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Por alegado crime
de usurpação

Polícia
detém dois
feirantes

A Brigada de Intervenção Rápida e Fiscaliza-
ção da Polícia de Segurança Pública de Espinho
deteve dois feirantes – um homem de 32 anos e
uma mulher de 30 anos –, por alegado crime de
usurpação. Os agentes policiais apreenderam
159 DVD e 208 CD, no valor global de cerca de
5505 euros. Nesta operação realizada na feira
semanal, na segunda-feira, a PSP apreendeu
ainda 57 carteiras, 19 cintos, 16 malas e quatro
bonés de várias marcas, por suspeita de contra-
facção, no valor total estimado em cerca de 1980
euros. Na operação, que decorreu entre as 7 e
as 19 horas de segunda-feira, a PSP envolveu 14
elementos policiais apoiados por duas viaturas.

Manuel Proença

Por condução
sob efeito do álcool

Três detidos
A PSP de Espinho deteve, desde quinta-feira
até à passada segunda-feira, quatro condutores
– um (aposentado de 71 anos) por condução de
um motociclo sem estar habilitado para o efeito
e três por condução sob o efeito do álcool.

Um dos condutores detidos, um operário da
construção civil de 47 anos, apresentava uma
taxa de alcoolemia de 2,14 g/l quando conduzia
um ciclomotor; outro, também um operário da
construção civil de 47 anos, conduzia um auto-
móvel com uma taxa de alcoolemia de 1,33 g/l;
o outro, um picheleiro de 64 anos, apresentou
uma taxa de alcoolemia de 2,04 g/l quando
conduzia um automóvel. Entretanto, no período
de uma semana, a Esquadra de Trânsito da PSP de
Espinho registou cinco acidentes de viação, dos
quais não resultaram quaisquer feridos e levantou
202 autos de contra-ordenação, por infracção às
regras de trânsito.

Manuel Proença

Por posse de haxixe

Jovem detido
A PSP deteve, na quinta-feira, cerca da 1.20
horas da madrugada, um jovem de 21 anos,
empregado de armazém por alegado tráfico de
estupefacientes. Os agentes da PSP de Espinho
apreenderam-lhe 31 doses de haxixe.

Nessa mesma altura, os agentes policiais
identificaram um outro jovem de 18 anos, de
profissão desconhecida, por posse de sete doses
do mesmo estupefaciente.

Manuel Proença

Paróquias
vivem
Paixão

do Senhor
Sandra Soares

A Páscoa é vivida de forma diferente mas com
a mesma intensidade nas cinco paróquias do
concelho de Espinho que cumprem a tradição
das celebrações do Tríduo Pascal. Todavia, vão
mais além na busca de uma vivência mais
profunda desta época. Destaque para a recria-
ção da Via-Sacra no Largo da Câmara que une as
paróquias de Anta, Guetim e Espinho numa
primeira iniciativa desta dimensão.

Esta recriação está marcada para as 21.30
horas de terça-feira santa e vai mobilizar várias
dezenas de pessoas que pretendem recriar os
últimos passos do senhor de uma forma sufici-
entemente realista que assim ajude quem por ali
passar a viver mais profundamente estes mo-
mentos fulcrais da vida cristã.

Mas esta não é a única iniciativa que vai
abrilhantar a época pascal, já que, tal como há
mais de duas décadas, a Igreja Matriz de Espi-
nho, com o patrocínio da Câmara Municipal,
oferece mais uma vez, na quarta-feira santa, aos
espinhenses e às populações circunvizinhas o
solene Concerto da Páscoa, de nível internacio-
nal.

A partir das 21.30 horas, com o coro da Sé
Catedral do Porto apresentar-se-ão os solistas
Gudrun Ingimars (soprano), Rui Taveira (tenor)e
Luís Rodrigues (barítono), assim como o
Ensemble Orquestral do Porto, dirigido po Marc
Tardue.

A primeira parte do concerto será preenchi-
da pelo Requiem, op 48 de Gabriel Fauré (1845-
1924) e a segunda parte, por sua vez, englobará
duas obras de Felix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847), a saber: “Hör mein Bitten - Hino
sobre o Salmo 54/55”, de 1844  e “Christus, op
97 - Oratória Incompleta”, de 1847.

A entrada é gratuita mas limitada aos luga-
res disponíveis.

Entretanto, outras realizações serão levadas
a cabo, como a tradicional Procissão dos Passos

Celebrações começam com bênção dos ramos
em Silvalde no próximo domingo à tarde ou a
recriação da Via-Sacra levada a cabo pelos
jovens da paróquia, na noite de quarta-feira no
Lugar da Marinha e na tarde de sexta-feira junto
à igreja.

Em Paramos destaque também para a rea-
lização de uma via-sacra amanhã à noite e para
a via-sacra infantil realizada no sábado.

Mas são os seguintes os programas das
cinco paróquias:

Anta — Domingo de Ramos – Bênção dos
Ramos (10h30), no Largo da Urbanização do
Souto, seguindo-se Procissão para o Largo da
Igreja, onde se Celebrará a Eucaristia da Paixão
do Senhor, Campal se o tempo permitir.

Quinta-Feira Santa: Celebração da Ceia do
Senhor (21h), Instituição da Eucaristia, Dia do
Sacerdócio, Do Mandamento Novo, Lava-pés.
Adoração do Santíssimo Sacramento até à meia-
noite.

Sexta-feira Santa – Via-Sacra (15h); cele-
bração solene da Paixão do Senhor e adoração
da Cruz (21h); Comunhão Eucarística.

Sábado Santo – Vigília da Páscoa da Ressur-
reição do Senhor (22h). Noite da Luz com  saída
de vários pontos da paróquia (Guimbra, Ponte
de Anta, Idanha e junto às piscinas) em direcção
ao largo da Igreja para a Bênção do Lume Novo
21h15), Proclamação Solene da Luz, Noite da
Palavra, Bênção da Água do Baptismo, Aleluia e
Eucaristia da Ressurreição.

Domingo de Páscoa da Ressurreição do
Senhor – Eucaristia Solene (8h), seguida da
saída das Cruzes da Visita Pascal aos doentes;
Eucaristia Solene (11h), recolha das Cruzes da
Visita Pascal aos doentes. Eucaristia na Capela
de S. Vicente da ldanha (9h); Eucaristia na
Capela de N. Sr.ª dos Altos Céus (10h).

Espinho — Domingo de Ramos – Eucaristia
(10h30) antecedida de bênção dos ramos (10h15)
no adro sul da igreja; realização das restantes
missas nos horários habituais (9h, 12h, 19h).

Terça-feira Santa – Vésperas com eucaristia
na Igreja Matriz (18h30); via-sacra no Largo a
Câmara Municipal (21h30).

Quarta-feira Santa – Vésperas com eucaris-
tia na Capela de S. Pedro (18h30); Grande
Concerto de Páscoa na Igreja Matriz (21h30).

Quinta-feira Santa – Missa da Ceia do Se-
nhor na Igreja Matriz (21h30).

Sexta-feira Santa – Oração de Laudes e
Ofício de Leituras (10h30); Celebração da Pai-
xão (15h); os passos da paixão com procissão da
luz (21h).

Sábado Santo – Oração de Laudes e Ofício
de Leituras (10h30); Vigília Pascal (22h).

Domingo de Páscoa – Realização das habitu-
ais missas (9h, 10h30, 12h, 19h) no final das
quais será dada a Cruz a beijar no adro da igreja.

Guetim – Domingo de Ramos – Celebração
da Benção de Ramos na Paixão do Senhor (9h).

Quinta-feira Santa – Celebração da Ceia do
Senhor (18h), instituição da Eucaristia, Dia do
Sacerdócio, do Mandamento Novo, Lava-pés,
adoração do Santíssimo Sacramento até à meia-
noite.

Sexta-feira Santa – Via-sacra (15h); celebra-
ção solene da Paixão do Senhor e adoração da
Cruz (17h); Comunhão Eucarística.

Sábado Santo – Vigília da Páscoa da Ressur-
reição do Senhor (18h30).

Domingo de Páscoa da Ressurreição do
Senhor – Eucaristia Solene (9h30) seguida da
saída de três cruzes para a Visita Pascal/Com-
passo; Eucaristia Solene, da recolha das Cruzes
da Visita Pascal/Compasso (19h).

Paramos — Amanhã – Via-sacra pública
seguindo o roteiro dos antigos cruzeiros desde
a Capela de Nossa Sr.ª da Guia e até à Capela do
Sr. do Calvário (21h).

Sábado – Via-sacra infantil no largo da igreja
paroquial (15h).

Domingo de Ramos – Eucaristia antecedida
de bênção dos ramos (9h45) no adro da igreja.

Quinta-feira Santa – Missa da Ceia do Se-
nhor na Igreja Paroquial (20h30).

Sexta-feira Santa – Adoração da Cruz
(20h30).

Sábado Santo – Vigília Pascal (21h).
Domingo de Páscoa – Realização das habitu-

ais missas na Capela de Nossa Sr.ª da Guia (8h)
e na igreja paroquial (18h); Visita Pascal (a partir
das 9h30).

Silvalde — Sábado de Ramos e dos Passos
do Senhor – Procissão de Nossa Sr.ª da Soledade
da igreja para a Capela da Boa Nova (21h)

Domingo de Ramos e dos Passos do Senhor
– Eucaristia antecedida de bênção dos ramos na
Capela da N. Sr.ª do Mar (9h); eucaristia ante-
cedida de bênção dos ramos na Igreja Paroquial
(11h); Celebração da Procissão dos Passos do
senhor cumprindo o habitual itinerário que per-
corre as oito capelas existentes na freguesia,
ficando os momentos de meditação a cargo dos
grupos pastorais de leigos (16h).

Quarta-feira Santa – Via-sacra na Comuni-
dade de N. Sr.ª do Mar (21h).

Quinta-feira Santa – Missa da Ceia do Se-
nhor na Igreja Paroquial (21h30).

Sexta-feira Santa – Via-Sacra entre a Capela
de N. Sr.ª das Dores (13h30) e a Capela do Sr.
do Calvário (15h); Adoração da Cruz na Igreja
Paroquial (21h30).

Sábado Santo – Vigília Pascal na Igreja
Paroquial (21h30).

Domingo de Páscoa – Realização das habitu-
ais missas; Visita Pascal efectuada por cerca de
uma dezena de grupos.

Alvitrados alegados incumprimentos, mas…

Bairros sociais
sem “comissão” municipal

Municipal para averiguação dos processos das
rendas, da água e da luz dos bairros sociais, por
alegados incumprimentos, e da criação de in-
centivos e condições à construção de habitações
“sem serem passíveis de especulação”, propor-
cionando “preços acessíveis” e “fixação dos
jovens no concelho”, face a dados do Instituto
Nacional de Estatística.

No entanto, por unanimidade, foi aprovada
uma moção de Jorge Carvalho (CDU) relativa à
publicidade mal localizada e às estruturas publi-
citárias degradadas.

Lúcio Alberto

Para a noite de ontem (após o fecho desta
edição) estava agendada a última reunião da
primeira sessão ordinária de 2007 da
Assembleia Municipal, com apreciação da in-
formação escrita do presidente da Câmara

acerca da actividade autárquica.
Na reunião magna ocorrida na quinta-feira

foram rejeitadas por maioria as moções apre-
sentadas por Carvalho e Sá (PSD) proponentes
da constituição de uma comissão da Assembleia
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10 ESTABELECIMENTOS
À SUA DISPOSIÇÃO

O BOM PÃO SEMPRE À MÃO.

ABERTOS, TODOS OS DIAS, ATÉ

ÀS 4 DA MANHÃ, NA RUA 19.

PASTELARIA TRADICIONAL

NESTA PÁSCOA NÃO FIQUE DESCONSOLADO,

ENCOMENDE A SUA DOÇARIA TRADICIONAL

COM FRUTOSE – A DOÇURA COM MENOS CALORIAS

Tel. 22 733 12 40  •  Fax 22 733 12 49 • Email: aipal@aipal.pt

Deseja a todos os seus Clientes e Amigos PÁSCOA FELIZ

E os azulejos da passagem subterrânea também
Fotos SS

Estação
já foi

abaixo!
A estação de caminhos-de-ferro de Espinho
foi completamente demolida na madrugada da
quinta-feira passada, depois da passagem do
último comboio na Linha do Norte. As máquinas,
em muito pouco tempo, destruíram aquela que
era considerada a estação de comboios mais
fotografada e que, em breve, irá ser substituída
por um moderníssimo edifício num local mais a
sul, junto ao Hotel Nery e ao Edifício das Palmei-
ras.

As máquinas continuaram o trabalho no dia
seguinte, procedendo à separação de materiais
e, ao longo da semana, retiraram todo o entulho
que ficou do velho edifício.

Esta semana procedeu-se ao enchimento,
com terra, da passagem subterrânea de peões e
já foram destruídas as paredes onde se encon-
travam os azulejos com os temas de Espinho
antigo.

As máquinas continuam, por agora, a fazer
o emparedamento, com 2,80 metros de largura
para, depois, começarem as escavações.

Junto à passagem-de-nível da Rua 23 já se
vêem os espessos muros numa fase em que a
obra se encontra no centro, junto ao Casino de
Espinho e Hotel Praiagolfe.

Entretanto, como nos revelou o engenheiro
responsável pela Refer, Nunes Marques, ainda
antes do Verão a passagem superior para auto-
móveis (pontão) deverá ser cortada ao trânsito
para que a obra possa prosseguir para norte.

Manuel Proença
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Clínica Médico-Dentária
Rosa Neves, Lda.

Rua 29, n.º 696 (entre as ruas 26 e 24)

Marcações pelos telefs.: 22 734 01 16 e 91 496 13 67

Gabinete de
Radiologia
de Espinho

Consultório: R. 20, n.º 1436 r/c • Telef. 227341975 - 227314650 • Fax: 227318963
Horário: Das 08h30 às 13h00 e das 14h00 às 19h00

Acordos com: ADSE, SAMS, PORTUGAL TELECOM, PSP, GNR, CGD,
ACASA, MINIST. JUSTIÇA, CTT, MEDIS, MULTICARE e SNS

Médicos especialistas:
Radiologia Digital * Radiologia Dentária * Ecografia
Mamografia Digital * Densitometria Óssea * TAC

DR. JORGE NUNES DE MATOS
DR.ª MARIA DO CARMO VASCONCELOS

DR.ª HELENA CUNHA

+ ou – BREVES
A partir de Julho

Carros sem seguro
vendidos em leilão

A partir de Julho deste ano e por via da
transposição para a legislação nacional de
uma directiva comunitária, os carros sem
seguro envolvidos em acidentes vão poder ser
apreendidos e vendidos em hasta pública.

O anúncio foi feito pelo presidente do
Instituto de Seguros de Portugal, tendo
Fernando Nogueira adiantado que até Junho
deverá apresentar ao Ministério das Finanças,
que tutela o instituto, a versão final da propos-
ta, para que entre em vigor no mês seguinte.

De acordo com uma proposta provisória já
elaborada, haverá uma apreensão “imediata “
de veículos envolvidos em acidentes, caso não
seja apresentado o documento comprovativo
do seguro obrigatório de responsabilidade
civil automóvel, “quando solicitado pela auto-
ridade competente”.

O veículo ficará à ordem do Fundo de
Garantia Automóvel, dependente do Instituto
de Seguros de Portugal e se ao fim de 45 dias
não for provada a existência de um contrato
válido de seguro à data do acidente, ou não for
paga uma caução correspondente ao valor do
carro, o veículo é vendido em leilão. As verbas
revertem para o fundo, a quem cabe indem-
nizar as vítimas de danos provocados por
carros sem seguro.

Os últimos dados do ISP, relativos a 2005,
revelam que nesse ano houve 7.069 acidentes
que envolveram automóveis sem seguro (me-
nos 7,42% do que no ano anterior, tendo sido
a primeira descida em 25 anos). No total,
foram pagos 26,87 milhões de euros de in-
demnizações e desde que foi criado o FGA este
valor tem vindo sempre a aumentar.

Outra novidade no seguro automóvel será
o aumento e diferenciação dos montantes
mínimos obrigatoriamente segurados. Actual-
mente, os seguros automóveis só têm de
assegurar o pagamento de danos, indiferencia-
dos, até 600 mil euros. A partir de Julho,
haverá uma diferenciação por danos corpo-
rais e materiais e os montantes mínimos de
responsabilidade civil serão aumentados pro-
gressivamente, até 2012.

Dentro de cinco anos, os capitais mínimos
obrigatórios serão de cinco milhões de euros
por acidente, para danos corporais, e de um
milhão de euros, para danos materiais.

OPINIÃO

NOVOS TEMPOS
Sérgio Carvalho

100 anos da Irmã Lúcia
Se ainda estivesse entre nós, Igreja Peregrina, a Irmã Maria

Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, mais conhecida como
Irmã Lúcia, completaria, hoje, dia 28 de Março de 2007, o seu
centésimo aniversário.

A Irmã Lúcia, vidente de Fátima, nasceu em Aljustrel,
freguesia de Fátima, em 28 de Março de 1907, e não no dia 22
de Março, como consta do registo.

Da 5.ª memória da Irmã Lúcia, em que ela fala sobre o seu pai,
transcrevo esta passagem para explicar as duas datas.

“Meu Pai era muito assíduo em levar os filhos à pia baptismal.
Quando eu nasci – ouvi contar a minha Mãe, numa entrevista com
o Dr. Formigão, que a interrogou, perguntando em que dia eu
fazia anos.” A Mãe respondeu: ‘Nós dizemos que é no dia 22 de
Março, porque ela foi registada como tendo nascido neste dia,
mas, na verdade, não é bem assim. Ela nasceu no dia 28 de Março
de 1907. Era Quinta-Feira Santa; pela manhã, fui à Santa Missa
e comunguei, pensando voltar de tarde a visitar o Santíssimo, mas
já não pôde ser, que, nessa tarde, nasceu ela’. Só então tive
conhecimento de qual era o verdadeiro dia dos meus anos, o que
não admira, porque, nesse tempo em Fátima, não se ligava
nenhuma importância ao dia dos anos, nem se fazia festa; por
isso, era um assunto de que se não falava.”

No entanto, como está registada como nascida no dia 22,
continuamos a dizer que faz anos nesse dia. O Pai tratou logo do
baptizado. Não lhe convinha na próxima semana, por motivo dos
seus trabalhos, mas, como estava mandado que os pais levassem

os filhos a baptizar aos oito dias, depois de nascidos – que de
contrário pagavam multa –, o Pai resolveu dá-la como nascida
no dia 22, para que o pároco a baptizasse no Sábado de Aleluia,
que era o dia 30 do mesmo mês.

”Assim, por graça de Deus, fui baptizada no Sábado de
Aleluia, dia 30 de Março de 1907, quando os sinos da igreja
paroquial anunciavam a Ressurreição do Senhor.”

Passaram-se 100 anos desde que nasceu a humilde
pastorinha que falava com Nossa Senhora e que foi a grande
divulgadora da Sua mensagem. Não esqueço que a primeira
grande tarefa que tive, quando era responsável do Centro de
Comunicação Social do Santuário de Fátima, em Dezembro de
2000, foi o lançamento do livro da Irmã Lúcia, “Apelos da
Mensagem de Fátima”.

Neste dia de acção de graças, rogo a Deus para que, por
intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nos
conceda a rápida beatificação da Irmã Lúcia, por forma a que
toda a Igreja a possa ter e propor como exemplo de santidade.

Com fé e esperança, digo: Irmã Lúcia, rogai por nós!

