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Primeiro banho do ano no mar

“Quando vou de férias a Portugal
sinto que regredi dez anos”

Diogo de Melo Silva, emigrante na China

O ano
de 2018
já lá vai
e 2019

já cá está…
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Banho
no mar

no primeiro
dia do ano
A tradição na
Praia da Baía

Muitos espinhenses e outros oriun-
dos de concelhos limítrofes foram ao
banho na Praia da Baía na manhã do
primeiro dia de 2019.

A tradição vai-se cumprindo e a ade-
são aumenta de ano para ano, assim
como o rol de espetadores no esporão
ou no passeio da esplanada.

Grupos de amigos e famílias, ou um
ou outro que se associa individualmen-
te ao primeiro banho do ano em Espi-
nho, corporizam um mar de gente a
percorrer o areal para mergulhar, na-
dar ou simplesmente molhar o corpo
ou até só os pezinhos no oceano.

Adultos e crianças em algazarra, uns
a tiritar de frio e outros a contradizer,
enchendo os pulmões para gritar que
“a água está boa!”

E até o ex-deputado Luís Mon-
tenegro começou o ano a tomar banho
no “seu” mar de Espinho, reeditando
um hábito com a esposa e os amigos.

Entretanto, com o aproximar das fes-
tividades da noite de fim ano, a Auto-
ridade Marítima Nacional aconselha-
va toda a população para não ir ao
banho.

Era então recomendado que a po-
pulação se se abstivesse da prática de
passeios junto à costa e nas praias, bem

como da prática de atividades lúdicas
nas zonas expostas à agitação maríti-
ma, sendo essencial uma postura pre-
ventiva.

Mas a tradição do banho no mar em
Espinho é na manhã do primeiro dia do
ano…

Lúcio Alberto
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“Tenho vários projetos em mente que estou
a trabalhar e espero que os consiga lançar neste ano”

– Nuno Mendes

“Haja paz, saúde e amor. É o essencial para uma
boa vida!” – João Rocha

“Quero conseguir deixar uma marca de
empreendedorismo e espírito de equipa na nossa

cidade” – Tiago Évora

“Não sou pessoa de planear, vivo um dia de cada
vez e espero que as coisas corram pelo melhor”

– Marta Maia

O ano de 2019 já começou e com ele vêm todas
as expectativas, planos e objetivos pessoais.
Sejam eles abrir um negócio, atingir objetivos
físicos ou académicos, o começo do ano é
sempre marcado pelas iniciativas que a maior
parte das pessoas tem. Porém, para evoluir é
necessário olhar para o passado.
Eduardo Pedrosa da Costa

2018 foi um ano cheio para
a cidade de Espinho, mas o
que dizem os cidadãos acerca
dele? Como se passou o ano?
Que momentos o marcaram
mais? Que expectativas têm
para este novo ano?

Nuno Mendes é de Ovar,
mas trabalha em Espinho há
dois anos. Como treinador de
exercício físico, refere que
2018 foi parecido com 2017.
“O ano passado foi semelhan-
te a este. Mas aprendi mais
coisas, adquiri novos conhe-
cimentos que me permitiram

melhorar na minha profissão.
Fiz novos testes e procurei
novas experiências que me
deram resultados positivos no
ginásio.”

Em 2018 foram vários os
momentos que marcaram
Nuno, mas este destaca os
resultados que os seus treina-
dos alcançaram. “Tenho mui-
tos momentos que me recor-
do. Vários tipos de treino
implementados que deram
muitos resultados a quem eu
treino. Foi talvez isso que mais
marcou o meu ano, a realiza-
ção pessoal.”

Para 2019 são várias as

expectativas e os planos. “Es-
pero que seja um ano de mais
positividade, quero conseguir
ajudar ainda mais clientes no
ginásio de forma a melhorar
a qualidade de vida deles. A
nível pessoal tenho vários
projetos em mente que estou
a trabalhar e espero que os
consiga lançar neste ano.”

Marta Maia é de Grijó e
tem uma loja em Espinho.
Relativamente ao seu ano de
2018, o que mais destaca foi
acerca do seu negócio. “Foi
um ano bom, de forma geral
foi bom. O negócio esteve
bem, principalmente no ve-
rão, mas claro que expecto
que 2019 seja ainda melhor.”

Para o ano novo, os pla-
nos são simples. “Que seja
melhor que o ano anterior.
Não sou pessoa de planear,
vivo um dia de cada vez e
espero que as coisas corram
pelo melhor.”

João Rocha é um jovem
de Espinho que realça os es-

tudos como uma das princi-
pais coisas do seu ano 2018.
“Foi um ano positivo, estou
a acabar o meu curso e per-
cebo que foi a escolha acer-
tada. A nível curricular es-
tou bastante agradado com
o ano, consegui atingir os
objetivos que tinha por isso
sinto que o dever foi cum-
prido.”

Para 2019 são muitos os
desejos de João Rocha: “Es-
pero que traga alegria, coisas
positivas, que seja um ano que
todos os que gosto estejam
felizes, sobretudo. Haja paz,
saúde e amor. É o essencial
para uma boa vida!”

O ano de 2018 foi um ano
em grande para Tiago Évora,
barbeiro de Espinho. “O meu
2018 foi cheio de surpresas e
mudanças. Consegui apren-
der a atuar e reagir de forma
diferente, tanto a nível pesso-
al como profissional, desen-
volvi bastante.”

