está muito bem e, 
por isso, teria outra dinâmica. 
Fiz um esforço extraordinário 
durante cerca de 10 anos, sem 
ganhar muito dinheiro, mas 
sinto que hoje o negócio está, 
de facto, em bom ritmo e, por 
isso, estou muito satisfeito”, 
conclui. ○

LISANDRA VALQUARESMA 

PAULO LEAL, o proprietá-
rio do restaurante El Guapo, 
em Guetim, tomou conta do 
negócio há cerca de 18 anos, 
com a sua mulher, Alberti-
na Gomes. Um percurso que 
abraçou, com grande paixão 
e dedicação, após uma ex-
periência como cortador de 
carnes e chefe dos talhos dos 
hipermercados Modelo Con-
tinente, do grupo Sonae. 
Sobre o espaço, Paulo Leal 
recorda que “o senhorio do 
prédio era de El Guapo, na 
Venezuela. Foi um nome que 
ficou porque não dei muita 
importância. Apostei na qua-
lidade dos produtos e no aten-
dimento e, por isso, nunca me 
preocupei com o nome”, diz.
“Na altura em que comprei o 
restaurante, o negócio estava 
voltado para os pratos do dia. 
Entendi dar uma outra dinâ-
mica e, por isso, desenvolvi a 
ideia envolta das espetadas de 
marisco. Não era um conceito 
novo, uma vez que aqui muito 
próximo já existia um restau-
rante que era famoso pelas 
suas espetadas de marisco, 
mas era uma especialidade 
que poderia ser aproveitada 
por todos, criando-se uma tra-
dição na zona”, explica.
Paulo já fora proprietário de 
uma hamburgueria, em Es-
pinho, e resolveu fazer uma 
aposta no El Guapo pela sua 
localização. “Foi uma oportu-
nidade que tive pela frente e 
agarrei-a”, afirma.
Ainda sobre a concorrência, 

Espetadas 
de gambas 
e de lulas: a 
especialidade 
do El Guapo
Entre outras iguarias, a espetada de gambas 
e de lulas é a especialidade do restaurante El 
Guapo, em Guetim. Paulo Leal, proprietário 
do espaço, vê nessa iguaria uma janela de 
oportunidade para um negócio que poderá 
vir a ser uma mais-valia para o cardápio 
gastronómico espinhense.

ESPETADA DE  
GAMBAS E LULAS

1 dose – 1 pessoa
14,5 €

Gamba com 
grande dimensão
Lulas de melhor 
qualidade
Grelhado na brasa
Molho de manteiga 
com várias especiarias
Salada mista
Batata frita ou 
batata a murro

Restaurante El Guapo

, Rua Combatentes,  
n.º 509, Guetim

N +351 22 734 1672

PRATO 
DA
CASA

Paulo Leal afirma que o facto 
de haver mais um restauran-
te a confecionar as espetadas 
de marisco em Guetim, não 
é um problema. “Só poderia 
trazer vantagens a todos ha-
ver mais um.”, sublinha. 
“Sabemos que há um restau-
rante aqui próximo que é pio-
neiro desta iguaria e, por isso, 
não entramos em disputas ou 
guerras. Há espaço para todos 
e, na minha opinião, até deve-
ria haver mais restaurantes 
a fazer as espetadas”, defen-
de. “Seria um pouco como na 
Mealhada onde o leitão é a 
iguaria principal e há vários 
restaurantes a servirem o pra-
to”, explica o proprietário sus-
tentando que “as espetadas 
de marisco “deveriam estar já 
bem enraizadas em Espinho 
como um prato tradicional”, 
conhecido em todo o país. 
“Quem vinha a Espinho iria 
procurar este prato em vários 
restaurantes. A concorrência 
sempre foi saudável aos negó-
cios e, sobretudo, aos clientes”.
Tendo sido cortador de carnes, 
Paulo sente um enorme orgu-
lho por ter no restaurante “as 
melhores carnes”. A posta da 
casa [posta mirandesa], coste-
leta de boi e bife na brasa, são 
alguns dos pratos que Paulo 
Leal se orgulha de ter ao dis-
por dos clientes. “Escolho as 
melhores peças de carne e 
vou diretamente buscá-las ao 
fornecedor. Estou na minha 
área e conheço muito bem as 
carnes, o que dá garantia de 
qualidade aos produtos que 
tenho”, sustenta.
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“Sabemos que há 
um restaurante 
aqui próximo que 
é pioneiro desta 
iguaria e, por isso, 
não entramos 
em disputas ou 
guerras. 
Paulo Leal
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10 MAR
Lançamento do CD 
Canções para Espinho  
de Irene Viera 
FACE – Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho
Horário: 21h30