Para a APBV, com sede em Espinho, foi
“uma grande honra” a audiência concedida
por Cavaco Silva. “A atribuição do Capacete
de Ouro 2006 foi um gesto de agradecimento
pela forma como o Senhor Presidente da
Republica acarinhou esta jovem associação e
por ter aceite, de imediato, presidir à Gala
Capacetes de Ouro de 2006.”

Paulo Jesus e outros dirigentes da APBV já
haviam reunido na Presidência da Republica
no dia em que embarcaram para os Estados
Unidos para participarem nas cerimónias do
11 de Setembro, em Nova Iorque.

Na audiência com o Presidente da
Republica, Paulo Jesus deixou um apelo:

“Portugal é um país diferente de todos os

outros: os bombeiros voluntários têm mais de
seis séculos de existência e, como tal, é um
dever moral que todos acarinhem, incenti-
vem e estimulem os seus Soldados da Paz.”

A APBV também fez questão de “enaltecer
as milhares de mulheres que prestam volun-
tariamente e com abnegação um serviço à
Pátria; estas mulheres, tais como os restan-
tes bombeiros voluntários, sacrificam as suas
vidas pessoal, familiar e profissional, sem
nada pedirem em troca.”

Paulo Jesus referiu que “os elementos
pertencentes ao quadro de honra devem ter
um papel mais activo nos corpos de bombei-
ros, pois muitos deles incutiram importantes
valores como a disciplina, o respeito, a lealda-
de e a honra; foram estes homens que tam-
bém nos transmitiram muitos dos seus co-
nhecimentos.”

O Presidente da Republica demonstrou,
tal como já havia demonstrado na sua men-
sagem aquando do primeiro aniversário da
APBV, “o respeito, o apreço, a admiração e o
carinho” que nutre pelos bombeiros voluntá-
rios de Portugal.

Durante o encontro foram abordados vá-
rios temas que preocupam os bombeiros vo-
luntários.

Cavaco Silva demonstrou-se sensibilizado
pela causa dos Soldados da Paz e deixou a
garantia que este ano estará, “como sem-
pre”, ao lado dos Bombeiros Voluntários de
Portugal.

Paulo Jesus
no Palácio
de Belém

Presidente
da

República
recebe

Associação
Portuguesa

de Bombeiros
Voluntários

O presidente da Direcção

da Associação Portuguesa

de Bombeiros Voluntário

foi  recebido, no

Palácio de Belém, pelo

Presidente da Republica.
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ESCOLA E.B. 2/3 SÁ COUTO

Quanto ao primeiro andar, será aí instalado
um lar onde poderão viver 24 pessoas de forma
temporária ou permanente e uma residência
autónoma para cinco pessoas onde estas irão
aprender a viver sozinhas.

Este novo Pares é muito restrito ao nível das
valências elegíveis para financiamento. Assim,
no primeiro projecto apenas se previa o lar, mas
este apenas é elegível para financiamento desde
que a ele esteja associada uma residência autó-
noma, pelo que o projecto foi alterado.

O PARES tem como objectivo o alargamento
da rede de equipamentos sociais, pelo que
também não considera elegíveis equipamentos
que visem substituir outras já existentes, mas
apenas para receberem novos utentes.

De qualquer forma, neste novo Pares não se
prevê o financiamento de CAO pelo que o rés-
do-chão do novo edifício da Cerciespinho será
totalmente assumido pela instituição.

Quanto ao primeiro andar, uma vez que a
primeira candidatura (onde se previa uma
comparticipação da Cerci igual ao mínimo pre-
visto – 25 por cento) foi ultrapassada por outras
candidaturas que apresentavam comparticipa-
ções privadas mais elevadas, desta feita a
Cerciespinho deixa à sua responsabilidade uma
comparticipação a 40 por cento.

Assim do total de um milhão e quatrocentos
mil euros em que está orçada a obra, a
Cerciespinho assume o custo de 40 por cento do
primeiro andar e da totalidade do rés-do-chão,
o que perfaz 70 por cento do valor total, cerca de
900 mil euros. Apesar de todos os cuidados
colocados nesta nova proposta, existe o reverso
da medalha. O PARES também pode considerar
o valor da comparticipação privada muito eleva-
do e não aprovar a proposta.

Por outro lado, mesmo que a candidatura
seja aprovada, a Cerciespinho tem depois 22
dias úteis ara provar que tem o montante que é
da sua responsabilidade, de contrário o financi-
amento não vem.

Assim, os espectáculos realizados no Casino
foram um primeiro passo de um caminho longo
que terá de incluir diversas actividades para
angariação de fundos a realizar até ao Verão, já
que deve ser por esta altura que serão revelados
os resultados das candidaturas ao Pares.

Tudo isto são entraves a um processo já de
si complexo, ainda assim, tanto os CAO como o
lar para pessoas com deficiência são duas neces-
sidades urgentes da comunidade há já algum
tempo e este facto não se vai alterar, pelo que,
mesmo que não haja aprovação por parte do
Pares a construção do novo edifício é para
avançar, embora de forma faseada.

serão instalados dois Centros de Actividades
Ocupacionais, um lar, um ginásio e ainda uma
residência autónoma. No rés-do-chão serão ins-
talados dois Centros de Actividades Ocupacionais,
um deles a funcionar em substituição de um já

existente e o outro com capacidade para receber
trinta novos utentes. Refira-se que além de dois
CAO em funcionamento a Cerciespinho tem
cinco jovens em lista de espera, número que
pode sempre aumentar.

Sandra Soares

O novo projecto agora apresentado prevê a
construção de um edifício com dois pisos, onde

Novo
edifício

da
Cerciespinho

é para
avançar

Depois de ter visto a primeira
candidatura ao Programa

de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais (PARES)
chumbada, a Cerciespinho já
apresentou nova candidatura

para uma obra orçada em
um milhão e quatrocentos
mil euros, mas que apenas

será comparticipada em
30 porcento. Caso volte a haver

um chumbo a obra avança
de forma faseada e a

expensas da instituição.

Candidatura ao PARES já foi apresentada
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Bloco de Esquerda insurge-se contra “destruição”
do ecossistema da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos

Pista
do

aeródromo
vedada

O Bloco de Esquerda denuncia “mais um
passo na destruição do ecossistema da Barrinha
de Esmoriz/Lagoa de Paramos, área natural
integrada na Rede Natura 2000 e parte integran-
te da Reserva Ecológica Nacional (REN), e, por
isso, sujeita a uma série de regras de uso
impostas por legislação nacional e directivas
comunitárias.”

Segundo o Bloco de Esquerda, “tudo come-
çou em Abril de 2004 quando, à socapa e a toda
a pressa, a pista do aeródromo de Paramos foi
prolongada cerca de 200 metros para sul”,
acrescentando que “nessa operação estiveram
envolvidos meios logísticos da Câmara Municipal
de Espinho, da empresa FDO e do Regimento de
Engenharia n.º 3.”

Em comunicado, o Bloco de Esquerda expõe
ainda o seguinte:

“Volvidos dois anos, assiste-se agora à
vedação da pista para, alegadamente, melhorar
a segurança. Este projecto logrou obter a cober-
tura financeira, em mais de metade do orçamen-
to previsto (56 mil euros), da Presidência do
Conselho de Ministros, mais propriamente, da
Secretaria de Estado do Desporto e da Juventu-
de.

É, pois, com estupefacção, que assistimos a
mais um atropelo pelas elementares regras da
gestão autárquica que, para bem do interesse
público, se deseja democrática e transparente.

OPINIÃO

VARANDA SOBRE O UNIVERSO
Adérito Santos

Como está,
Sr. Contente?

Como vai
Sr. Feliz?
Como vai

o meu País?
“Um homem de coragem é também um homem de fé”

– Cícero

Como me apercebi no último debate mensal na Assembleia
da República e, ao que parece, segundo o Sr. Primeiro-ministro,
o nosso País está quase bem e, recomenda-se.

Mas, recomenda-se o quê, e a quem?
Primeiro, não é aconselhável recomendar a alguém, um

Portugal ambientalmente pouco saudável; e neste capítulo,
basta olharmos á nossa volta para vermos os rios muito

poluídos, a atmosfera carregada de gases poluentes, as inúmeras
lixeiras a céu aberto, as centenas de toneladas de lixos tóxicos
perigosos por tratar, as centrais térmicas a queimarem demasi-
ados combustíveis fósseis e as praias demasiadamente sujas e
desprotegidas.

Segundo, investidores estrangeiros que pretender utilizar a
mão-de-obra portuguesa, irão ter alguns problemas nas questões
da assiduidade e produtividade, dessa mão-de-obra. Porquê?
Porque, muitos dos trabalhadores que eventualmente adoeçam,
terão imensas dificuldades em ter uma assistência médica célere
e eficiente, que os recoloque rapidamente nos seus postos de
trabalho. Culpa de quem? De quem fecha urgências hospitalares,
maternidades e os SAP (quem me parece que vai aumentar a
produtividade são é as agencias funerárias).

Ao que parece, o único e obsessivo objectivo do Sr. Primeiro-
ministro, são os números do défice. Mas, não foi um reputado
socialista que também afirmou que, haverá mais vida para além
do défice? Contradições inexplicáveis, direi eu.

Pois é. Sr. Primeiro-ministro, para si, um socialista convicto,
as pessoas continuam a ser números que, podem render mais uns
euros para a redução do défice. È verdade, toda a gente sabe de
que, quem está a pagar os erros de gestão de muita gente da
classe politica bem instalada na vida, é a grande maioria dos
trabalhadores portugueses que trabalham por conta de outrem.
Esta é a verdade e a engenharia financeira que o Sr. Primeiro-
ministro tem usado para cumprir o défice são uma sobrecarga
contínua de impostos sobre as classes mais desprotegidas. E não
foi isso que nos prometeu, Sr. Primeiro-ministro! Recorda-se?

Sr. Primeiro-ministro, é uma falha sua, dizer à oposição de que
Portugal tem índices de cobrança de impostos mais baixos que
outros países europeus. O que o Sr. Primeiro-ministro se esquece
e de dizer (a oposição anda a dormir) é que, nesses tais países os
impostos são mais elevados, nas existe também uma assistência
muitíssimo melhor do que a nossa, nas áreas da Saúde, da
Educação, da Ciência, do Trabalho, da Cultura, etc. Sr. Primeiro-
ministro, quem dera á maioria dos portugueses, viverem como os
suecos, os finlandeses, os noruegueses, os dinamarqueses, os

suíços, os luxemburgueses, os irlandeses, etc. Doutro modo,
direi eu, esses países têm impostos mais elevados, são é
essencialmente bem governados e aplicam bem os impostos
dos seus concidadãos. Portanto, qualidade de vida das popula-
ções, terá tanto a ver com o potencial, a capacidade e a
competência da Administração Pública para cobrar os devidos
impostos, como também com a sua posterior e eficiente
aplicação, em benefício comunidades.

Sr. Primeiro-ministro, o nosso Portugal, não é bom exemplo
nesta matéria, por muito ruidosas sejam as campanhas para a
promoção da imagem governativa, a querer dizer-nos o contrá-
rio.

Forçosamente a oposição terá, não só mudar os seus
deputados, como também escolher melhores estratégias que,
na hora certa, evidenciem claramente as falhas e os contrastes
das afirmações (tem muitos decibéis) e actuações do Governo
do Eng.º Sócrates.

Importante, é de que, haja competência no contraditório
(ao contrário do que muita gente pensa, o nosso Primeiro-
ministro não sabe tudo, embora tenha diploma da Universidade
Independente).

Sr. Primeiro-ministro, pare para pensar e dedique um pouco
mais de atenção às famílias portuguesas, que estão a apertar
o cinto há muito tempo e não vêm a sua qualidade de vida a
melhorar (basta ver quanto deve cada família aos bancos).

O Sr. Primeiro-ministro sente-se feliz e contente com a
actual situação dos Portugueses?

Agora uma pergunta aparentemente deslocalizada do con-
texto do meu trabalho:

Quando é que o Município, o Centro de Saúde e a Liga dos
Amigos do Hospital nos dão explicações sobre o que pensam na
realidade sobre o fecho da Urgência em Espinho? E já agora, o
que pensa a Santa Casa de Misericórdia de Espinho sobre o
fecho da Urgências do nosso hospital?

Lembro só que, em Vouzela e Chaves, houve reviravolta nas
iniciais intenções do Ministro da Saúde, em matéria de fecho de
instalações.

O caso é tão mais grave quando se sabe que as
obras de movimentação de terras e terrap-
lanagem foram efectuadas numa área onde se
encontra um endemismo ao nível da flora – a
Jasionae lusitanica.

Este descarado ataque ao ordenamento do
território ao já de si desprezado biótopo da

Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos, para o
BE levanta um conjunto de questões:

Estaremos em presença de mais um PIN
(Projecto de Potencial Interesse Nacional)?

Que desnorte e descoordenação será esta
que permite que um projecto financiado pelo
Estado caucione a destruição de um sítio cuja

defesa e protecção é apregoada por várias
personalidades e organismos estatais?

Foi feita alguma desafectação da área de
REN sem conhecimento e à revelia  dos órgãos
autárquicos?

Que Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
justifica este prolongamento da pista?”
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+ ou – BREVES
Saúde

Cinco
sub-regiões

extintas
As sub-regiões de Saúde de Lisboa, Porto,

Coimbra, Évora e Faro deverão ser extintas no
final do mês, altura em que está prevista a
publicação do diploma que cria as novas
Administrações Regionais de Saúde, Empre-
sas Públicas.

O diploma, que já foi aprovado mas aguar-
da publicação em Diário da República, deverá
dar às ARS estatuto de Instituto Público, à
semelhança da administração central do sis-
tema de saúde.

Existem 18 sub-regiões de Saúde, embora
a criação da Unidade Local de Saúde de
Portalegre tenha extinguido a sub-região de
Saúde de Portalegre, pelo que se contabilizam
17. As restantes sub-regiões de Saúde deve-
rão ser igualmente extintas, mas mediante
diploma próprio.

O trabalho que actualmente é desenvolvi-
do pelas sub-regiões de Saúde deverá passar
a ser assegurado pelas ARS e pelas Unidades
de Gestão dos Centros de Saúde, estruturas
que estão definidas em proposta que deverá
em breve seguir para o Ministério da Saúde e
posterior discussão com os parceiros sociais.

Todos os distritos
já equipados

Viaturas
de socorro

pré-hospitalar
Na sequência da entrada em funciona-

mento do meio de socorro pré-hospitalar em
Portalegre, todos os distritos já contam com
viaturas médicas de emergência e reanimação
(VMER).

O INEM passa a contar com 37 meios do
género espalhados pelo território nacional.

Estes meios de emergência móveis,
operacionais 24 horas por dia, permitem o
socorro pré-hospitalar em situações graves,
dando a possibilidade de iniciar tratamento
médico de vítimas de acidente ou doença
súbita ainda no local da ocorrência.

Colheita
de sangue

A Associação de Dadores Benévolos de San-
gue do Lions Clube de Espinho contou com a
colaboração do Instituto Português de Sangue
na realização de mais uma colheita deste preci-
oso liquido que deste feita decorreu no Salão
Paroquial de Paramos, na manhã de domingo.

A grande novidade nesta iniciativa é que
desta vez marcou presença, no mesmo local, o
Centro Norte de Histocompatibilidade tendo sido
efectuada a inscrição dos interessados no Regis-
to Nacional de Dadores Voluntários de Medula
Óssea.

è da necessidade de criar este registo que
nasce o CEDACE (Centro Nacional de Dadores de
Células de Medula Óssea, Estaminais ou de
Sangue do Cordão). Este Registo foi criado em
1995 pelo Despacho 22/95.

Este Registo Nacional associou-se ao “Bone
Marrow Donors Worldwide”, um registo interna-
cional alargado que contém 75 Registos que
tinham um total aproximado de 8 milhões e 700
mil Dadores em 2003

Os centros de Histocompatibilidade do Nor-
te, Centro e Sul dão o apoio laboratorial para a
tipagem e estudo imunológico dos dadores. Para
obter mais informações sobre a possibilidade de
ser dado quem estiver interessado pode contactar
o centro norte no Porto (225 573 470).

Entretanto, na colheita efectuada em Para-
mos apresentaram-se cerca de 200 dadores de
sangue, tendo sido efectuadas perto de 150
colheitas efectivas.

Para o próximo domingo de Ramos, os Lions
preparam nova colheita a realizar na escola
básica n.º 2 de espinho, junto ao Salão Paroqui-
al, entre as 9 e as 13 horas, convidando todas as
pessoas saudáveis que o possam fazer a doar o
seu sangue e a permitirem a colheita para
registo como dador de medula óssea, já que a
par do instituto Português de Sangue, também
o Centro norte de Histocompatibilidade voltará a
marcar presença.

Podem doar sangue todas as pessoas
saudáveis entre os 18 e os 65 anos ou até aos
60 caso seja a sua primeira doação.  No caso
do registo no CEDACE, podem efectuá-lo
todas as pessoas entre os 18 e os 45 anos
bastando preencher uma pequena ficha com
alguns dados pessoais e fazerem uma peque-
na colheita de sangue.

Sandra Soares

Lions também promove inscrição de dadores de medula

OPINIÃO
CONTRA A
CORRENTE
Manuel Sancebas

Ó Março
paizinho

Ó Março!... floris em sol grisalho…
Há braços sorridentes que te esperam
P’ra abraçar com amor e carinho
E o que mais na nossa alma vai,
Porque tu, ó mês de Março,
És o consagrado mês do Pai…
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OPINIÃO

PONTOS DE VISTA
Maria Fernanda Barroca

Crise de
autoridade

Vou-me referir, de novo, à crise de
autoridade que reina em muitos sectores
da vida do nosso país.

Nas empresas a autoridade que even-
tualmente possa ser ocasião de maior
produtividade e melhor rendimento é
muitas vezes contrariada pelas atitudes
impensadas dos sindicatos.

Nas famílias os filhos não dão satisfa-
ção aos pais e estes nem se atrevem a
interrogá-los: “Com quem vais sair à noi-
te? A que horas pensas chegar? Como
vão os teus estudos? O que costumas ver
no muito tempo que passas em frente da
televisão que tens no quarto (culpa de
quem a lá pôs) ou da Internet que não
tem descanso?” Os pais não podem inter-
vir porque desde muito cedo deixaram
que os filhos se emancipassem, sem te-
rem idade, nem maturidade para tal.
Quando querem deitar a mão já é tarde.

Nas escolas é o que ouvimos todos os
dias. Os alunos não respeitam nem os
professores, nem os auxiliares de educa-
ção e chegam mesmo à agressão verbal e
física. Os professores «têm medo» de

repreender um aluno pois sabem que o
que os espera é a retaliação por parte dos
familiares dos alunos que em vez de agra-
decerem a colaboração do professor na
educação dos filhos, acham que eles nun-
ca têm razão. Quando ouço falar que um
aluno foi agredido por um professor vári-
as ideias me ocorrem: ou é mentira; ou o
stress causado pelo ambiente escolar le-
vou-os a um descontrolo momentâneo.
Contudo nunca ouvi que um professor
ameaçasse um aluno com uma arma bran-
ca, mas já vi o contrário: um professor
ser ameaçado por um familiar de um
aluno, por este ter sido repreendido.

Nos transportes públicos, sobretudo
onde viajam estudantes, não há quem
tenha  mão  ne les :  a  l i nguagem é
desbragada, os empurrões uns aos ou-
tros e aos restantes utentes são o dia a
dia. Antigamente o funcionário tinha au-
toridade para mandar sair do veículo al-
guém que fizesse desacatos. Agora, fa-
zem que não vêem, nem ouvem, para não
serem molestados.

Os superiores das forças de seguran-
ça querem dar maior autoridade aos seus
agentes, mas a verdade é que se um
agente em legítima defesa ou no cumpri-
mento do seu dever de defender os cida-
dãos fere alguém é alvo de um processo
disciplinar e estraga por vezes a sua
carreira; os desordeiros, ladrões, malfei-
tores são tratados «nas palminhas» por
quem devia exercer autoridade.

A Ministra da Educação diz que «ago-
ra», aluno que não se comporte bem
pode ser castigado e até irradiado da
escola. A Senhora Ministra não tem medo
que a ataquem? Com certeza não, pois
deve ter “guarda-costas” que a defen-
dam, o mesmo que eu queria ter se neste
momento ainda fosse professora.

dezenas de provas de censura que mostram a
diversidade e a tipologia dos cortes, desde a
política ao desporto, incluindo as questões sin-
dicais e cineclubísticas, entre outras.

No domínio do cinema, podem ser aprecia-
das ordens dos censores, anúncios retocados e
mapas semanais dos Serviços de Exame e Clas-
sificação da Inspecção dos Espectáculos. Ao
nível da literatura, são apresentados vários au-
tos de busca e apreensão de livros nas tipogra-
fias, editoras, livrarias e fronteiras. No campo do
teatro, guiões, ofícios, notificações e cartazes
atestam a acção do “lápis azul”. No âmbito da
música, apresentam-se processos movidos con-

tra cantores e letras de canções proibidas.
Com a apresentação desta mostra em Espi-

nho, o Museu Nacional da Imprensa, prossegue
a sua política de descentralização cultural.

Entretanto, a Sala Tempus apresenta, a
partir de hoje e até à próxima quarta-feira,
“Cartas de Iwo Jima”, filme realizado por de Clint
Eastwood que conta a história da batalha de Iwo
Jima, travada entre soldados do Império japo-
nês e do exército norte-americano durante a
Segunda Guerra Mundial.

Clint Eastwood considerou a história desta
batalha tão relevante que não lhe bastou fazer
um filme. Fez dois. O primeiro, que estreou em

Portugal a 11 de Janeiro, “As Bandeiras dos
Nossos Pais”, retrata o lado americano da bata-
lha. “Cartas de Iwo Jima” é o segundo, e mostra
o mesmo acontecimento sob o olhar dos solda-
dos japoneses.

Continuam também a decorrer os cursos de
iniciação à informática e o Planetário mantém
em sessão:”O Mistério da Bola de Fogo” (de
terça a domingo pelas 15 horas); O Céu do Mês/
sessão apresentada ao vivo (todos os sábados
pelas 16 horas); Hubble, 15 anos de descobertas
(domingos e feriados pelas 16 horas); Acampar
com as Estrelas (sábados, domingos e feriados
pelas 17 horas).

Sandra Soares

A exposição organizada pela Câmara Munici-
pal de Espinho apresenta dezenas de documen-
tos ilustrativos do largo espectro da actuação
censória que vigorou durante 48 anos, desde o
golpe militar de 1926 até ao 25 de Abril.

A mostra está estruturada em núcleos, de
forma a contemplar os diversos sectores de
actividade informativa e cultural em que funcio-
naram os mecanismos censórios, desde a im-
prensa à música, passando pela rádio, televisão,
cinema e teatro. Ao nível da imprensa, existem

Exposição
no Multimeios

“O Lápis Azul”
“O Lápis Azul – A Censura
do Estado Novo” é uma

produção do Museu Nacional
da Imprensa que alude

ao 25 de Abril, pretendendo
mostrar ao público falta de

liberdade que Portugal
viveu até à revolução

de 1974. A exposição está
patente desde sábado

e até 19 de Abril na galeria
do Centro Multimeios.

Fotos SS
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Espectáculo inspirado no folclore

Nave recebe
Dulce Pontes

no sábado
A Nave Polivalente recebe, no sábado, uma
das mais emblemáticas vozes portuguesas da
actualidade, num espectáculo elaborado especi-
almente para Espinho, onde Dulce Ponte aposta
claramente na sonoridade tipicamente portu-
guesa e busca inspiração nas raízes populares
do folclore. Este espectáculo apresentado em
exclusivo por Dulce Pontes surge a partir de um
convite da Federação de Folclore Português para
que ela fosse a madrinha do Congresso Mundial
de Folclore que vai decorrer no concelho de
Espinho de 21 a 29 de Maio.

A cantora não só aceitou o convite como se
disponibilizou para efectuar um espectáculo de
angariação de fundos para ajuda na organização
do evento, o espectáculo de sábado, tal como se
revela no site da cantora (www.dulcepontes.net).

Inicialmente teria sido sugerida a participa-
ção de outros artistas, mas Dulce Pontes prefe-
riu ser ela a assegurar a totalidade do espectá-
culo e buscando inspiração nas raízes populares
do folclore irá apresentar uma actuação única e
elaborada propositadamente para Nave
Polivalente.

Para os responsáveis da Federação de Fol-
clore Português, “este é aliás um momento
privilegiado para todas as pessoas da região que
poderão assim usufruir de um espectáculo
protagonizado por um grande voz que actual-
mente não actua frequentemente em Portugal e
por um preço muito acessível uma vez que os

bilhetes custam 10 euros”.
Ciente de que terá havido alguma confusão

e que algumas pessoas terão pensado que a
presença de Dulce Pontes seria apenas pontual,
o vice-presidente da federação, Domingos Sá,
sublinha que “o espectáculo será protagonizado
por Dulce Pontes e será um evento com grande
qualidade, como prometeu a cantora”.

Ainda com o intuito de esclarecer, o respon-
sável salienta que as papelarias que estão a
colaborar na venda de bilhetes para o espectá-
culo o fazem de forma totalmente gratuita e com
o intuito de ajudar a Federação mas também a
Associação de Folclore do Concelho de Espinho
que está de corpo e alma nesta iniciativa cujo
sucesso depende em grande parte do
envolvimento dos quatro grupos espinhenses e
dos elementos que os compõem.

Domingos Sá deixa assim o apelo para que
Espinho saiba receber uma diva da música
portuguesa. O espectáculo decorre a partir das
21.30 horas do próximo sábado na Nave
Polivalente.

Sandra Soares

Festival de Teatro

Auditório de
Espinho e

“Vinte e Sete”
estabelecem
colaboração
O recentemente inaugurado Auditório de
Espinho (Academia de Música de Espinho) esta-
beleceu com o Teatro de Vila Real, Teatro
Municipal de Bragança, Associação Chaves Viva
e companhia Urze-Teatro um acordo de colabo-
ração que envolve a apresentação de quatro
espectáculos no Auditório de Espinho.

Sob a designação de “4 quartas de Teatro”
serão apresentados em quatro quartas-feiras
consecutivas, pelas 21.30 horas, as seguintes
peças/companhias:

“Caldo verde” (previsto para ontem, à hora
do fecho desta edição), com o grupo BAAL; “Fax
romana” (4 de Abril), ESTE – Estação Teatral da
Beira Interior; “Sou do tamanho do que vejo”
(11 de Abril), Peripécia; “No rasto de Miguel
Torga” (18 de Abril), Urze-Teatro.

O Auditório de Espinho incluirá na sua pro-
gramação – cuja divulgação se prevê seja feita
ainda em Abril – espectáculos nas áreas do
teatro, da dança e da música.

Exposição/venda
no Centro Social

de Paramos
promove

Artigos
diversos
a preços

simbólicos
O Centro Social de Paramos irá promover
uma exposição/venda de 31 de Março até 7 de
Abril, nas instalações do Centro de Alojamento
Temporário, sito na Rua Coração de Jesus (junto
ao apeadeiro da CP), em Paramos.

Neste espaço, aberto ao público das 10 às
18.30 horas (inclusive no horário de almoço),
poderá encontrar artigos variados para o lar,
decoração, roupa, calçado, entre outros, a pre-
ços simbólicos, artigos estes cedidos generosa-
mente por empresas.

Esta iniciativa tem como finalidade a
angariação de fundos para ajudar a minimizar os
avultados custos da mais recente obra desta
instituição, o Centro de Alojamento Temporário
para Sem Abrigo.

“Por isso, ajude a ajudar, visitando a expo-
sição/venda do Centro Social de Paramos!”
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Com Will Smith
e o filho Jaden

“Em busca
da felicidade”

no Casino
A sala de cinema do Casino de Espinho
apresenta, a partir de hoje e até à próxima
quarta-feira, “Em busca da felicidade”, o filme de
Gabriele Muccino conta com uma brilhante inter-
pretação de Will Smith, que lhe valeu a nomea-
ção para um Óscar. Para a genuinidade que
empresta a esta personagem talvez tenha con-
tribuído o facto de ter contracenado com Jaden,
o seu filho.

Na película Chris Gardner (Will Smith) é um
vendedor, que apesar do seu talento, luta deses-
peradamente por conseguir sustentar a família.
A mulher acaba por deixá-lo sozinho com o filho
de cinco anos e Chris decide aceitar um estágio
não remunerado numa conceituada empresa,
na esperança de conseguir emprego no final. No
entanto, as suas dívidas levam a que os dois
sejam despejados do apartamento onde vivem
e tenham de recorrer a todos os refúgios possí-
veis para passar a noite...

As sessões de cinema do Casino decorrem
diariamente pelas 15.30 e 21.30 horas havendo
uma sessão extra ao domingo pelas 18 horas. À
segunda-feira, o cinema é mais barato.

Com espectáculo
acústico

D’ZRT no
 Europarque
Os D’ZRT iniciaram pelos auditórios do país
um espectáculo novo e intimista, onde os fãs
têm a oportunidade única de estar ao lado dos
seus ídolos. Santa Maria da Feira recebe “Estar
ao pé de ti” no dia 14 pelas 22 horas e no dia
seguinte pelas 16 horas, no Grande Auditório do
Europarque. Este é um espectáculo onde os D’
ZRT vão tocar as músicas mais conhecidas em
versão acústica (guitarra e piano), mas não há
apenas música, desta vez o público vai poder
conversar com os D’ZRT, tirar fotos e até cantar
ao lado deles.

“Estar ao pé de ti” Unplugged estreou com a
sala cheia no dia 23 de Março no Auditório Jorge
Sampaio no Centro Cultural Olga Cadaval e
Sintra.

Entretanto, dia 16 de Abril  o mesmo auditó-
rio recebe “Marillion 25 anos depois…”

Os Marillion são das bandas inglesas com
mais álbuns gravados, no momento têm mais
três álbuns que os U2 e mais dois que os Beatles.
Preparam-se agora para lançar ‘Somewhere Else’.

Uma banda com 25 anos de carreira que
continua de álbum para álbum a superar-se a si
própria.

As palavras e a música estiveram de mãos
dadas nas propostas do Tucatulá para o
passado fim-de-semana. O Auditório da Jun-
ta de Freguesia de Espinho recebeu na sexta-
feira um espectáculo organizado pela onda
poética que reuniu textos poéticos e canções
de intervenção, enquanto que no sábado o
palco foi do rap dos Samuraix (fotos).

Entretanto, este fim-de-semana, as pro-
postas passam pelo teatro e por uma mistura
explosiva que procura juntar na mesma sala
o público dos “Koiso” & “Tal” e  dos Pressure,
hip-hop e metal na mesma noite, no mesmo
palco.

 A noite de teatro, marcada para as 21.30
horas de sexta-feira, é da responsabilidade
do TPE –Teatro Popular de Espinho – Coope-
rativa Nascente que apresenta “Kurt Karl” ,
proposta criada a partir de textos do actor,
músico, cineasta e poeta, Karl Valentin, que
animou as noites de pequenos bares, teatros
e ruas de Munique, nas décadas de 30 e 40 do
último século e que foi companheiro amigo de
Brecht e Wedekind entre outros.

O TPE convida assim a um passeio para:
‘’Conversar na fonte”, ou ver os ‘’Voos  pica-
dos na sala de espectáculos”. Ou então ouvir
o seu vizinho explicar porque é que os aquá-
rios devem ter peixes e não canários.

A noite de sábado é diferente em muitos
sentidos, diferente da proposta de sexta-
feira, mas também de tudo o que já foi feito
neste festival pois pretende unir no mesmo
palco o hip-hop e o metal num espectáculo
protagonizado pelos “Koiso” & “Tal” (rap dra-
mático) que actuam às 22 horas e pelos
Pressure (metal hardcore) que se apresen-
tam uma hora depois.

No domingo, regressa ao palco o teatro,
desta feita pela Companhia Marie&Tonio que
apresenta o espectáculo “Pequenas Fábulas”

composto por vários pequenos espectáculos
visuais, sem palavras, com marionetas de fio,
manipuladas à vista, para todo o público a
partir dos 3 anos.

As histórias falam da natureza e sobretu-
do dos animais. As marionetas parecem brin-
quedos antigos que ganham vida por magia.
Repletas de ternura e poesia, as personagens
fazem-nos lembrar o jardim secreto da nossa
infância.

Os espectáculos decorrem no Auditório
da Junta de Freguesia de Espinho e são de
entrada livre, embora a lotação seja limitada
ao número de lugares da sala, pelo que os
interessados deverão levantar os bilhetes no
Posto de Turismo, a partir do dia anterior ao
espectáculo.

Quanto às exposições, mantém-se pa-
tente até dia 15 de Abril, no Foyer da
Academia de Música, a mostra de fotogra-
fia de João Pádua, intitulada “Fragmentos”,
mas o Centro Multimeios também apresen-
ta, a  partir de terça-feira e até ao final do
mês de Abril, a instalação “Polvos e Lulas”
de Sónia Rocha.

A autora explica assim o seu trabalho: “As
nossas capacidades, enquanto seres, são
imensas; o mundo, enquanto universo, é
enorme; no nosso corpo existem vários bra-
ços que correspondem aos vários ramos do
conhecimento, são os braços da sabedoria. A
expansão de todos os nossos braços permite-
nos uma unificação com o todo, e o ter
consciência da sua existência é o passo para
o grande abraço, que de tão perto ocorre e a
tão infinito alcança”. Entretanto a programa-
ção do Tucatulá sofre um pequeno interregno
no fim-de-semana da Páscoa, mas regressa
com novos espectáculos até final de Abril e a
reabertura é em cheio com a realização do 1º
Festival de Blues de Espinho.

Proposta
arrojada

no Tucatulá

Hip-hop
e metal

no mesmo
palco!

O estilo dos Samuraix

e as palavras da Onda Poética

preencheram a programação

do passado fim-de-semana

do Tucatulá que se prepara

para oferecer teatro pelo TPE

e ela Companhia Marie&Tonio,

mas também uma mistura

explosiva de hip-hop e metal,

com os concertos de

“Koiso” & “Tal” e Pressure.

Sandra Soares

JORGE FERREIRA
BRUNO MORRIS

SAMS QUADROS
 SAMS * CGD

ADVANCE CARE * MÉDIS

Edifício S. Pedro
Sala W

Rua 23, n.º 174
Telef. 22 734 86 93

M É D I C O S
DENTISTAS

DR. ILÍDIO
S A N T O S
MÉDICO DENTISTA

Implantes
Ortodontia Fixa

Prótese Fixa

Consultórios:

Rua 16 (Esquina Rua 19), n.º 545-1.º Dt.º - Espinho - Telef. 22 734 29 31
R. Manuel Alves de Sá, 15 G - 4400-494 V.N. Gaia - Telef. 22 711 86 61 / 22 711 86 42

Acordos com:
SAMS/QUADROS

ACASA * CGD * ADSE * PSP * SIM
ALLIANZ * AXA * ZURICHAcordos: ACASA, CGD, EDP, EUROESPUMA,

PHILIPS, SAMS, CRUZ VERMELHA

Dr. Jorge Pacheco
Dr. Gustavo Pacheco

IMPLANTES – ORTODONTIA FIXA
Novidades: ORTODONTIA INVISÍVEL INVISALIGN

BRANQUEAMENTO ZOOM ADVANCED POWER

R. 8, n.º 381-1.º • 4500 ESPINHO • Telef. 22 734 27 18 / 96 103 44 20
Aos sábados por marcação • Em frente à Estação •  www.clinicaspacheco.com

CL Í N I C A
DENTÁRIA
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Bruna Moreira (8.º 6), Matilde Costa (8.º 8) e
Laura Guimarães (9.º 4) do ensino básico e
Pedro Miguel Costa (10.º 1), Marta Aleixo Silva
(11.º 10) e Fátima Raquel Pais (12.º 8) foram os
seis grandes vencedores da primeira fase do
Concurso Nacional de Leitura indo agora repre-
sentar a Escola secundária Dr. Manuel Gomes de
Almeida na fase distrital a decorrer na Biblioteca
de Santa Maria da Feira, no final do mês.

Os vencedores desta final distrital ficarão
então apurados para a grande final nacional a
decorrer em Lisboa no mês de Junho, um evento
que terá transmissão directa pela RTP e apre-
sentação de uma cara conhecida da estação
pública de televisão.

Esta primeira fase foi organizada e elabora-
da dentro da escola e integrada no plano de
actividades deste ano lectivo do departamento
de português, que teve como ponto alto a

Semana da Leitura (5 a 9 de Março).
Nesta iniciativa houve espaço para uma

maratona de leitura, marcaram presença o escri-
tor João Aguiar e o poeta Aurelino Costa, foram
entregues os prémios do concurso de poesia e
efectuada a prova escrita do Concurso Nacional
de Leitura (primeira fase) cujos prémios foram
entregues na sexta-feira.

Esta pequena cerimónia decorreu na Biblio-
teca Escolar/Centro de Recursos Educativos que
se encheu de professores e alunos entusiasma-
dos com o sucesso dos vencedores e com
vontade de ouvir as palavras que Fernando Pinto
do Amaral lhes quis dirigir.

A abertura da cerimónia ficou a cargo de
Joaquim Devesas que em representação do
Conselho Executivo da escola fez o elogio de
todos os envolvidos na iniciativa, alunos e
professores, assim como a apologia da leitura

como instrumento essencial no futuro dos
jovens.

Foi também este o mote da intervenção de
Fernando Pinto do Amaral, para quem o impor-
tante não é forçar os jovens a ler, mas criar o
ambiente propício para que eles próprios procu-
rem os livros e possam assim usufruir deles de
forma espontânea e por isso mais agradável. E
neste âmbito mostrou-se muito satisfeito com o
que pode observar na biblioteca da Secundária
Gomes de Almeida.

Explicando aos alunos que não se deve olhar
a literatura como uma coisa à parte, já que esta
é subjectiva e depende do olhar de cada um, o
escritor lembrou que mesmo no dia-a-dia não
conseguimos falar sem utilizar metáforas, sem
usar imagens, pelo que o importante para quem
tem ambições no mundo da escrita é mesmo
saber observar o que o rodeia, ser uma “atenta
antena” como dizia Sophia de Mello Breyner.

No fim da cerimónia, abrilhantada pela
leitura de alguns poemas e por momentos
musicais protagonizados por alunos da esco-
la, foi prestada uma singela homenagem a
todos os professores que se envolveram de
forma activa na organização desta primeira
fase do concurso e entregues os seis prémios.
O único representante do sexo masculino não
se encontrava presente (foi representado
pela delegada de turma) por estar a competir
no Campeonato Nacional de natação onde
também se destacou.