12 MAR 
Oficina de Ilustração 
Horário: das 15h às 17h 
Que animal seria o teu pai? 
Desenha-o!  
Este é mote para a realização 
de uma oficina de ilustração, 
promovida pela 4500 Craft 
Corner, loja localizada na 
Rua 62. A iniciativa obriga a 
uma inscrição prévia, pois 
só permite a participação de 
15 pessoas e é orientada pela 
formadora Maria Augusta. 
O preço por pessoa é de oito 
euros.

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

10 MAR
O Outro Lado  
da Esperança
Cineclube – FEST
Auditório Casino Espinho 
Horário: 21h30
Aki Kaurismäki regressa 
ao seu estilo cómico 
para abordar a crise dos 
refugiados, onde mostra 
como o racismo e a violência 
são situações a que estas 
pessoas estão sujeitas. 
O filme do finlandês 

centra-se em Khaled, um 
mecânico sírio que acaba em 
Helsínquia e onde terá uma 
interação com um vendedor 
de camisas. Este ganha 
uma quantia assinalável a 
jogar póquer e compra um 
restaurante, onde acaba por 
empregar Khaled.

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

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 afirmativo, 
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 Oficina De 
Expressão Plástica
Museu de Lamas  
Horário: 10h-12h/14:30h-16:30h
Entrada: 4€
“Contar carneiros não dá 
sono ao pequeno Panda. 
Por isso mesmo, o pai 
sugere-lhe que conte vacas, 
porcos ou elefantes. Por 
fim, desdobrando a última 
página, descobrimos quantos 
animais conta o pequeno 
Panda. Mas será que 
adormece?!”

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. 

22 MAR
Exibição do filme AMADEO
Centro Multimeios de 
Espinho
Horário: 15h 
Sessão especial para as 
escolas do concelho, com 
a presença de Vicente 
Alves do Ó, realizador do 
filme. Lotação limitada aos 
lugares existentes, mediante 
inscrição prévia.

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, ritmicamente livre e 
incomparavelmente fluido 
faz dele um dos músicos de 
jazz mais importantes que 
surgiram nos últimos trinta 
anos, e a sua conceção sonora 
inovadora da guitarra mudou 
a forma como o instrumento 
tem sido percebido e tocado 
desde então”.

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

 agenda 

Qualidade e  
conveniência, aos
melhores preços. 
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Especialidade em Peixe de Mar

Os Melinhos
Restaurante Marisqueira
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APARTAMENTOS  
T0, T1, T2 e T3. 
Totalmente equipados, 
com TV Cabo mais Sport 
TV, telefone, garagens, 
limpezas. Rua 62, n.º 156. 
Tlf. 227310851/2 - Fax 
227310853

QUARTOS, c/ casa 
de banho privativa, c/ 
cozinha, pequeno-almoço, 
tratamento de roupa, 
garagem e TV Cabo mais 
Sport TV. Tlf. 227340002 
ou 227348972
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CLÍNICA MÉDICA 
DR. JOAQUIM MENDES & FILHA, LDA
CONTINUA EM ATIVIDADE NA RUA 14, Nº 448 
E EM EXPANSÃO DO SEU CORPO CLÍNICO 