Os jovens vão agora preparar-se para a
prova distrital onde, como se brincou na
cerimónia, a Escola Secundária Dr. Manuel Go-
mes de Almeida espera ter pelo menos dois
vencedores, um do ensino básico e outro do
secundário, a apurar para a fase nacional.

Quanto às actividades na escola, podem
esperar-se mais realizações levadas a cabo pelo
departamento de português em colaboração
com a biblioteca escolar e a Biblioteca Municipal
cuja directora, Isabel Sousa, também marcou
presença nesta cerimónia.

Prémios
de literatura

na Gomes
de Almeida
A tarde de sexta-feira foi
especial para os jovens

vencedores da primeira fase
do Concurso Nacional de
Leitura que decorreu na

Escola Secundária Dr. Manuel
Gomes de Almeida, dando-lhes

o ‘passaporte’ para a fase
distrital. Os prémios foram

entregues pelo poeta, escritor
e presidente da comissão
do concurso, Fernando

Pinto do Amaral.

Sandra Soares

Com a presença de Fernando Pinto do Amaral
Fotos SS

Vende-se
ESMORIZ – ESTRADA NOVA

TERRENOS CONTÍGUOS
c/ 1 670m2, 1 155m2 e 7 500m2

Telef. 229 548 223

Trata o Proprietário – Tlm. 936 618 504

TERRENO em Espinho - 3.500 m2 aprox., na freguesia de
Paramos com viabilidade aprovada para 6 lotes em banda - 60.00
cts. = 300.000 euros.

TERRENO  - Lourosa centro, com projecto aprovados para 12
apartamentos – 55.000 cts. = 275.000 euros.

1 T1 USADO - VN Gaia - Rua Felizardo Lima (junto Estação das
Devezas), disposição norte/sul – 11.000 cts. = 55.000 euros.

vende-se
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Com muitas experiências, robots e animação

Animação não faltou no polivalente que
recebeu uma exposição onde assumiu lugar
de destaque uma grande e colorida rodas dos
alimentos, mas o que mais atraiu a atenção
dos alunos foram mesmo as bancadas onde
decorriam experiências científicas: a luva
mágica, o flash fotográfico e, ainda mais
impressionante, o vulcão químico.

Integrada no Plano Anual de Actividades
do presente ano lectivo, a iniciativa intitulada
“Tempo da Ciência” teve como objectivos:
sensibilizar a comunidade escolar para a ne-
cessária mudança de atitudes quotidianas
com vista à protecção e preservação da qua-
lidade do ambiente e da biodiversidade; pro-
mover hábitos de vida saudáveis e desenvol-
ver o gosto pela ciência e pela experimenta-
ção.

Para o sucesso deste evento a contribui-
ção decisiva foi mesmo dos alunos, mas
também de professores, funcionários e en-
carregados de educação que em colaboração
com as “oficinas” e “ateliers” da escola torna-
ram inesquecíveis os dias de ensaio de
dramatizações, de preparação e execução de
todos os trabalhos e materiais expostos.

Com a colaboração dos diferentes projec-
tos existentes na escola, nomeadamente:
Projecto de Promoção e Educação para a
Saúde, Oficina da Ciência, Oficina de Teatro e
Oficina dos 3 Rs, houve assim a possibilidade
de proporcionar à comunidade escolar a par-
ticipação em exposições temáticas, “work-
shops”, teatro, actividades experimentais,
visionamento de filmes, apresentações em
suporte informático e trabalho com estrutu-
ras, rodas, eixos, alavancas e engrenagens e
robótica com equipamentos da LEGO®

Education.
A Associação “Ciência em Mãos” cuja sede

se localiza no lugar de Barros em Silvalde –
Espinho deu também o seu contributo com
equipamentos da LEGO® Education realizan-
do algumas demonstrações, usando estrutu-
ras, rodas, eixos, alavancas e engrenagens e
a robótica.

As ‘engenhocas’ da Lego fizeram real-
mente as delícias da criançada que assim que
via os representantes da associação, presen-
tes nos três dias de duração do evento (du-
rante a manhã) se reunia à volta das mesas
onde era exposto o material e fazia milhentas
perguntas, participando activamente nas ta-
refas que lhe eram solicitadas ou responden-
do às perguntas formuladas.

Foram muitos e variados os momentos
que captaram a atenção dos mais novos, os
alertaram e consciencializaram para as ques-
tões ligadas à saúde ou ao ambiente e
centraram a sua atenção naquilo que de mais
interessante pode ter a actividade científica,
em especial quando se faz ‘explodir’ vulcões,
se cria peganhosos e divertidos pega-mons-
tros ou descodificam mensagens secretas
escritas em tinta invisível.

Ao longo dos três dias de duração deste
evento foi possível verificar o grande número
de visitantes da comunidade escolar bem
como de outros alunos e professores que
integram o Agrupamento. Pela reacção ob-
servada, fácil foi constatar que este evento
foi muito apreciado por todos.

Para o grupo de professoras dinamiza-
doras, “esta acção excedeu todas as expecta-
tivas e deu realmente um excelente contributo
para a formação de cidadãos mais estimula-
dos para as questões da ciência, tecnologia,
ambiente e para as aprendizagens comple-
mentares ao conhecimento académico”.

Feira
de ciência
anuncia

a Primavera

A Escola E.B. 2/3 Sá Couto

festejou a chegada

da Primavera com uma

iniciativa do Departamento

de Ciências Exactas e Naturais

do estabelecimento de ensino

em que foram abordadas

as problemáticas do ambiente,

da saúde, da ciência e da

tecnologia, através de variadas

actividades que decorreram

entre quarta e sexta-feira.

Sandra Soares

ESPINHO CENTRO – Rua 23
JUNTO AO TRIBUNAL

T2 no 2.º andar – 132.181,00
Piso em madeira, lavandaria, dispensa,

garagem individual, c/ arrumos, c/ elevador
Trata o próprio

808 202 761 / 964 177 996

ESPINHO Zona Industrial
ARMAZÉNS

com 690m2 e 350m2
C/ 2 entradas Sul e Norte

Venda ou Aluguer

808 202 761 / 964 177 996

ESPINHO LOJA
Junto Estação do Vouga

Área 102m2 e cave com 60m2

Venda ou Aluguer

808 202 761 / 964 177 996

Fotos SS
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Tuna Musical de Anta

Passeio
a Trás-os-Montes

Depois dos passeios convívio já terem sido
uma das mais apreciadas actividades da Tuna
Musical de Anta, a colectividade recorda tempos
idos com a organização de um novo passeio
convívio a decorrer no primeiro domingo de
Julho, dia 1.

Curiosamente, o local da visita é a Vila de S.
Martinho de Anta, não a do concelho de Espinho,
onde a colectividades organizadora está sedeada,
mas a localizada no concelho de Sabrosa, em
Trás-os-Montes. Esta é também a terra de nas-
cimento de Miguel Torga, assim visitada pelos

sócios, simpatizantes e amigos da colectivida-
de antense na altura em que se comemora o
centenário do seu nascimento.

Este passeio que tem início marcado para
as 7 horas da sede da colectividade e chegada
prevista para o mesmo local às 21 horas, inclui
ainda uma visita a Vila Real na viagem de
regresso a casa.

As inscrições podem ser efectuadas na
sede, de terça a sexta-feira, a partir das 21.30
horas, até ao dia 31 de Maio. O preço dos
bilhetes é de nove euros por pessoa.

Curso de comércio da Escola Sá Couto

O polivalente da escola E.B. 2/3 Sá couto recebeu, durante a
passada semana, uma pequena venda de Páscoa dinamizada

pelos alunos do Curso de Educação e Formação de Comércio do
estabelecimento de ensino, que assim puderam treinar
para o estágio que em Junho vão efectuar em alguns

estabelecimentos comerciais do concelho.

Venda
de Páscoa

Sandra Soares

Os jovens alunos foram-se revezando atrás
do balcão de venda de produtos por eles confec-
cionados e adquiridos por professores, alunos e
funcionários não sem que antes fossem devida-
mente embrulhados, efectuando-se o registo da
compra no computador equipado com o apropri-
ado software adquirido pela escola.

Estes jovens sentem-se assim mais prepara-
dos para efectuarem durante seis semanas um
estágio remunerado em diversos estabeleci-
mentos comerciais do concelho, o que lhes vai
permitir consolidar aprendizagens e melhor se
integrarem no mundo do trabalho.

A remuneração dos alunos é financiado pelo
PRODEP no âmbito de um programa que tam-
bém prevê uma compensação para os comerci-
antes que recebem estes alunos e assim contri-
buem para a sua formação.

E a atender pela forma como Claúdia Mar-
ques e Jorge Oliveira encaram a opção que
tomaram de enveredar pelo Curso de Educação

e Formação de Comércio a aposta da Sá Couto
tem dado frutos, já que jovens, a quem a escola
não parecia solução de futuro, conseguiram
completar assim o nono ano e vêem abrir-se as
portas do mercado de trabalho sem que se
fechem outras opções, uma vez que também
podem continuar os estudos, se o desejarem.

Jorge Oliveira considera a vertente prática
destes cursos, muito maior do que a teórica,
fundamental para que tenha tido sucesso, já que
encara o trabalho na área comercial de forma
tranquila, até porque já tem experiência, pois faz
um part-time num supermercado junto à sua
casa.

Com a preparação que tiveram durante o
curso, o estágio que agora se aproxima é enca-
rado com tranquilidade e estes alunos estão
certos de que “tudo correrá bem desde que os
patrões ajudem”. O apoio dos estabelecimentos
comerciais é encarado com satisfação pelos
jovens, mas eles também estão dispostos a
contribuir com o seu trabalho.

Conscientes de que esta é uma saída para
jovens que de outra forma nunca acabariam a
sua escolaridade obrigatória, os professores
responsáveis por estes cursos apelam à colabo-
ração das empresas do concelho, até porque a
escola prepara a abertura de novos cursos no
próximo ano lectivo, nomeadamente: emprega-
do administrativo, acompanhante de crianças
(em casa ou em ATL), empregado de andares
(hotelaria).

Com cerca de três dezenas
de participantes

Simultânea
de xadrez

na Sá Couto

Os jogadores mais calejados nas lides do
xadrez, e que já jogam na Academia de
Xadrez de Espinho, foram os mais resisten-
tes, mas houve jogadores que ainda estão a
iniciar a actividade de jogar o xadrez mas se
constituíram como uma autêntica surpresa,
demonstrando grande aptidão para a salutar
prática deste nobre jogo, o que também vem
demonstrar o bom trabalho desenvolvido por
Armando Rosas, professor responsável pela
dinamização do clube de xadrez na Escola Sá
Couto.

Sérgio Ribeiro, jogador de Xadrez na Aca-
demia de Xadrez de Espinho e membro da
Selecção Portuguesa de Xadrez por Corres-
pondência conseguiu levar de vencida todos
os jogos.

Ainda assim, alguns jogadores deram-lhe
luta e as partidas que acabaram em último lugar
foram as premiadas nos lugares cimeiros.

A classificação final ficou assim esta-
belecida: 1.º lugar – Pedro Pereira do 6.º G
(jogador da AXE); 2.º lugar (ex aequo) –
William Fukunaga e Francisco Relvas do 5.º H
(jogadores da AXE); 3.º lugar – Nuno Malhão
6.º H e Bruno Miguel 6.º M.

Esta iniciativa contou com o apoio da
Associação de Pais e do Conselho Executivo
da Escola Sá Couto.

Sandra Soares

Como já vem sendo hábito no
último dia de aulas de cada

período, na tarde da passada
sexta-feira realizou-se mais

uma simultânea de xadrez no
polivalente da Escola E.B. 2/3
Sá Couto, onde o xadrezista

Sérgio Ribeiro defrontou
27 jogadores distribuídos

por 16 tabuleiros.

Foto SS

Fotos SS
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ESPINHO

António Jorge
de Castro
Salvé 03/04/2007

Ao Administrador da Firma Castros - Ilumi-
nações Festivas, S.A., em Espinho, sua mãe Maria
Aurora de Castro, seus filhos Jorge Manuel e
António José, suas noras Ana Maria e Susana,
seus netos Rodrigo, Sofia, Carlos e Carolina,
desejam-lhe na passagem de mais um aniversá-
rio, muita saúde, amor, carinho e as maiores
felicidades nesta data de enorme alegria, na com-
panhia de todos os que lhe são queridos.

Muitos parabéns

Rua 19 (ângulo com a 19 e 36) – ESPINHO

Tel./Fax: 22 012 0812

Bailarico!
Era o primeiro domingo de Primavera e

a tarde estava radiante. O sol aquecia os
corpos – alguns afectados pelas canseiras
da vida, outros mais conservados.

Baile!
Logo a seguir ao almoço, os dançarinos

apressaram-se para os autocarros que os
transportariam desde a Praça José Salva-
dor até à Nave Polivalente.

Baile de Primavera

…Quando
a idade

não conta!

encontrado nestas actividades uma forma de
entretenimento e de convivo.”

Os casais recordaram tempos de alegria
e ternura. E com a felicidade estampada
nos rostos vitalizaram os corpos, como se
tivessem encontrado a fórmula da eterni-
dade ou saciado a sede na fonte da juven-
tude.

E à falta de homens para o maior núme-
ro de mulheres, ou até pela maior timidez
deles (ao invés dos tempos da mocidade
em que eram mais empreendedores – “A
menina dança?!”), as senhoras não se coi-
biam de dançar umas com as outras, por-
que era o Baile de Primavera!

Lúcio Alberto

Bailarico!
A idade era apenas um registo de iden-

tidade. Os corações palpitavam; não com
os sonhos e os romances de outrora, mas
com a alegria de quem agradece a Deus
pela vitalidade suficiente para um pezinho
de dança.

Baile!
O convite da Câmara era oportuno na

abertura da janela para mais uma Primave-
ra de longas vidas.

Uma iniciativa que prometia ser bem ani-
mada com o trio musical “Arco Íris” e que, “à
semelhança das restantes iniciativas que este
executivo tem levado a cabo para este extrac-
to da população”, contava, como se verificou,
com elevada adesão dos idosos “que têm

Fotos VÍTOR LANCHA
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A sala do Restaurante Casarão do Emigrante,

no lugar da Praia de Paramos, foi palco de uma noite

 bem divertida, onde as protagonistas só tinham como lema

a diversão aquando do Dia Internacional da Mulher.

Mulheres
divertidas

em Paramos

Manuel Baptista canta
para quase centena e meia

Um grupo de 140 mulheres foi brindado com
música e muita animação. As senhoras foram
ainda presenteadas com uma t-shirt alusiva à
data e que encheu de cor o espaço.

Para a organizadora desta iniciativa, Dorinda
Rocha, “tudo começou a título de brincadeira,
mas o sucesso foi tal que superou todas as
expectativas.”

Os únicos homens com permissão para en-
trar na festa foram, apenas, os empregados de
mesa e o cantor Manuel Baptista, que “orgulho-
samente” animou 140 mulheres.

Uma noite que irá ficar na memoria de todas
as presentes, restando a vontade de repetir no
próximo ano.
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especial

+ ou – BREVES
Portugal detém
a 14.ª maior

reserva mundial

Afinal há…
ouro!

Apesar de, desde 2002, o Banco de Portu-
gal ter vindo a reduzir as suas reservas de ouro
- actualmente de 382,6 toneladas – o nosso
país  ocupa a 14.ª posição entre os países e
instituições mundiais que detêm as maiores
reservas do precioso metal.

Mas, apesar de o BdP ter vendido 37% do
seu euro em quatro anos, com a valorização
da matéria-prima, o valor das reservas oficiais
disparou, valendo agora mais mil milhões de
euros.

O preço da onça “troy” (a unidade de
cotação deste metal precioso nos mercados),
tem registado uma evolução positiva nos
últimos anos. Com efeito, desde 2002 o valor
da matéria-prima apresenta valorizações mé-
dias anuais de 18,15%, tendo no ano passado
avançado 23,1%, isto depois de ter atingido o
valor mais elevado dos últimos 25 anos, acima
dos 700 dólares.

Desde o início deste ano, o ouro “à vista”
regista um ganho de 2,83%, tendo cotado, na
sessão de sexta-feira, nos 651,8 dólares. Este
valor representa praticamente três vezes mais
do que no final de Dezembro de 2001, quando
a onça era comercializada nos 278,95 dólares.

Cartões de crédito

Dados à venda
na Internet

Os dados confidenciais dos cartões de
crédito e contas bancárias de dezenas de
milhares de pessoas estão à venda na internet,
o que permite aos ladrões da rede roubar
dinheiro dos bancos e das contas de crédito.
Estes podem ser comprados por 1,50 euros se
forem adquiridos em grandes quantidades,
enquanto o preço de dados de acesso a uma
conta bancária chega a cerca de 225 euros.

Segundo um estudo de uma empresa de
software, publicado pelo jornal britânico ‘The
Independent’, o aumento dos crimes coorde-
nados na internet registou um crescimento
“alarmante” no último meio ano, com os
criminosos a venderem os dados de acesso a
computadores pessoais por 5 euros, enquan-
to os dados completos de uma identidade
roubada, com os números de segurança social
e do cartão de crédito incluídos, custam me-
nos de 15 euros.

Uma das técnicas utilizadas pelos ladrões
para roubar esse tipo de informação é através
da venda de produtos a preços irrisórios em
páginas falsas da web, usadas apenas para
compilar os dados confidenciais.

O estudo também adverte sobre o cresci-
mento do “phishing”, que se baseia no envio
de um e-mail fraudulento com o objectivo de
obter códigos de acesso e dados financeiros.

PALAVRAS
À SOLTA

Alterações nos valores das
comissões de reembolsos
antecipados e nos cálculos
dos juros; bancos ficam
proibidos de fazerem

depender os empréstimos da
compra de outros serviços

Novas regras a 6 de Abril
para o crédito à habitação

Jornal de Notícias

De cada vez que se prevê
nova subida dos juros, o

mercado bancário apressa-se
a subir a taxa cobrada às

famílias com crédito à
habitação, mas não aumenta

da mesma forma os juros
pagos aos clientes pelos seus
depósitos – é comum dizer

que a subida dos juros
prejudica quem contrai
empréstimos e beneficia

quem tem depósitos, mas o
certo é que isso não acontece

na mesma medida: em
Portugal, em 2006, o

benefício ficou muito aquém
do prejuízo

Aumento dos juros
beneficia mais a bancos

que clientes
Jornal de Notícias

Finanças estudam hipótese de
não pagar a entidades com

contribuições em atraso
Dívidas ao fisco

suspendem pagamentos
Público

Debandada nas férias mais
grave no Ensino Básico
40 mil estudantes
abandonam escola

na Páscoa
Jornal de Notícias

Só no ano passado, no distrito
de Leiria

Droga apreendida dava
para pagar estádio de

Leiria
Região Leiria

Sentença judicial continua por
cumprir; cliente avançou com

processo de execução
Metro do Porto

deve um euro a utente
desde 2005

Jornal de Notícias

Na morgue do Hospital de
Torres Vedras

Troca de cadáveres
Badaladas

Uma família de Vieira de
Leiria, concelho da Marinha
Grande, passou por uma

situação, no mínimo, insólita –
na véspera, recebera da parte

do Hospital de Leiria a
informação de que o seu

familiar, que ali se encontrava
internado, tinha falecido; foi

preparado o funeral e quando
a urna com o cadáver chegou

e se iniciava a cerimónia
fúnebre, os familiares

constataram que o falecido
era uma pessoa desconhecida

Foi dado como morto
por duas vezes mas afinal

está vivo
Jornal de Notícias

Sob a gerência
de José António Taibner

e Alexandre Teixeira

Restaurante
Luso

Venezolano
inaugurado

Centro de Espinho
VENDO

T4 (Av.ª 24, n.º 805) – 1.º andar, c/ marquise fechada 15 m2
aprox., garagem fechada.

T3 (Rua 31, n.º 459) – 3.º andar, c/ 150 m2 aprox., aquec.
central completo, lugar garagem e arrumos na cave.

Contacto: 91 959 12 94Trata o Proprietário – Tlm. 936 618 504

TERRENO - Granja- VNG, de gaveto 2 ruas - 650 m2 aprox. – Rua
do Rochio, para construção moradias – 30.000 cts. = 150.000
euros.
DOIS T2 USADOS - Espinho - Avenida 24, exposição nasc./
poente – 15.000 cts. = 75.000 euros e 14.000 cts. = 70.000
euros.
LOJA nova em Espinho, gaveto das ruas 37 e 18, com a área de
57 m2 – 21.000 cts. = 105.000 euros.

vende-se seleccionamos
e torramos

na nossa fábrica
as melhores qualidades

aos melhores preços

Rua 19, 294 - ESPINHO

CAFÉS
Casa Alves Ribeiro

Fotos VÍTOR LANCHA

O Restaurante Luso Venezolano foi inaugu-
rado esta sexta-feira, sob a gerência de José
António Taibner e de Alexandre Teixeira. Um
espaço amplo e com uma nova imagem, no
Centro Social Luso Venezolano e que, segundo
José António Taibner “espero que seja um
espaço agradável e que as pessoas possam vir
cá”.

O novo gerente do Restaurante uso
Venezolano diz que “vamos procurar servir bem
e fazer com as pessoas se sintam bem” e revela
que irão “ter uma especialidade venezuelana,
pratos de peixe e de carne e algumas agradáveis
sobremesas”.

José António Taibner quer que se tente
“esquecer o passado e pensar no presente e no
futuro” e promete “promover alguns eventos,
como jantares dançantes, entre outras coisas”.
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Amândio Barreiras, que esteve no Sporting
Clube de Espinho na época de 1990/1991,
pela última vez, promete tentar a subida,
embora reconheça que isso dependerá, obvi-
amente de o Sporting Clube de Espinho con-
seguir vitórias nos seis encontros que lhe
faltam e de esperar por uma escorregadela do
União da Madeira.

– De regresso ao Sporting de Espi-
nho, na luta pelo primeiro lugar, depois
de o ter perdido, recentemente, para o
União da Madeira e de ter saído o treina-
dor, Vítor Pereira…

– Não era o meu sonho estar no Sporting
Clube de Espinho neste momento porque isso
significaria que o anterior treinador estava
cá. Isso significaria, também, que este clube
que eu tanto gosto estaria à frente e que
poderia subir de divisão. Mas se o Vítor
Pereira não está cá é porque as coisas esta-
vam complicadas!

Embora estejamos na parte final, nada
está perdido e tudo pode estar perdido…

– Vão esperar por um deslize do União
da Madeira?

– Pelas minhas contas o Sporting de Espi-
nho, em seis jogos tem de fazer 18 pontos e
esperar que o adversário perca. O União da
Madeira tem um calendário mais favorável e,

para além disso, quem vai à frente a candeia
ilumina duas vezes!

Nós teremos pela frente equipas rivais,
como o Lourosa e o União de Lamas.

– Já conhece estes jogadores do
Sporting de Espinho?

– Felizmente conheço estes jogadores e
todos os clubes adversários, à excepção do
Marco. Neste plantel há três jogadores que
já trabalharam comigo noutras equipas.
Mas a minha grande vantagem é que co-
nheço este clube, se calhar, melhor do que
ninguém. Por isso, estou muito contente
por cá estar. Gosto muito desta cidade que
adoptei para viver. Estou a morar cá há 30
anos e passei neste clube grandes glórias,
sofrimentos, angústias, tais como o último
jogo dramático com o Salgueiros. Isso
marcou-me muito.

Hoje sinto uma nostalgia ao ver o meu
cabide no balneário.

Espero que o Sporting de Espinho seja o
verdadeiro Espinho; que seja aquilo que eu
ambiciono, a crescer.

Estou muito agradecido à Direcção por se
ter lembrado de mim.

– Vamos ter uma equipa a dar espec-
táculo ou, apenas, a ganhar?

– Todos os que cá estão neste clube

sabem que esta terra sempre se habituou a
ver grandes jogos de futebol. No entanto,
nesta altura haverá uma adaptação, quer ao
treinador, quer aos seus novos métodos.
Porém, vou procurar fazer com que a equipa
jogue, uma vez que isso é a grande caracte-
rística deste clube. Os sócios gostam de ver
bom futebol. Mas tudo isto aconteceu muito
depressa.

Amanhã é outro dia!
Eu vivo este clube com a camisola vestida,

por isso vou tentar transmitir alguma da
mística ‘tigre’ a estes jogadores. Mas o tempo
é muito curto.

Tenho contrato até ao final da época com
direito a opção por mais uma.

Quero dizer que, se alcançarmos a subida
de Divisão, dedicá-la-ei ao Vítor Pereira.

– Esta paragem foi benéfica?
– Julgo que sim. Acho que vai dar alguma

vantagem.
– Com quem irá trabalhar na equipa

técnica?
– Se eu cá continuar irei formar uma

equipa técnica, com alguém de referência e
com algum peso no futebol. Neste momento,
terei de concentrar as coisas em mim. Nesta
altura estão o Tó Luís e o Ricardo. Estes seis
jogos vão acontecer muito depressa.

Amândio Barreiras,
o novo treinador

“Espero
que o

Sporting
de Espinho

seja o
verdadeiro
Espinho”

O treinador e ex-capitão

do Sporting Clube de Espinho,

Amândio Barreiras, está

já há uma semana à frente

do plantel da equipa de

futebol profissional,

substituindo, assim,

Vítor Pereira que deixou o

comando dos ‘tigres’ após a

última derrota em casa,

com o União de Madeira.

Manuel Proença

Fotos SS

desporto

C/ 550 m2, para vivenda de 4 frentes

Vendo LOTE DE TERRENO

Aluga-se ESTABELECIMENTO/ARMAZÉM

Tlm. 919 591 294

c/ 100 m2 + 60 m2 de cave ao nível da rua
DINHEIRO! PRÉ-APROVAÇÃO 2 h.

C/ OU S/ PROBLEMAS BANCÁRIOS

BANCA OU PARTICULARES
MÁXIMA HONESTIDADE E SIGILO

960255932 - 914243489 - 960257154 - 960427541 - 936519995
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No campo da Zona

Empate
veterano

A equipa de futebol de veteranos da Associ-
ação Desportiva de Esmojães empatou (2-2)
com o Cucujães.

Foi um bom jogo, onde as duas equipas se
entregaram com vontade para tentarem ganhar
e dar espectáculo. Ambos os conjuntos criaram
várias oportunidades de golo e o primeiro a
marcar foi a Associação de Esmojães, por Abel
Fernandes, num pontapé de canto, com a ajuda
do guarda-redes do Cucujães, que não segurou
bem a bola.

Depois, o Cucujães tentou o empate o que
viria a conseguir por Sousa, também com a
ajuda do guarda-redes antense, que largou a
bola quando a devia ter defendido.

Mas como a Associação de Esmojães foi
sempre a melhor equipa em campo, chegaria ao
segundo golo, novamente por Abel Fernandes,
numa boa jogada colectiva.

Na segunda parte houve algumas alterações
e o Cucujães esteve um pouco melhor e foi
criando mais oportunidades. Os visitantes che-
gariam ao empate, por Buça, resultado final.

AD Esmojães, 2 – Cucujães, 2

Jogo no campo da Zona.
Árbitro: Pedro Gomes.
Associação Desportiva de Esmojães –

Carlos Bernardes; Magalhães, Zé Manuel, Teixeira
e Dino; Costinha, Abreu e Marcelino; Canedo,
Abel Fernandes e Manuel Silva.

Jogaram ainda: Vítor Jorge, Ilídio, Pinto
Moreira, Paulo Vicente, Mário Alves e Américo
Marinheiro.

Cucujães – Alfredo; Silva, Tiago, Manuel
Pereira e Araújo; Carlos Silva, Pereira e Sousa;
Buça, Andorinha e Castro.

Jogaram ainda: Santana, Rogério, Arnaldo,
Justino, João Couto e Moisés.

Ao intervalo: 2-1.
Marcadores: Abel Fernandes (2) Sousa e

Buça.

Futebol popular – Taça Cidade de Espinho

Leões Bairristas-Águias de Paramos
– invasão de campo

As equipas da Associação de Esmojães, Ju-
ventude dos Outeiros e Associação desportiva
de Guetim, são as equipas já apuradas para as
meias-finais da Taça Cidade de Espinho. O
encontro entre os Leões bairristas e os Águias de
Paramos foi interrompido aos 74 minutos, quan-
do os Leões venciam (1-0), por invasão de
campo e por o árbitro da partida alegar não ter
condições de segurança para concluir o encon-
tro.

A equipa da Associação de Esmojães derro-
tou a Corga (2-1); o Juventude dos Outeiros

bateu o Rio Largo, no prolongamento, por 2-0;
e a Associação Desportiva de Guetim derrotou
os Morgados, na marcação de grandes penalida-
des, por 5-3.

No sábado realizar-se-ão encontros das com-
petições interconcelhias. Assim, os Leões
Bairristas recebem o Laúndes, no campo de
Silvalde, às 17 horas; Os Magos de Anta recebem
o Portela Montes, às 15 horas, em Cassufas; o
Cantinho da Rambóia desloca-se ao campo de
Prazins para defrontar a equipa de ‘Os Mesmos’,
às 15 horas; e a Lomba de Paramos recebe, às

15 horas, em Paramos, a equipa dos Besteiros.
Às 17 horas, no campo relvado de Sil-

valde, disputa-se o encontro da Taça Asso-
ciação entre o Império de Anta e os Águias
de Paramos.

Na quarta-feira, às 20.30 horas, disputam-
se os seguintes encontros da Taça Associação:

Leões-Corga, em Paramos; Lomba-Canti-
nho, em Cassufas; e Desportivo Regresso-
Magos, em Silvalde.

Manuel Proença

Futebol veterano

Êxito
“suado”

em
Alcobaça

“Foi uma honra jogarmos, mais uma vez,
num dos relvados do centro de Estágio da Quinta
do Pinheiro, em Alcobaça, onde estagiam várias
equipas do futebol português” – foi este o
sentimento manifestado pela equipa de vetera-
nos do Centro Social Luso Venezolano.

O jogo até não começou da melhor forma
para o Luso Venezolano que, a 30 minutos de
jogo já perdia por 3-0! Até dava a entender que
a culpa era da não adaptação ao campo de relva
natural e às magníficas instalações daquela
infra-estrutura desportiva de Alcobaça.

Porém, antes do intervalo, o Luso Venezolano

Comunicado
da AD Esmojães

“Fair-play”
“Em consequência de um artigo publicado

num site da Internet do clube Magos de Anta”,
a Direcção da Associação Desportiva de Esmojães
emitiu o seguinte comunicado:

“Fair-play ou se desejarmos jogo limpo, este
é o lema da Associação Desportiva de Esmojães.
O mesmo já não se poderá dizer dos Magos de
Anta. Fair-play não é definitivamente o seu lema
quando utilizam a agressividade das palavras
para justificar a sua derrota.

Seria muito mais desportivo se admitissem a
sua derrota sem ter de apelidar de ‘cães raivo-
sos’ e ‘anjinhos’ os vencedores desta partida.

Desta forma seria de bom grado que os
Magos de Anta face ao bom nome da Associação
Desportiva de Esmojães e ao seu historial
desportivo, que dirigissem um pedido de descul-
pas público a todos os jogadores, dirigentes,
sócios e simpatizantes desta associação, de
forma a que se mantenha o desportivismo sau-
dável que sempre esteve presente por parte da
Associação Desportiva de Esmojães e que se
deverá manter para com todos os clubes filiados
na Associação de Futebol Popular do Concelho
de Espinho.”

Andebol “tigre”

Só os miúdos
se safaram!

A equipa de andebol sénior do Sporting Clube
de Espinho perdeu, este sábado, o encontro da
25.ª jornada do Campeonato da Liga, com o
Águas Santas, em casa do seu adversário, por
33-21.

Os ‘tigres’, sob o comando de Ricardo Tavares,
perdiam ao intervalo por 18-8.

Entretanto, as equipas jovens do Sporting
Clube de Espinho venceram os encontros que
realizaram no fim-de-semana.

Os infantis masculinos ‘tigres’ foram a
Melgaço vencer a equipa local por 26-9, enquan-
to os iniciados receberam e bateram o Águas
Santas por 33-26.

A equipa de juvenis do Sporting de Espinho
foi a S. João da Madeira vencer a Sanjoanense
por 29-28 e os juniores masculinos ganharam ao
Infesta por 33-30.

No próximo sábado, a equipa de infantis
receberá, às 17 horas, o Futebol Clube de Gaia,
enquanto os juvenis irão jogar ao pavilhão de
Fermentões, com a equipa local, às 15 horas. No
domingo, pelas 12 horas, os iniciados vão ao
pavilhão do ISMAI, na Maia, defrontar a equipa
da casa.

Manuel Proença

conseguiu reduzir para 3-2, o que acabou por se
reflectir na segunda parte.

O Luso Venezolano acabou por mudar de
atitude facto que veio a ser determinante na
vitória alcançada. A entrega dos jogadores foi
excelente. José Carlos acabou por conseguir o
‘hat-trick’ e Carlos Couto bisou.

Apesar de o Alcobaça ter conseguido redu-
zir, a equipa comandada por Peixinho soube
segurar a vantagem.

Boa arbitragem.

Ginásio Alcobaça, 4
Luso Venezolano, 5

Jogo no campo relvado N.º 1 da Quinta do
pinheiro, em Alcobaça.

Árbitro: Luís Correia.
Ginásio Clube de Alcobaça – Tozé; José

Manuel, Artur Santos, António Carvalho e José
Borrego; Jaime I, Marco e José Dias; Pinto,
Dadeu e Rui Alves.

Jogaram ainda: José Tó, Jaime II, Jorge,
Ventura e Vieira.

Treinador: Jorge.
Centro Social Luso Venezolano – Acácio;

Tono Pepe, Américo Martins, Manuel Guedes e
Pinto; Domingos Faria, Henrique Vieira e Tozé
Carvalho; Carlos Couto, José Carlos e Jaime.

Jogaram ainda: Carlos Moreira, Peixinho,
Manuel Fernandes, Leal e Tino.

Treinador: Peixinho.
Ao intervalo: 3-2.
Marcadores: Dadeu (2) e Rui Alves (2); José

Carlos (3) e Carlos Couto (2).

Orientado por Amândio Barreiras

Treino
com

Gil Vicente
O novo treinador da equipa de futebol
do Sporting Clube de Espinho, Amândio
Barreiras, orientou a equipa no seu primei-
ro treino de conjunto, com o Gil Vicente,
em Barcelos.

Amândio teve, assim a oportunidade de
realizar algumas pequenas alterações ao
seu conjunto, de ver alguns jogadores
menos utilizados num encontro que teve
duas partes de 30 minutos cada.

Entretanto, a equipa do Sporting Clube
de Espinho irá defrontar este domingo, às
16 horas, o Camacha, em jogo a realizar na
Ilha da Madeira.
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No jantar
comemorativo

do 69.º aniversário

Académica
de Espinho

presta
homenagem
à dedicação
Associados de 25 e 50 anos,
jovens campeões em diversas

modalidades e quatro
medalhados por serviços
relevantes ao clube – foi

com eles que os academistas
celebraram o 69.º aniversário
num jantar que decorreu no
Casino de Espinho e onde

o presidente, Eduardo Aragão,
revelou os projectos para o
futuro solidificados na glória

do passado, perante
uma plateia de notáveis.

Sandra Soares

Passados 69 anos de história, a Associação
Académica de Espinho orgulha-se de poder
usufruir da companhia de um sócio fundador no
seu jantar de aniversário e foi fazendo referência
a Virgínio Pereira que Eduardo Aragão abriu o
seu discurso, homenageando também todos
aqueles que, embora não sendo fundadores, ao
longo dos anos mantiveram a sua dedicação ao
clube.

Um caso exemplar é o actual presidente da
Mesa da Assembleia-Geral António Gaio que o

presidente da associação academista revelou
estar a analisar, em colaboração com outros
academistas, todo o espólio do clube para “pro-
ceder a uma selecção de factos, que um dia
servirão para escrever, em livro, a história da
nossa Académica (a editar quem sabe, nas
comemorações dos 75 anos)”, tudo com o
objectivo de honrar esse património no presente
e mantê-lo para as gerações futuras, uma das
principais preocupações da actual Direcção.

Mas ao longo dos anos outras figuras se
foram destacando pelo muito que fizeram pela
Académica.

Neste aniversário o maior galardão do clube
– a medalha de serviços relevantes, foi entregue
a Marcial Ferreira Cardoso: “sócio efectivo há 52
anos, dirigente da AAE há 50 anos não consecu-
tivos na Direcção e na Assembleia-Geral; funda-
dor da secção de natação e secção cultural;
impulsionador da secção de ginástica, sendo um
dos responsáveis pelo êxito dos saraus organi-
zados anualmente”.

Por mais de 30 anos de dedicação ao clube,
receberam a Medalha de Dedicação: António
Ferreira Alves Monteiro e Joaquim de Jesus
Rocha (Magano). O primeiro enquanto elemen-
to efectivo do corpo médico que como massagis-
ta assistiu a mais de dois mil jogos e o segundo
como atleta e dirigente  da modalidade de
hóquei em campo/sala, alcançando vários títu-
los de Campeão Nacional de Hóquei de Sala
entre outros.

A medalha de mérito desportivo foi entregue
ao atleta de hóquei em patins José Sousa que
terminou na época assada a sua carreira
desportiva, praticamente passada em exclusivo
na Académica de Espinho, onde foi capitão de
equipa praticamente de todas as equipas que
integrou.

Também receberam a medalha de mérito
desportivo pela sua participação na selecção
Nacional de hóquei em campo/sala: José
Catarino, Hugo Gonçalves, Márcio Marques,
Carlos Santos, Rui Santos, Hugo Branco, Mário
Vieira, Ricardo vieira, Igor Ferreira e João

Oliveira.
Receberam o mesmo galardão mas pela sua

integração nos trabalhos da selecção Nacional
de voleibol: Hélder Cunha e Leandro Lopes.

Pelos resultados alcançados durante a épo-
ca desportiva passada obtiveram um louvor da
Assembleia-Geral os seguintes atletas e treina-
dores:

Badmington – Nuno Brogueira, Carlos Veiros
e António pereira (treinador).

Ginástica Rítmica – (esperanças) Ana Patrí-
cia Alves, Carolina Leal, Rita Amorim, Raquel
Couto e Ana Sofia Castanheira; (juvenis) Carla
dias, Gabriela Batista, Irina Grigorieva, Julieta
Silva, Raquel Janeiro; (treinadoras) Ana Isabel
Cardoso e Gabriela Salvador.

Trampolins – Ana Simões e Sílvia Saiote;
(treinadores) Rui Neto e Arménio Cordeiro.