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

A versão zero da Carta Metro-
politana para a Cultura esteve 
em discussão numa sessão 
pública promovida pelo Muni-
cípio de Espinho, no passado 
dia 2, na Biblioteca José Mar-
melo e Silva.
A iniciativa conjunta do Mu-
nicípio e da Comissão Execu-
tiva da Área Metropolitana do 
Porto (AMP) teve em vista a 
participação de vários agentes 
culturais no desenvolvimento 
de uma carta cultural com os 17 
municípios da AMP.
Na apresentação, o chefe da 
Divisão de Educação e Cul-
tura da Câmara Municipal de 
Espinho, José Mário Cachada, 
sublinhou a importância do 
documento e salientou o facto 
do Município ser "parte ativa 
desde o primeiro momento" 
na elaboração do documento 
que "define áreas prioritárias" 

e "um conjunto de princípios 
inovadores".
Por sua vez, o secretário da Co-
missão Executiva Metropoli-
tana do Porto, João Carapeto, 
deu o panorama daquilo que 
se pretende com o desenvolvi-
mento e a implementação do 
documento que "terá de ser 
visto numa lógica metropoli-
tana", como "uma parceria entre 
todos" e com o "envolvimento 
dos 17 municípios da AMP".
A Carta Metropolitana 
para a Cultura irá abranger 
quatro áreas de atuação, 
entre as quais o património 
cultural e criação contem-
porânea e uma plataforma 
metropolitana para a cul-
tura e vários princípios 
orientadores. Nessa base, o 
documento passará a ser o 
principal instrumento de 
elaboração, execução e aná-
lise das políticas culturais 
da AMP.
A sessão em Espinho contou 
com um debate com a inter-
venção de vários agentes 
culturais que deram o seu 
contributo com algumas 
das suas ideias no sentido de 
melhorar a Carta Metropoli-
tana para a Cultura.  MP

A Academia de Letras, Ciên-
cias e Artes de Ponte Nova, 
de Minas Gerais (Brasil), vai 
realizar uma cerimónia de 
entrega de prémios literários 
nos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Espinho, no 
próximo sábado, dia 11, às 15 
horas.
O evento, que tem organi-
zação espinhense, pretende 
premiar os participantes do 
concurso Professor Mário 

Clímaco, nas vertentes de 
poesia e crónica. Segundo 
Fernanda Cabral e Maria 
La Salet, membros da orga-
nização, vão ser atribuídos 
seis prémios, três em cada 
categoria e seis menções 
honrosas. Entre os 20 par-
ticipantes, destaque para o 
espinhense António Pinto 
Oliveira, que na cerimónia 
vai ser galardoado com um 
prémio literário.  MP

Carta 
Metropolitana 
para a Cultura 
deverá espelhar 
parcerias entre os 
17 municípios

Academia brasileira realiza entrega 
de prémios literários em Espinho 

CULTURA

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

a apresentação desta página

*Regulamento disponível em gruposolverde.pt

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

sorteio da Tômbola do Bingo*

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

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

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

O QUE É QUE O BINGO TEM?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BINGO2023_01 - FOLHETO OFERTAS BINGO - DEF_ESPINHO.pdf   1   31/01/2023   14:14:46
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última
RECEBA ESTE JORNAL EM SUA CASA! 

Assinatura anual do jornal Defesa de Espinho, por €32,5 

Envie os seus dados pessoais para: 
comercial@defesadeespinho.pt ou ligue 227 341 525 / 967 368 404 

"Nunca quis fazer 
do hóquei uma 
guerra, apenas 
dei sempre tudo 
pela camisola que 
representava” 
Tibério Carvalho,  
antigo jogador de hóquei 
em patins, p16 e 17

"O efetivo que 
temos é feito 
de excelentes 
profissionais e 
considero que 
Espinho seja uma 
cidade segura"  
Rosa Gomes,  
comissária da PSP 
p4 e 5

"Estamos 
dispostos a ir 
até às últimas 
consequências 
legais e judiciais 
para esclarecer 
esta situação" 
Bernardo Gomes de 
Almeida, presidente  
do SC Espinho, p9

faladura

Agora é mais fácil aceder 
aos nossos produtos

W W W . B E A T R I Z D O S P A N O S . P T

 TEMPO ESPINHO:  

QUI • 9 18°
13°

SEX • 10 18°
13°

SÁB • 11 18°
13°

DOM • 12 17°
12°

SEG • 13 18°
11°

TER • 14
16°
11°

QUA • 15 17°
9°

QUI • 16 18°
10°

Fonte: www.ipma.pt
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