Ainda e sempre com o objectivo de honrar a
história do clube foram agraciados com o emble-
ma de ouro (50 anos) sete associados: Joaquim
Amorim Sousa, Ângelo Correia de Carvalho,
Manuel Conceição Pereira da Rocha, Álvaro de
Sousa Coelho, Domingues Maria dos Santos
Cálix, Gustavo Alves Gesseler, Vladimiro Brandão.

Celebraram as bodas de prata enquanto
associados: Mariana Monteiro, José Carlos
Catarino, Maria João Freitas, José Manuel Maga-
lhães, Rosa Lídia Oliveira, Raul José Sousa,
Carlos Alberto Cruz, Valdemar Joaquim Oliveira,
António Magalhães, Carlos Manuel Silva, Manuel
José Fonseca, Luís Filipe Noronha.

“Politica de rigor e exigência”

No que respeita à situação financeira do
clube, na sua intervenção Eduardo Aragão fez a
apologia da “politica de rigor e exigência no
controlo do orçamento que tem sido levada a
efeito nos últimos anos e que continua a ser um
ponto de honra para esta Direcção”.

No âmbito Desportivo, o presidente conside-
ra que “a Associação Académica continua a fazer
jus ao seu objecto social, privilegiando a inicia-
ção, formação e manutenção desportiva, sem

esquecer que a vertente da competição. pode
desempenhar uma função importante na pro-
moção e divulgação das respectivas modalida-
des, funcionando como instrumentos de estímu-
lo para chamar a atenção dos jovens para a
prática do desporto”.

Apesar do orgulho em todas as secções da
académica, nos seus atletas, técnicos e dirigen-
tes, Eduardo Aragão reconhece que nem tudo
está bem no clube que dirige, apelando a um
“rejuvenescimento do elenco directivo e mesmo
das estruturas intermédias da organização, uma
maior vivência com as modalidades e uma maior
frequência dos nossos pavilhões, evitando ter o
pavilhão cheio sé uma vez por ano, na altura do
sarau de ginástica”.

Mas porque se quer respeitar preparar o
futuro, embora respeitando o passado, o res-
ponsável revelou que “o Conselho Geral do clube
elaborou um documento estratégico que está a
ser motivo de grande reflexão”.

Agradecendo às entidades que apoiam a
académica, com destaque para a Câmara Muni-
cipal de Espinho e a Solverde, Eduardo Aragão
conclui a sua intervenção reiterando o apelo
para que os academistas “usufruam mais da
nossa Associação Académica de Espinho”.

Depois de um saboroso cantar, um belo
espectáculo e muita emoção nas homenagens
prestadas a noite encerrou com os habituais
parabéns entoados numa sala onde marcaram
presença a presidente da Assembleia Municipal,
Graça Guedes  e o presidente da Câmara, José
Mota, os deputados da Assembleia da República,
Rosa Maria Albernaz e Luís Montenegro, repre-
sentantes da Junta de Freguesia de Espinho,
Regimento de Engenharia, PSP, Solverde e das
Federações de trampolins e desportos
acrobáticos, patinagem e hóquei em campo.

As velas dos 69 anos foram apagadas pelo
sócio fundador Virgínio Pereira, pelo presidente
da Assembleia-Geral, António Gaio e pelo presi-
dente da Direcção, Eduardo Aragão.

Para o ano comemoram-se sete décadas de
história.

Fotos SS
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Bodyboard

Hexa
campeão
mundial

em Espinho

Hóquei em campo
academista

Nova
derrota

Com o capitão-treinador José Catarino senta-
do no banco por acumulação de cartões, a
Académica de Espinho entrou em campo dispos-
ta a deixar de lado os maus resultados que a têm
assolado nos últimos tempos, até porque este
ano já tinha vencido o adversário (Lamas) por
duas vezes.

Os academistas começaram melhor e estive-
ram perto do golo, mas não conseguiram con-
cretizar, acabando por ser o Lamas a inaugurar
o marcador, vantagem que aumentou devido ao
desnorte dos academistas que só acordaram já
em cima do intervalo conseguindo reduzir para
2-1.

Na segunda parte, os academistas tiveram o
empate no stick mas o guarda-redes lamacense
levou a melhor, acabando por ser a equipa da
casa a voltar a marcar e por mais duas vezes. Os
academistas ainda reduziram para o 4-2, mas
estavam em tarde não e acabaram por sofrer
mais um golo até ao final do jogo.

A próxima partida disputa-se pelas 15.30
horas de sábado, em Lamas, com os academistas
a defrontarem o Sport Clube do Porto.

Sandra Soares

A equipa dos
escolares

mantém-se
imbatível

Na segunda-feira, o brasileiro Guilherme
Tâmega passou pela Iinvertshop, em Espinho,
para gáudio de vários adeptos da modalidade.

Depois de muitos autógrafos, o hexa cam-
peão mundial (que representa a marca portu-
guesa de fatos Onda, como o atleta espinhense
Márcio Silva) apresentou o seu novo modelo de
fato de bodyboard e também a sua linha de
roupa.

Golfe – 5.º Torneio Casino de Espinho

António
Santos

vitorioso
António Oliveira Santos foi o grande vencedor
da primeira prova do 5.º Circuito Casinos
Solverde, o 5.º Torneio Casino de Espinho, que
decorreu nos ‘greens’ do Oporto Golf Club, no
fim-de-semana, e que contou com a presença de
mais de 130 jogadores.

António Oliveira Santos foi o primeiro classi-
ficado em Nett, com 82 pontos, seguindo-se-lhe
José Carlos Barroso Sousa (Oporto Golf Club),
77; Miguel Sarmento Bastos (Oporto Golf Club),
75; Luís Miguel Menezes Montenegro (Oporto
Golf Club), 75; Joaquim António Capela (Oporto
Golf Club), 73; João Pedro Varela Gomes (Oporto
Golf Club), 73; Ru Lopes (Miramar), 73; Ramiro
Magalhães (Miramar); 73; Gilberto Pinto Rachão
(Oporto Golf Club), 73; José Maria Barroso
Sousa (Oporto Golf Club), 72.

As restantes classificações foram as seguin-
tes:

1.º Gross Geral – Hugo Rodrigues Mota (69).
1.º senhoras Nett, 1.ª Categoria – Marta

Vasconcelos, 64;
1.º senhoras Nett, 2.ª Categoria – Maria de

Lourdes Soares, 72;
2.ª Categoria Nett – 1.º José Carlos Sousa

(77); 2.º Ramiro Magalhães (73); 3.º José Maria

Sousa (72).
1.ª Categoria Nett – 1.º Miguel Teixeira

Bastos (75); 2.º Luís Miguel Montenegro (75);
3.º Joaquim Capela (73).

Entretanto, ficaram apurados para a final
a realizar no Oporto Golf Club, nos dias 22 e
23 de Setembro, os seguintes jogadores:

1.ª Categoria – António Oliveira Santos,
Miguel Teixeira Bastos, Luís Miguel
Montenegro, Joaquim Capela, João Pedro
Varela Gomes, Rui Lopes, Gilberto Rachão,
José Granja, Hugo Rodrigues Mota e Manuel
Violas.

2.ª Categoria – José Carlos Barroso Sousa,
Ramiro Magalhães, José Maria Barroso Sousa,
Rui Lacerda, Pedro Barroso, Maria de Lourdes
Soares, Armando Dias, Alfredo Almeida, Alfredo
Azevedo e Elza Oliveira.

Manuel Proença

Vitória
na Pasteleira
Depois do resultado negativo

averbado em casa, os
academistas foram

à Pasteleira vencer por 3-4
numa partida que não foi fácil
mas que lhes deu tranquilidade

para defrontar, no próximo
sábado, o Académico da Feira
actual segundo classificado.
Quanto à formação, juniores

e juvenis tropeçaram nos
nacionais, mas os escolares

mantêm-se invictos
e imparáveis.

Sandra Soares

A partida no reduto do Pasteleira começou
mal e os academistas estiveram a perder por 2-
0, mas não perderam a cabeça e conseguiram a
igualdade ainda antes do intervalo.

Já na segunda parte e alertados para os
perigos que advinham do campo adversário, os
academistas mostraram-se mais alerta e conse-

Hóquei em patins da Académica de Espinho
guiram passar para a frente do marcador estan-
do mesmo a vencer por 4-2, vantagem que os da
casa só conseguiram reduzir já na fase final da
partida fixando o resultado em 3-4.

Entretanto, a partida marcada para as 18
horas de sábado vai ser a doer, uma vez que os
academistas defrontam os vizinhos e rivais do
Académico da Feira, onde militam alguns joga-
dores bem conhecidos dos espinhenses.

No segundo lugar e a apenas dois pontos do
primeiro os representantes de terras de santa
Maria vêm a Espinho moralizados e com muita
vontade de lutar elos três pontos que fazem
muita falta a Académica.

O que também faz muita falta os academistas
é o apoio do seu público.

Resultados
Pasteleira-AA Espinho .............................. 3-4
Carvalhos-Riba d’Ave ............................... 3-4
Lavra-Braga ............................................ 5-6
Ac. Feira.-Marinhense .............................. 4-3
Nortecoope-Marco ................................... 5-2

Classificação
J V E D GM-GS P

Braga 5 4 0 1 20-11 12
Ac. Feira 5 3 1 1 19-9 10
Carvalhos 5 3 0 2 19-13 9
Nortecoope 5 3 0 2 22-16 9
AA Espinho 5 3 0 2 16-14 9
Riba d’Ave 5 3 0 2 21-19 9
Marco 4 1 1 2 7-13 4
Pasteleira 5 1 0 4 15-26 3
Marinhense 4 1 0 3 8-18 3
Lavra 3 0 0 3 8-15 0

Próxima jornada
AA Espinho-Ac. Feira
Riba d’Ave-Pasteleira

Braga-Carvalhos
Lavra-Nortecoope
Marinhense-Marco

Jovens
tropeçam

Nos escalões de formação, juniores e juvenis
tropeçaram pela primeira vez numa caminhada
que tinha sido até agora gloriosa. Os juniores
claudicaram em casa do lavra por 6-3 e os
juvenis foram a casa do Oliveira do hospital
perder por 6-2, mantendo-se ainda assim no
primeiro lugar da tabela classificativa.

Juniores
J V E D GM-GS P

Lavra 4 4 0 0 28-12 12
AA Espinho 4 3 0 1 18-13 9
Olá Mouriz 4 3 0 1 21-11 9
Riba d’Ave 4 1 0 3 15-20 3
Famalicense 4 1 0 3 11-22 3
Académico 4 0 0 4 9-24 0

Juvenis
J V E D GM-GS P

AA Espinho 4 3 0 1 14-9 9
Ol. Hospital 4 3 0 1 14-15 9
Pess. Vouga 4 2 1 1 25-13 7
Valongo 4 2 1 1 17-15 7
Juv. Pacense 4 1 0 3 15-23 3
Olá Mouriz 4 0 0 4 8-18 0

Nos restantes escalões, os resultados obti-
dos foram positivos. Os infantis  receberam e
venceram o Entrecancelas por 3-1 e os iniciados
levaram a melhor sobre o Nortecoope que ven-
ceram por quatro bolas sem resposta.

Os escolares, mesmo defrontando um ad-
versário directo mantiveram-se imbatíveis, con-
seguindo a sexta vitória (6-3) em outros tantos
jogos e impondo a primeira derrota ao Nortecoope
que também nunca tinha perdido, até este fim-
de-semana, onde até marcou um golo na própria
baliza.

Em fim-de-semana de Ramos os miúdos da
formação têm folga.



29/Março/2007

21

‘Tigres’
vencem
Castêlo

O primeiro dos três possíveis

encontros já está ganho.

Passo a passo, a equipa de

voleibol sénior masculina do

Sporting Clube de Espinho, vai

seguindo o seu ‘trilho’ na luta

pela reconquista do título de

campeã nacional da Divisão A1.

No primeiro confronto das

meias-finais do ‘play-off’,

os ‘tigres’ receberam

e venceram a equipa

do Castêlo da Maia, num

encontro que até teve honras

de transmissão televisiva.

No primeiro jogo das meias-finais do ‘play-off’ da Divisão A1 de voleibol

O voleibolista espinhense, Nuno Pinhei-
ro, ao serviço do Noliko Maaseik, no campe-
onato belga, assumiu a liderança dos ‘play-
off’ ao vencer o Knack Randstad Roeselare
por 3-2.

A equipa do distribuidor espinhense al-
cançou os seguintes parciais perante o actu-
al campeão da Bélgica: 24-26, 25-22, 29-27,
25-27 e 15-10.

No voleibol belga

Nuno
Pinheiro

em grande

Leixões, 3
Esmoriz, 0

Jogo na Nave Ilídio Ramos, em Matosinhos.
Árbitros: Luís Chaves (Lisboa) e Cesário

Rama (Coimbra).
Parciais: 35-33 (32m), 25-19 (25m) e 25-19

(22m)
Leixões – Bruno Lima (7 pontos), Nélson

Carvalho (7), Carlos Barboza (7), Adriano Paço
(23), Ricardo Lima (16) e Filipe Catarino (5) –
seis inicial; Miguel Coelho (libero), Ivo Rodrigues,
Coriolano Santos (1), Filipe Puga, Filipe Cruz (1)
e Frederico Lages.

Treinador: Mário Martins.
Esmoriz – Luís Samuels (19), Diogo Santos

(3), João Simões (5), Frederico Siqueira (7),
Paulo Brenha (2) e Pedro Figueiredo (10) – seis
inicial; Luís Lacerda (libero), Nuno Rocha (4), Rui
Mota (3), Filipe Ramos, Joaquim Pedro e Luís
Moreira.

Treinador: Francisco Fidalgo.

Juniores masculinos

Ala Gondomar-Sp. Espinho ....................... 0-3
(13-25, 12-25 e 11-25)
Frei Gil-Acad. Espinho .............................. 3-1
(13-25, 25-22, 25-23 e 25-23)

Próxima jornada

Sp. Espinho-CICernache
(Espinho/sábado/15h)

Juniores femininos

Ancorensis-Sp. Espinho ............................ 1-3
(19-25, 25-22, 16-25 e 18-25)

Próxima jornada

CV Lisboa-Sp. Espinho
(Lisboa/sábado/16h)

Juvenis masculinos

Sp. Espinho-Leixões ................................. 3-2
(26-24, 24-26, 25-13, 20-25 e 15-8)
CV Oeiras-Acad. Espinho .......................... 0-3
(12-25, 17-25 e 22-25)

Próxima jornada

SC Seia-Sp. Espinho
(Seia/sábado/15h)

Acad. Espinho-Ala Gondomar
(Espinho/sábado/15h)

Iniciados masculinos

Sp. Espinho-CI Cernache ......................... 3-0
(25-14, 25-13 e 25-14)

Próxima jornada

Geifães-Sp. Espinho
(Gueifães/domingo/10.30h)

Infantis masculinos

Ala Gondomar-Acad. Espinho ................... 0-3
(12-25, 10-25 e 13-25)
Sp. Espinho-Amigos Vólei Portimão .......... 3-0
(25-10, 25-11 e 25-7)

Próxima jornada

Acad. Espinho-CD Póvoa
(Espinho/domingo/10.30h)

Maia. O grande ‘maestro’ encontra-se com uma
lesão na perna, o que o diminuiu substancial-
mente. Coube, por isso, a grande responsabili-
dade de distribuir o jogo, ao jovem Bruno Gon-
çalves – uma tarefa desempenhada de forma
exemplar o que possibilitou a que Miguel Maia
entrasse em jogo nos momentos mais difíceis,
deitando por terra todas as ambições da equipa
do Castêlo. Mesmo com a lesão, Maia ainda foi
capaz de pontuar, quer com o seu violentíssimo
e eficaz serviço, quer no bloco! Incrível o espírito
de sacrifício deste atleta olímpico espinhense!

Como referimos atrás, o Castêlo da Maia
entrou muito bem no jogo e conquistou, com
inteira justiça, o primeiro parcial.

No segundo ‘set’, o treinador colocou Sandro
Correia no seis inicial, o que conferiu, ainda
maior equilíbrio, ao jogo. Nos momentos finais,
Rui Pedro colocou em campo Miguel Maia, aca-
bando este por ser a peça que desequilibrou o
jogo.

No terceiro parcial, o técnico espinhense
usou a mesma estratégia. Porém, a alternância
de resultado foi constante, o que veio a verificar-
se, também, no quarto e último parcial.

Os ‘tigres’ venceram a partida com inteira
justiça, mas o resultado não traduz uma supre-
macia tão evidente quanto possa parecer.

No sábado, o Sporting Clube de Espinho vai
jogar com o Castêlo da Maia, às 17 horas, no
segundo encontro do ‘play-off’ a disputar em
casa dos maiatos.

Ontem, já depois do fecho da edição, os
‘tigres’ foram ao pavilhão do Castêlo da Maia
jogar para a Taça de Portugal.

Entretanto, a equipa do Esmoriz Ginásio,

cuja equipa técnica é formada pelos espinhenses,
Francisco Fidalgo e Carlos Prata e onde se
encontram a jogar os atletas espinhenses, Paulo
Brenha, Nuno Rocha, Rui Mota e Pedro
Figueiredo, perdeu no seu confronto da Série
dos Primeiros (Perdedores) da Divisão A1, dis-
putado na Nave Ilídio Ramos, em Matosinhos,
com o Leixões, onde joga o espinhense, Bruno
Lima. A equipa da Barrinha foi derrotada por 3-
0 e irá receber o seu adversário, este sábado, às
17 horas.

Sp. Espinho, 3
Castêlo Maia, 1

Jogo no pavilhão Joaquim Moreira da Costa
Júnior, em Espinho.

Árbitros: António Sobral (Lisboa) e Avelino
Azevedo (Porto).

Parciais: 22-25 (26m), 25-23 (27m), 25-21
(28m) e 25-23 (28m).

Sporting Clube de Espinho – Nelson
Dimitroff Jr (2 pontos), Bruno Gonçalves, Roberto
Reis (10), Fabrício Silva (7), João Brenha (3) e
Everton Almeida (12) – seis inicial; Hugo Ribeiro
(libero), Sandro Correia (14), Miguel Maia (3),
José Pedrosa, Miguel Costa (2) e Gilberto Silva
(2).

Treinador: Rui Pedro Silva.
Castêlo da Maia – Fábio Jardel (9), Rogé-

rio Castaldelli (16), Oton França (11), Nélson
Brízida (16), Lee Montgomery (10) e Luís Sousa
(6) – seis inicial; João Coelho (libero), Jeremy
King (1), Joshua Muise, Rui Santos, Pedro Sousa
e Nuno Pereira.

Treinador: Paulo Cunha.Manuel Proença

Porém, este importante confronto do princi-
pal campeonato português, não foi nada fácil
para o conjunto campeão nacional. Os maiatos
vieram determinados em arrecadar uma vitória
na ‘jaula’ dos ‘tigres’ e acabaram por os domar
no primeiro ‘set’.

Tratou-se de um jogo revestido de grande
expectativa, num pavilhão com uma excelente
moldura humana. Foi um jogo emotivo, com
alternância constante do marcador a demons-
trar o grande equilíbrio patente (aparentemen-
te) entre os dois clubes.

Embora reforçado (e bem) com o regresso
de Sandro Correia, o Sporting Clube de Espinho
viu-se privado, em grande parte do encontro, da
sua principal ‘pedra’ – o distribuidor, Miguel

Compramos todos os artigos em:

OURO * PRATA * JÓIAS
CAUTELAS DE PENHOR

Pagamos melhor e a dinheiro
2.º E ÚLTIMO ANDAR • HONESTIDADE - SIGILO - PRIVACIDADE

Rua 23, n.º 174 - Edifício S. Pedro - Sala Y - ESPINHO • Tlm.: 96 587 98 72

T2 NOVOS - PRONTOS HABITAR
Junto à saída da A29, perto das escolas

Com lugar de garagem e arrumo
Desde 77.000 euros

Carlos Gomes & Relvas - Mediação Imobiliária - Ami 1817

256 374 883  *  96 323 2235

E S M O R I Z
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A equipa de natação sincronizada do Sporting
Clube de Espinho vai participar, este sábado e
domingo, na primeira de quatro jornadas do
Campeonato Nacional daquela modalidade, a
realizar nas Piscinas Municipais de Felgueiras.

A treinadora Cristiana Vanzeler convocou as
seguintes nadadoras para participarem nas se-
guintes provas:

Figuras obrigatórias – Ana Catarina, Carla
Dias, Isabel Fragoso, Joana Silva e Rita Freitas;

Solos – Ana Catarina, Joana Silva e Rita
Freitas;

Dueto – Carla Dias e Joana Silva.

Natação sincronizada

‘Tigres’
no

Nacional

Patrícia
Silva

campeã
nacional

A nadadora espinhense,

Patrícia Silva, conquistou

este fim-de-semana o

título de campeã nacional

juvenil dos 200 metros

femininos em bruços, com

o tempo de 2m51s75, no

Campeonato Nacional

de Inverno que decorreu

este fim-de-semana na

piscina do Complexo

Olímpico de Coimbra.

Manuel Proença

A nadadora do Sporting Clube de Espi-
nho, percorreu os primeiros 50 metros num
espectacular tempo de 38,53 segundos.
Para além deste feito, a nadadora dos ‘ti-
gres’ conquistou, também, o segundo lugar
nacional nos 100 metros bruços, com o
tempo de 1m18s91.

Entretanto, também o nadador espi-
nhense ,  Pedro  Cos ta  consegu iu  um
brilharete nos nacionais de juvenis ao con-
quistar dois segundos lugares (100 metros
livres e 100 metros costas), um terceiro
lugar (200 metros estilos) e dois quartos
lugares (100 metros mariposa e 200 me-
tros livres). Um feito extraordinário do na-
dador espinhense que quer estar nos pró-
ximos Jogos Olímpicos de Pequim tendo em
conta que se trataram as primeiras grandes
provas do atleta depois de uma lesão.

Pedro Costa alcançou o tempo de 56,20
segundos nos 100 metros livres; 1m04s81
nos 100 metros costas; 2m24s60 nos 200
metros estilos; 1m03s17 nos 100 metros

Natação
do Sporting
de Espinho
‘demolidora’

nos Nacionais
de juvenis

mariposa; e 2m06s78 nos 200 metros li-
vres.

Entretanto, o nadador ‘tigre’, Rui Aires,
alcançou nesta prova um sexto lugar nos
100 metros costas (1m04s90); o sétimo
lugar nos 200 metros costas (2m21s37); e
o 15.º lugar nos 200 metros est i los
(2m27s71).

Alexander Cardoso obteve a 12.ª posi-
ção nos 200 metros costas (2m32s38).

Em relação à campeã nacional juvenil,
Patrícia Silva, recorde-se que em menos de
um ano esta nadadora espinhense conquis-
tou o seu terceiro título nacional, tendo os
outros dois sido alcançados em Julho do
ano passado nos 100 e 200 metros bruços
dos Campeonatos Nacionais de Infantis.
Patrícia Silva é, por isso, uma das melhores
nadadoras portuguesas da actualidade, na
especialidade de bruços.

Quanto a Pedro Costa, é de salientar
que esteve parado durante dois meses e
meio devido a lesão, tendo-se apresentado
neste campeonato com apenas um mês de
preparação. O nadador com aspirações aos
Jogos Olímpicos “atingiu, ainda assim es-
tes resultados, acima das melhores pers-
pectivas traçadas pelos treinadores e pelo
próprio atleta”.

De salientar, também, o trabalho que
tem vindo a ser feito pela equipa técnica do
Sporting Clube de Espinho, na qual a Direc-
ção reitera toda a confiança. António Silva
e Carlos Conde (ex-nadadores do Sporting
Clube de Espinho), segundo os dirigentes
‘tigres’ da natação, “aliam a juventude (24
e 25 anos) ao rigor no trabalho, o que faz
com que sejam considerados uns dos me-
lhores técnicos portugueses”.

Campeonato Zonal
de Infantis

A partir de amanhã, até domingo, o
Sporting Clube de Espinho irá estar presen-
te no Campeonato Zonal de natação, a
realizar nas Piscinas Municipais de Braga.
Este Campeonato vai abranger todas as
associações do norte e centro, até Coimbra.

O Sporting Clube de Espinho vai partici-
par na prova com os seguintes nadadores
que alcançaram os tempos mínimos:

Inês Ataíde Dias (1994), 200 metros
bruços, 2m56s12; e nos 100 metros bruços,
1m23s07;

Inês Manuela Freitas (1994), 100 me-
tros costas, 1m14s47; nos 800 metros li-
vres, 10m34s04; nos 100 metros livres,
1m08s31; 200 metros costas, 2m41s11; e
nos 200 metros livres, 2m30s26;

Tiago André Marques (1993), 200 me-
tros bruços, 2m57s79;

Maria João Tavares (1994), 100 metros
livres, 1m09s62; e 200 metros livres,
2m29s28;

Sporting de Espinho (Joana Ramos
Casalta, Inês Ataíde Dias, Inês Manuela
Freitas, Maria João Tavares), 4x100 metros
estilos femininos, 5m31s62; e (Joana Ra-
mos Casalta, Inês Ataíde Dias, Inês Manuela
Freitas, Maria João Tavares) nos 4x100
metros livres femininos, 4m49s79.

TOTOBOLA
Concurso dos Órgãos de Informação n.º

14/2007 de 08/04/2007. Prognóstico “Defe-
sa de Espinho”, Redacção Desportiva:

1. U. Leiria-Belenenses .......................... X
2. P. Ferreira-Nacional ........................... X
3. Marítimo-Naval ................................. 1
4. Aves-Boavista ................................... 2
5. E. Amadora-Académica ..................... X
6. O. Moscavide-Penafiel ....................... 1
7. Chaves-Varzim .................................. 1
8. Feirense-Guimarães .......................... 2
9. Estoril-Rio Ave .................................. 1

10. Leixões-Gondomar ............................ 1
11. Reading-Liverpool ............................. 2
12. Portsmouth-Manchester Utd. ............. 2
13. A. Bilbau-Valência ............................. X
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Futsal

Luso
Venezolano

goleia
segundo

classificado
Em Nogueira da Regedoura, no pavilhão do
centro Social Luso Venezolano, disputou-se o
jogo mais importante do Campeonato Distrital
de Futsal da II Divisão (Zona Norte). O Centro
Social Luso Venezolano goleou o Cambra por 9-
2.

Apenas três pontos separavam as duas equi-
pas, com vantagem para a equipa visitante. O
Centro Social Luso Venezolano, com uma atitu-
de fortíssima e máximo empenho, rapidamente
começou a construir uma vitória que não deixas-
se qualquer margem para dúvidas.

Com o jogo no intervalo e o marcador
favorável ao Luso Venezolano (5-0), o guarda-
redes Filipe Silva no seu melhor e os restantes
elementos da equipa, a roçarem a perfeição da
exibição, que acabaram por levar de vencida o
adversário com uma goleada.

O treinador, Ricardo Rocha, mostrou mais
uma vez que tem uma equipa candidata à subida
de divisão e a praticar um bom futsal.

Entretanto, a equipa de futsal feminina do
Centro Social Luso Venezolano perdeu (2-3)
com o Ossela.

Luso Venezolano, 9
AA Cambra, 2

Jogo no pavilhão do Centro Social Luso
Venezolano, em Nogueira da Regedoura.

Centro Social Luso Venezolano – Filipe
Silva; Amílcar Rodrigues, Furtado, Zé Manuel
(2), Tozé (1), Hugo Almeida, Carlos Bernardes
(1), Abílio Soares, Miguel Santos (1), Fábio
Pereira (1), Ricardo Rodrigues (3) e Ricardo
Amorim.

Treinador: Ricardo Rocha.
AA Cambra – André Almeida e Hélder

Oliveira; Justino Pinho, António Silva, Marco
Martins, António Soares, Bosson, Fernando
Rodrigues, Rui Costa (1), Luís Oliveira (1) e
Nelson Bastos.

Treinador: Mário Silva.

Associação
Desportiva

de Esmojães

Nova
assembleia

Vai reunir hoje, pelas 21.30 horas, em prolon-
gamento da Assembleia-geral Ordinária do pas-
sado dia 23, a Associação Desportiva de
Esmojães, com um ponto único:

Apresentação, discussão e aprovação das
contas relativas ao ano de 2006 e respectivo
parecer do Conselho Fiscal.

Secção de natação radiante

“Feito
histórico
no clube”

Manuel Proença

Paulo Freitas começou por afirmar que se
tratou de “um feito histórico no clube. Escreve-
mos uma página de ouro na história do Sporting
Clube de Espinho”.

O responsável pela secção de natação do
Sporting Clube de Espinho não poupou elogios a
Patrícia Silva que, em seu entender, “é a melhor
atleta na categoria de juvenis”.

Paulo Freitas não poupou elogios, também,
a Pedro Costa, “pois participou em cinco provas
e alcançou cinco brilhantes resultados”.

No final, Patrícia Silva, que não escondia a
sua emoção, disse-nos que “senti-me muito
bem com estes resultados e espero repetir. Com
a idade vai sendo cada vez mais difícil conseguir
este tipo de resultados. No entanto, estou muito
orgulhosa de mim própria e estou muito feliz
pelo facto de os meus colegas de equipa me
terem apoiado tanto”.

Patrícia Silva fez questão de “dedicar estas
duas medalhas ao Pedro Costa e a toda a minha
equipa, aos meus treinadores, à minha família e
aos meus colegas da escola”.

E concluiu:
“Espero que estes resultados sirvam de in-

centivo aos meus colegas”.
Por sua vez, Pedro Costa sublinhou que “o

sonho comanda a vida e sinto que cada vez
estou mais perto dos Jogos Olímpicos. Estou a
aperfeiçoar-me e, por isso, vou continuar a
trabalhar com dedicação. Tenho uma força inte-
rior muito grande”.

Pedro Costa reconhece que “ainda me falta
muita resistência, força e trabalho de base. Nas
provas mais longas sinto dificuldades e tenho de
controlar o esforço. Acabo por não ter ritmo para
o final”.

O nadador espinhense promete “apontar as
baterias para o Nacional de Verão porque acre-
dito que nessa atura já estarei bem para vencer
o meu campeonato e superar as minhas próprias
expectativas”.

Para Pedro Costa “estes resultados foram
fantásticos. Tinha consciência de que não con-
seguia o primeiro lugar”.

O nadador dos ‘tigres’ fez questão de “dedi-
car estas medalhas à minha família (minha mãe,
meu pai e meu irmão) que tanto tem sofrido e,
também à minha segunda família que é a nata-
ção do Sporting Clube de Espinho. Os meus
grandes amigos estão aqui”.

E concluiu:
“A natação ajuda-me a estudar. Dá-nos

grande capacidade para sabermos como apro-
veitar as aulas e gerir o nosso horário e de
organizar a nossa vida. A natação ajuda-me a
pensar em objectivos e a descobrir como os
alcançar. Acima de tudo, ajuda-me a crescer
como pessoa. Os meus treinadores são mais
do que amigos, pois são eles que nos ensinam
a encarar certas situações da própria vida”.

Entretanto, o treinador António Silva, reve-
lou-nos que “o trabalho não tem sido fácil,
embora tenha havido um grande esforço por
parte do Paulo Freitas pois ele é muito dinâmico
e consegue ir além daquilo que é possível. Sem
ele não teríamos as necessárias condições de
trabalho”.

António Silva refere que “o Pedro Costa
desde muito novo aparentava ter boa técnica. O
caso da Patrícia é diferente, uma vez que é de
estatura baixa. Fiquei muito contente por ela
atingir este nível”.

Por sua vez, o treinador Carlos Silva revelou-
nos que “a captação de atletas é feita através de

uma selecção na natação da Câmara Municipal
de Espinho. Neste grupo vamos buscar os me-
lhores que se iniciam na competição em Setem-
bro”.

Por isso, Carlos Silva entende que “o Sporting
de Espinho e a Câmara são dois parceiros
inseparáveis. Estamos a trabalhar nas instala-
ções da Câmara, com o apoio do vice-presiden-
te, Ricardo Silva. Vamos começar a efectuar
treinos bi-diários e não nos foi posta qualquer
barreira”.

Carlos Silva diz, também, que “não tenho
dúvidas de que o Pedro Costa poderá ir aos
Jogos Olímpicos, uma vez que tem um grande
apoio de todos nós, inclusive da sua família. Tem
uma capacidade física fora do normal. Quando
trabalha consegue abstrair-se da sua vida parti-
cular.

Não estávamos à espera destes resultados

Fotos VÍTOR LANCHA

Foi com alegria e grande entusiasmo que a equipa

de natação do Sporting Clube de Espinho chegou, no domingo

ao início da noite, à cidade. Os dirigentes ‘tigres’, como forma

de reconhecimento pelo feito alcançado pelos jovens nadadores

espinhenses, realizaram uma conferência de imprensa

no Café Arcada, na Rua 32 – local de partida, fim-de-semana

a fim-de-semana para as provas que se vão realizando ao longo

da época. Uma iniciativa que contou com a presença dos atletas,

dos capitães de equipa feminina, Raquel Lima e masculina,

Arsénio Miguel, dos treinadores, António Silva e Carlos Silva,

do seccionista, Paulo Freitas, do vice-presidente

do Sporting de Espinho, Ricardo Silva e dos pais dos atletas.

do Pedro e passou estes dois meses quase sem
treinar a resistência. Isso reflectiu-se nas provas
de 200 metros. Mesmo assim conseguiu exce-
lentes resultados”.

Por fim, o vice-presidente do Sporting Clube
de Espinho, Ricardo Silva, não escondeu a sua
emoção:

 “Estes miúdos merecem todo o apoio
da Direcção do Sporting de Espinho. Regis-
tou-se um grande feito. Todos estão de
parabéns, inclusive o Paulo Freitas e os
pais dos atletas.

Esta secção está a trabalhar muito bem”
– sublinhou.

Ricardo Silva disse-nos que “estou muito
satisfeito com a colaboração que a Câmara
Municipal de Espinho nos tem dado. O nosso
trabalho, como clube e o da autarquia,
complementam-se” – concluiu.
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Decorreu em Espinho,

na Nave Polivalente,

o Open Internacional de Viet

Vo Dao 2007, organizado

pela APAM – Associação

Portuguesa de Artes Marciais.

O Viet-Vo-Dao é uma arte marcial de origem
vietnamita, cujo nascimento remonta a 3000
a.C., é uma arte marcial muito abrangente que
engloba técnicas de mãos nuas – mãos e pés –
e armas tradicionais vietnamitas – pau-curto,
pau-longo, espada e matracas, entre muitas
outras.

O evento foi segmentado em vários ateliers
temáticos, tendo os mestres presentes transmi-

Mais uma iniciativa da APAM

Open internacional
tidos Quyens (esquemas técnicos) de mãos
nuas, de pau-curto e de leque.

O Open foi orientado pelos mestres presen-
tes, destacando-se o director técnico de Viet-Vo-
Dao das regiões italianas de Veneto e Lombardia,
mestre Bao Lan – 7.º Dang, o director técnico de
Viet-Vo-Dao de Portugal, mestre Carlos Santos
– 5.º Dang, o director técnico de Viet-Tai-Chi de
Portugal, Mestre Carlos Tavares – 4.º Dang, e o
mestre italiano Maurico, 4.º Dang.

O evento encerrou com uma pequena de-
monstração de Viet-Vo-Dao da equipa portu-
guesa e da equipa italiana, composta de nove
elementos de elevado nível técnico, que muito
agradou a todos os presentes.

A noite de sábado esteve reservada para um
jantar de convívio entre os mestres e os prati-
cantes presentes no Open.

“É de destacar a importância deste género
de eventos na perpetuação e divulgação da arte
marcial vietnamita, na promoção do convívio
inter-cultural e do reencontro entre velhos ami-
gos.”

ATENÇÃO!! RUA 20, n.º 1311 / 1297 Espinho (Centro)

Telefone e teremos o prazer da
Sua visita no local

964 177 996 – 808 202 761

T1 recuado (3.º andar) - 89.780
T2 – Desde 124.700

Nota: Grandes terraços nos andares do r/c

Grandes áreas
Financiamento garantido

APROVEITE OS PREÇOS FANTÁSTICOSProntos a habitar!!
Caixilharia em
alumínio termolacado
c/ vidros duplos.
Pisos com madeira
flutuante;
Pré-instalação
aquecimento central;
Estores térmicos;
Portas de segurança;
Oferta de
electrodomésticos.
Com garagem
e elevador.
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Ticiana
Ferreira
e equipa
juvenil

do Rio Largo
brilham

O Rio Largo iniciou a segunda fase (Ve-
rão) da época numa competição de estrada
realizada em Lourosa, apresentando-se com
26 atletas, sendo das equipas mais nume-
rosas da competição (com 2 infantis, 5
iniciados, 5 juvenis, 2 juniores, 1 sénior e
11 veteranos).

Ticiana Ferreira (iniciada) fez a sua pri-
meira competição oficial, obtendo um pro-
missor 11.º lugar, competindo com atletas
mais velhas (juvenis).

Pela primeira vez, o Rio Largo formou
uma equipa feminina completa, registando o
6.º lugar colectivo.

Mis uma vez, os juvenis masculinos con-
firmaram ser uma das boas equipas de  Aveiro,
com o 3.º lugar colectivo.

Entretanto, a formação do Rio Largo está
classificada em 78.º lugar entre 200 a nível
nacional.

O facto mais relevante é que fica classifi-
cada à frente do Sporting Clube de Portugal,
em 80.º, e do Sport Lisboa e Benfica, em 81.º.

A classificação é elaborada com os esca-
lões de infantis, iniciados, e juvenis, em com-

Atletismo – XXX Grande Prémio da Lourocoop

No Complexo de Ténis de Espinho

petições de pista coberta.
Formado nesta época, o Rio Largo é o

sexto da geral distrital, sendo o primeiro dos
clubes mais novos a nível nacional.

Classificações do XXX Grande Prémio da
Lourocoop:

Infantis femininos – 30.º Ana Silva.
Iniciados/Juvenis femininos (6.ª equipa)

– 11.º Ticiana Ferreira; 37.º Rita Félix; 38.º
Marta Santos.

Iniciados/Juvenis masculinos (3.ª equi-
pa) – 11.º Fábio Pais; 21.º Rui Oliveira; 24.º
José Cirne; 37.º Vítor Pereira; 38.º Pedro
Sousa; 60.º Miguel Patela.

Veteranos (5.ª equipa) – 21.º José Sá;
24.º José Gomes; 42.º Augusto Rachão; 43.º
Rui Silva; 60.º José Augusto; 68.º Carlos
Cardoso; 73.º António Caneco; 80.º José
Falcão; 81.º António Dias; 86.º Ilídio Ribeiro;
87.º Manuel Silva.

Juniores/Seniores masculinos (7.ª equi-
pa) – 24.º Hélder Rocha; 29.º Bruno Dias;
38.º Nelson Pais.

Workshop
de Triténis
no sábado

Realiza-se no sábado, pelas 15 horas, no
Complexo de Ténis de Espinho, o 1º Workshop
de Triténis. Trata-se de uma organização da
Associação de Ténis de Aveiro (ATA) que conta-
rá com a colaboração do Portugal Ténis Clube e
que terá a apresentação por parte do Director
Técnico da ATA, Jorge Portela e como prelector

Adolfo Oliveira (criador do jogo) com uma pales-
tra subordinada ao tema “Quadros Vivos”.

Eis o programa:
Às 15 horas, apresentação e prelecção –

“Visualização do Jogo – Regras e Variantes do
Jogo”; às 15.30 horas, “A Formação no Triténis”,
(andebol, rugby, voley, hóquei) – utilização de
instrumentos e introdução da raquete; às 16
horas, “Experimentação na Formação” (partici-
pação dos presentes) e constituição de equipas;
às 16.50 horas, “A Arbitragem face à competição
organizada – o treino de triténis (a técnica e a
táctica), trabalhos de competição, bivalência da
modalidade, transferência para outras modali-
dades, treino misto (triténis/ténis) e alta compe-
tição com atletas de competição; às 17.30 ho-
ras, triténis como modalidade familiar/social,
equipas e as organizações – o triténis como
modalidade federativa; debate e encerramento
dos trabalhos.
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OS NOSSOS CLASSIFICADOS

Tlm. 96 247 02 42 • 96 411 83 50

Aluga-se

T3 Escritórios p/ serviços - Ruas
19 e 23.

Aluga-se - Loja para Snack-Bar
- Esmoriz e Cortegaça
T3 - Praia Cortegaça

Vende-se
ESPINHO – T2 e T1 - Novo *  T2
- Usado - Centro  * T3 - Usado *
Escritório - Rua 19 * Vivendas
- Anta  *  Terreno para 1 moradia
- Anta.
LOUROSA, LAPA, NOGUEIRA -
T2 e T3 - Novos  *  Terreno -
Moradias - Anta *  Miramar - T1
* Moradia - S. Paio de Oleiros, c/
terreno. Vivenda c/ jardim.

Papelaria
Papagaio
(Rua 19)

vende-se na
Café

Zip-Zip
(Paramos)

vende-se no

PRECISA-SE COMERCIAIS, c/ conhecimentos de produtos de
informática, WEB, loja virtual e diverso equipamento, para con-
tacto com clientes interna e externamente. Jovens c/ ou s/
experiência, c/ carta de condução e 11.º/12.º ano. Resposta c/
curriculum vitae, para o Apartado 122, 4501-857 Espinho.

ADMITEM-SE JOVENS EMPREGADAS (m/f) para trabalhar em bar
de praia, em Espinho. Por favor contactar tlm. 964704292/1.

SRS. PROPRIETÁRIOS – Entregue aqui o seu negócio, prédios ou
terrenos. Nós alugamos, vendemos, trespassamos – Agência
Amiga - 227326373 / 916390343.

SERVIÇOS

ESTOFADOR - Restauro todo o tipo de sofás, cadeiras, etc.
Orçamentos grátis. Telef. 227344090. Rua do Passo Velho, n.º
217 - Anta.

ESTÚDIOS - LABORATÓRIOS VÍDEO VÍTOR LANCHA - Gravamos
em DVD as suas cassetes de vídeo - VHS - V8 e Super 8mm.
Acompanhe a tecnologia gravando em DVD. Tlm. 918735306 e
962788407.

VENDE-SE

VENDE-SE MORADIA em Anta - Espinho, c/ ± 400 m2 de
construção. Nas Capelinhas. Bons acabamentos. Trata o próprio.
Tlm. 966633674.

VENDE-SE T3 a 1 minuto do centro de Espinho, como novo c/ 3
frentes, c/ lugar de garagem para 2 carros, 4 roupeiros embuti-
dos, lavandaria, cozinha totalmente equipada. Preço: 125.000
euros. Tlm. 939591702.

VENDE-SE MERCEDES  220 CDI (carrinha) - Ano 2001 - Com
extras -  131.000 km. Tlm. 918767580.

VENDE-SE T1 - CUSTÓIAS (perto da Feira), c/ lugar de garagem.
Boas áreas. Próx. de transportes. Preço: 52.000 euros. Tlm.
962931129.

VENDE-SE T2 – AGUDA – Bom preço - Bons acessos. Tlm.
965447054.

TERRENO em Espinho - 3.500 m2 aprox., na freguesia de
Paramos com viabilidade aprovada para 6 lotes em banda -
60.000 cts. = 300.000 euros. TERRENO - Granja- VNG, de gaveto
2 ruas - 650 m2 aprox. – Rua do Rochio, para construção moradias
– 30.000 cts. = 150.000 euros. Trata o proprietário - Tlm.
936618504.

TERRENO  - Lourosa centro, com projectos aprovados para 12
apartamentos – 55.000 cts. = 275.000 euros. DOIS T2 USADOS
- Espinho - Avenida 24, exposição nasc./poente – 15.000 cts. =
75.000 euros e 14.000 cts. = 70.000 euros. Trata o proprietário
- Tlm. 936618504.

1 T1 USADO - VN Gaia - Rua Felizardo Lima (junto Estação das
Devezas), disposição norte/sul – 11.000 cts. = 55.000 euros.
LOJA nova em Espinho, gaveto das ruas 37 e 18, com a área de
57 m2 – 21.000 cts. = 105.000 euros. Trata o proprietário - Tlm.
936618504.

T3 DUPLEX FÉLIX DA MARINHA – Usado, localização única em
frente ao mar. 200m2 área coberta e 2 excelentes terraços.
Garagem 2 carros. Com aquecimento e excelente salão. Tel.
227340017 - Tlm. 966116732 - CGR-AMI 1817.

T3 DUPLEX, ESPINHO, em bom estado, excelentes áreas, nascente
poente, forno e placa. Lugar de garagem. Preço 105.000 euros.
Tel. 227340017 / 966344404  - CGR - AMI 1817.

T3 ESPINHO, centro de Espinho, 1.º andar com elevador, poente
sul, fogão de sala, 2 varandas, cozinha com marquise, lugar de
garagem. Preço: 105.000 euros. Tel. 227340017 / 966344583 -
CGR - AMI 1817.

T3 – RECTA HOTEL SOLVERDE, Norte/Sul, 2.º andar, cozinha
equipada, lareira, carpintaria lacada a branco, lugar de garagem
+ arrumo, condomínio fechado com piscina, court ténis, parque
infantil. Preço: 130.000 euros. Tel. 227340017 / 966344404  -
CGR - AMI 1817.

MORADIA A 3 MINUTOS DE ESPINHO – Centro de Nogueira, lote
de 700m2, 4 frentes, para fazer algumas obras. Preço: 160.000,00
euros. Tel. 227340017 / 966116732 - CGR - AMI 1817.

ALUGA-SE

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

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

ALUGA-SE CASA – Av.ª Central Norte, 315 - B – Paramos.
Contactar: 220814574 * 966879660.

ARRENDA-SE/VENDE-SE LOJA 14 - Rua 8 – Edifício Palmeiras.
Qualquer ramo. Tlm. 966578636.

ALUGA-SE APARTAMENTO T1, no centro de Espinho, junto ao
mar e à estação do caminho de ferro, c/ subsídio de renda jovem.
Renda: 325 euros c/ fiador. Contactar: 917435455 / 917237972
/ 227314659 (noite).

ALUGO ou VENDO T3 mobilado, a 100 mts. do Hotel Solverde -
Granja. Tlm. 963408739.

ALUGAM-SE QUARTOS e Apartamentos mobilados. Centro de
Espinho. Contactar: 968462198 / 917524389.

ARMAZÉM – Centro de Espinho, com 360m2, pé direito de 3 mts.
Tel. 227340017 / 966344583 - CGR - AMI 1817.

CASA GRANDE c/ garagem, armazém e escritório por 650,00
euros. Lugar sossegado e bonito. Motivo velhice. Em S. João de
Ver - Sta. Maria da Feira, + 2 casas independentes ou vende-se
tudo por 145.000 euros – 913008704 / 918525868.

ALUGA-SE T2, próximo da Escola Dr. Manuel Laranjeira. Renda:
350 euros. Tlm. 914638516.

MENSAGENS

A S. JUDAS TADEU, agradeço graça concedida. – G.

OFERTAS

SENHORA c/ formação oferece-se para tratar de pessoa idosa,
durante a noite. Tlm. 914354943.

CABELEIREIRO – Novidade - pinturas, madeixas e colorações - a
baixos preços – Senhoras, crianças, homens e bons serviços,
manicure e pedicure – junto à Feira, nas traseiras do Hospital  –
Rua 26, n.º 1098 - Espinho – 227326373 / 916391757.

PASSA-SE

RESTAURANTE MARISQUEIRA - Esmoriz - Praia. Capacidade 80
pessoas. Tudo novo. Totalmente legalizado. Boas condições de
pagamento. Tlm. 966116732.

MINI-MERCADO bem situado. Em Silvalde. Contactar 917545374.

FRUTARIA, hortícolas, leite e derivados - Espinho - Boa localiza-
ção. Licença de alvará para mercearia. Tlm. 918714114.

CAFÉ, à entrada de Espinho. Dão-se facilidades. Trata o próprio.
Tlm. 916057969.

PEDIDOS

PRECISA-SE EMPREGADAS (m/f) para pastelaria. Contactar:
914183535 * 917977480.

PRECISA-SE RAPARIGA/RAPAZ entre os 16 e 18 anos, para
ajudante de mesas. Contactar Restaurante A Grelha - Guetim –
Telef. 227347316.
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- CONCEIÇÃO ... R. S. Tiago, n.º 701 - Silvalde - Tel. 227311482
- GUEDES DE ALMEIDA ... R. 36, n.º 416 - Anta - Tel. 227322031
- TEIXEIRA .  Ctr. Com. Solverde/1 - Avenida 8 - Tel. 227340352
- SANTOS ............................. Rua 19, n.º 263 - Tel. 227340331
- PAIVA ................................. Rua 19, n.º 319 - Tel. 227340250
- HIGIENE ............................. Rua 19, n.º 293 - Tel. 227340320
- GRANDE FARMÁCIA ............. Rua 8, n.º 1025 - Tel. 227340092

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
Sexta (30)
Sábado (31)
Domingo (01)
Segunda (02)
Terça (03)
Quarta (04)
Quinta (05)

Margarida Monteiro de Oliveira
Agradecimento

A família vem, por este meio, agradecer às pessoas que
tomaram parte no funeral do seu ente querido e na missa do
7.º dia ou que de outro modo se associaram à sua dor.

Espinho, 29 de Março de 2007

Maria Pilar Monteiro Ribeiro Soares Mota – filha
Dr. Manuel Soares Mota – genro

Dr.ª Maria João Mota – neta
Eng.º Oscar Barbosa – neto

João Mota Barbosa – bisneto

FUNERÁRIA N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO - TEL. 22 734 51 29

António da Costa Rocha

Missa do 5.º Aniversário

O meu coração triste chora de saudade por não te ver
Faz 5 anos que partiste não mais te vou esquecer.

Será rezada missa dia 1, domingo, pelas
9,15 horas, na capela N.ª S.ª do Mar.

Esposa, filhos, noras, genros e netos

(Caréu)

Laurinda Sousa da Silva
Missa do 2.º Aniversário do falecimento

Querida mãe a saudade é muita
mas sei que estás em paz junto do Senhor.

Descansa no céu, pois sabes que
eu rezo sempre para que sejam

abençoados todos os que te fizeram sofrer
e maltrataram.

Senhor, fazei algo de especial por cada
um deles, hoje e sempre.

Sua filha, genro e netos
vêm, por este meio, comunicar
às pessoas de suas relações e
amizade que será celebrada
missa por alma do seu ente
querido dia 4 de Abril, quarta-
feira, pelas 19 horas, na Igreja
Matriz de Espinho. Desde já
agradecem a todos quantos
participem na  Eucaristia.

Espinho, 29 de Março de
2007

Ana Paula Silva Gomes
Rogério Belmiro Silva
Hugo Miguel R. Silva
Ana Raquel R. Silva

Manuel Gomes da Silva
Agradecimento

Sua família vem, por este meio, agradecer a
todas as pessoas que participaram no funeral do
saudoso extinto ou que de outro modo manifes-
taram pesar. Agradecem também a todos quantos
participaram na missa do 7.º dia.

SILVALDE

Laboratórios Vídeo VÍTOR LANCHA

Contactos: Telem: 918 735 306
962 788 407

24 horas
por dia

Com tecnologia digital
Recorde os melhores momentos contactando

o repórter fotográfico VÍTOR LANCHA

—— Obrigado pela preferência ——

Amélia Esmeralda Ferreirinha de Oliveira
Missa do 2.º Aniversário do falecimento
A família vem comunicar que será

celebrada missa por alma do seu ente
querido dia 4 de Abril, quarta-feira, pelas
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho.
Desde já agradece a quem comparecer.

Espinho, 29 de Março de 2007
FUNERÁRIA N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO - TEL. 22 734 51 29

«Defesa de Espinho» - 3913- 2007-03-29

Associação de Cultura
e Ensino de Espinho
Universidade Sénior de Espinho

Convocatória 1/2007
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. 12.º do Estatutos

da Associação de Cultura e Ensino de Espinho, convoco os
sócios para uma reunião da Assembleia Geral, que se
realizará no dia 18 de Abril, às 16 horas, na sede da U.S.E.
– Praceta Soeiro Pereira Gomes – 4500-190 Espinho, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Discutir e votar o relatório da Direcção da Associ-
ação de Cultura e Ensino de Espinho e as contas do
exercício e Parecer do Conselho Fiscal, de 2006.

2 – Deliberar sobre quaisquer outros assuntos que
sejam propostos à mesa, no decorrer da reunião da
Assembleia Geral.

Espinho, 27 de Março de 2007

O Presidente da Mesa da Assembleia,

a) Prof. Doutor Alberto A. O. P. Hespanhol

Maria Amélia Dias da Rocha

Missa do 2.º Aniversário do seu falecimento

(Amélia da Peixaria)

Seus filhos, noras, genros,
netos, bisnetos e restante famí-
lia vêm, por este meio, comuni-
car às pessoas de suas relações
e amizade que será celebrada
missa por alma do seu ente que-
rido, dia 1 de Abril, domingo,
pelas 19 horas, na Igreja Matriz
de Espinho. Desde já agradecem
a todos quantos participem na
Eucaristia.

Espinho, 29 de Março de 2007

FUNERÁRIA N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO - TEL. 22 734 51 29

«Defesa de Espinho» - 3913- 2007-03-29

GRUPO DESPORTIVO DOS OUTEIROS
Assembleia Geral Ordinária

Em cumprimento do Artigo 30.º dos Estatutos do Grupo
Desportivo dos Outeiros, convoco todos os membros para
uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar na sua sede social,
sita na Rua dos Outeiros, n.º 196, Vila de Silvalde, concelho
de Espinho, pelas 22 horas, do dia 13 de Abril de 2007, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Leitura, discussão e aprovação do Relatório de Contas;
2 – Eleição de novos corpos gerentes para o ano 2007/2008;
3 – Assuntos de interesse do clube.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos
membros, a Assembleia reunirá com os membros presentes.

Vila de Silvalde, 22 de Março de 2007.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
a) Fernando Silva Gomes

Augusta Pereira Duarte

Sua filha, genro, netos e restan-
te família vêm, por este meio, agra-
decer todas as provas de carinho e
dedicação recebidas quando do
funeral e missa do 7.º dia da sua
ente querida. A todas agradecem
do coração.

Anta, 29 de Março de 2007

Filha – Maria Regina Duarte Faria
Genro – Delfim dos Santos Tavares

e netos

Agradecimento

RUA DAS MALHAS - ANTA - ESPINHO

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE MARIA DE LURDES - Anta - Espinho - Tels.: 22 734 06 09 - 22 734 88 55

18.º Aniversário do seu falecimento
Sua família vem, por este meio, comunicar

que será celebrada missa por sua alma, dia 1
de Abril, domingo, às 11 horas, na Igreja Paro-
quial de Silvalde. Desde já agradece a quem
comparecer a esta Eucaristia.

Maria Rosa
Pereira Fernandes

Agostinho Gomes Ribeiro

Agradecimento e Missa do 7.º Dia

(Ex-Funcionário da Fosforeira e do Hotel Praiagolfe)

FUNERÁRIA N. S. D’AJUDA – SANCEBAS E LUÍS ALVES - ESPINHO - TEL. 22 734 51 29

A família vem, por este meio,
agradecer às pessoas que toma-
ram parte no funeral do seu ente
querido ou que de outro modo se
associaram à sua dor. Comunica
que a missa do 7.º dia será cele-
brada dia 3 de Abril, terça-feira,
pelas 19 horas, na Igreja Matriz
de Espinho. Desde já agradece a
todos quantos participem na Eu-
caristia.

Espinho, 29 de Março de 2007

A. Viação Espinho ................. 22 734 03 23
Biblioteca ............................. 22 733 58 69
Bomb. V. Espinho ................. 22 734 00 05
Bomb. V. Espinhenses ........... 22 734 00 42
Câmara Municipal ................. 22 733 58 00
Centro de Saúde ................... 22 733 40 20
Cliesp .................................. 22 733 04 10
Clínica Costa Verde ............... 22 734 58 85
Clínica N.ª S.ª d'Ajuda .......... 22 734 26 95
Clínica S. Pedro .................... 22 734 47 14
Policlínica ............................. 22 733 06 40

CTT - Rua 19 ........................... 22 733 06 31
CTT - Anta .............................. 22 733 06 61
EDP - Avarias ........................... 800 506 506
EDP - Leituras .......................... 800 236 236
Estação CP ............................... 808 208 208
Fisioclínica .............................. 22 731 49 86
Brigada Fiscal .......................... 22 734 11 96
Hospital Espinho ..................... 22 733 11 30
Hospital V. N. Gaia ................... 22 379 42 11
S. Sebastião (S.M.Feira) .......... 256 37 97 00
Junta Freguesia ....................... 22 734 44 18
PSP ........................................ 22 734 00 38
Registo Civil ............................ 22 733 20 60
Repartição Finanças ................. 22 733 20 70

Saneam. Básico (avarias) ........ 22 733 58 40
Táxis (Câmara) ........................ 22 734 31 67
Táxis Costa Verde .................... 22 734 01 18
Táxis (Graciosa) ..................... 22 734 00 10
Táxis União, Lda. .................... 22 734 80 17
Táxis Unidos ............................ 22 734 22 32
Táxis Verdemar ....................... 22 734 35 00
Tesouraria Fazenda Pública ...... 22 733 20 87
Tribunal .................................. 22 733 13 30

ANTA
Farmácia ................................ 22 734 11 09
Farmácia Guedes de Almeida ..  22 732 20 31
Junta Freguesia ...................... 22 734 64 53
Lar da 3.ª Idade ..................... 22 733 09 00

Telefones Úteis
Unidade de Saúde ................. 22 734 58 10

GUETIM
Junta Freguesia .................... 22 734 42 26

PARAMOS
Centro Social ........................ 22 733 08 70
Farmácia .............................. 22 734 63 88
Junta Freguesia .................... 22 734 27 10
Reg. Engenharia ................... 22 734 20 23
Unidade de Saúde ................. 22 734 50 01

SILVALDE
Junta Freguesia .................... 22 734 40 17
Unidade Saúde Marinha ......... 22 734 31 01
Unidade Saúde Silvaldinho ..... 22 734 36 42
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