Tiago Évora não tem dú-

vidas sobre o principal acon-
tecimento do seu ano. “O que
me marcou mais em 2018 foi,
sem dúvida, a abertura da
barbearia. Foi o maior passo
deste ano, que provocou uma
mudança gigante na minha
vida.”

Agora para 2019, conti-
nuar a trabalhar é o grande

“O segredo do sucesso é o trabalho
e a alegria com que fazemos as coisas”

O ano de 2018 já lá vai e 2019 já cá está…

objetivo. “Continuar com a
mesma ambição e humilda-
de, seguir o meu rumo
focado no que gosto. Quero
conseguir deixar uma mar-
ca de empreendedorismo e
espírito de equipa na nossa
cidade. O segredo do suces-
so é o trabalho e a alegria
com que fazemos as coisas.”

Fotos EDUARDO PEDROSA DA COSTA
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A segunda metade do ano de 2018
reúne um vasto conjunto de
acontecimentos que vão desde a
recente reprovação do Orçamento
Municipal, passando por atividades
culturais e desportivas. A
apresentação do projeto do estádio
municipal e o início das obras do
novo quartel dos bombeiros, tam-
bém tiveram registo de destaque
nestes últimos seis meses do ano.

Manuel Proença

JULHO
“Cinco banhistas retirados da água
na praia dos Pescadores”

O jornal Defesa de Espinho registou no dia
5 de julho a sua edição número 4500 ao longo
de 86 anos. Um exemplo de serviço público,
um marco no historial de Espinho e uma
referência de vitalidade.

A sessão solene comemorativa do 15.º
aniversário da elevação de Silvalde a vila teve
como momento alto as homenagens presta-
das pela Junta de Freguesia a Joaquim
Rodrigues Correia, aos irmãos Ricardo e Diogo
Castro e ao Grupo Columbófilo de Silvalde.
Os irmãos Ricardo e Diogo Castro foram dis-
tinguidos pela sua formação universitária e
distintas atividades profissionais que exer-
cem além-fronteiras. O Grupo Columbófilo
de Silvalde foi homenageado no âmbito do
associativismo.

As comemorações dos 75 anos da Piscina
Solário Atlântico evocaram a história de um
equipamento balnear único no país e um dos
mais antigos do concelho. Foi um dia festivo
e de emoções, reencontros e partilha de
vivências. O salão nobre encheu de alegria e
saudade.

Nem a noite fria em pleno verão des-
motivou o público a assistir ao concerto de
encerramento da 44.ª edição do FIME – Festi-
val Internacional de Música de Espinho, com
Mário Laginha e a Orquestra Clássica de Espi-
nho, coroando a organização da Academia de
Música de Espinho. A Praça Dr. José Salvador
(Largo da Câmara Municipal) foi cenário de
um concerto do pianista Mário Laginha com
a Orquestra Clássica de Espinho e a direção
musical de Jan Wierzba.

Carlos Alberto Pinto Oliveira (Carlos Pa-
drão), Otília Violas Ferreira (ausente por se
encontrar fora de Espinho) e Avelino de Sá
Capela (título póstumo) foram agraciados com
a Medalha de Irmão Benemérito durante as
cerimónias comemorativas do 81.º aniversá-
rio da Santa Casa da Misericórdia de Espinho.
Elizabete Sousa Preda (representada pela fi-
lha, Aurora Ferreira), voluntária na área do
Culto e Irene Martins Vieira Santos, voluntá-
ria na área dos Eventos e Animação foram
contempladas com o título de Irmão Honorá-
rio.

Foi com pompa e circunstância que a Ban-
da de Música S. Tiago de Silvalde assinalou o
seu 61.º aniversário e inaugurou a sua nova

Da apresentação do projeto do estádio
à reprovação do Orçamento Municipal

O balanço dos últimos seis meses de 2018
sede, na antiga escola do Calvário. Um mo-
mento muito especial na vida desta coleti-
vidade sexagenária que contou com a presen-
ça do presidente da Câmara Municipal de
Espinho, Pinto Moreira e dos vereadores
Vicente Pinto (vice-presidente), Lurdes
Ganicho e Quirino Jesus, bem como do presi-
dente da Junta de Freguesia de Silvalde, José
Carlos Teixeira e do pároco de Silvalde, padre
Manuel António.

Realizaram-se as cerimónias do hastear
da bandeira azul em cinco praias do concelho:
Baía, Rua 37, Frente Azul, Paramos e Silvalde.
A bandeira azul significa qualidade da praia
mediante um grupo de situações analisadas
com incidência para a área envolvente, apoios
de Praia/Equipamentos, areal, informação,
educação ambiental e posto de praia.

Cinco banhistas foram retirados da água
ao final da manhã de um domingo, na praia
dos Pescadores (não vigiada), em Silvalde.
Um deles, um homem de 44 anos, de Paredes,
em paragem cardiorrespiratória, acabou por
não sobreviver. Apesar de o mar se apresen-
tar calmo e com pequenas ondas, as vítimas
acabaram por ser surpreendidas pela
fortíssima corrente que se fazia sentir naquela
zona não vigiada.

O evento “Vir a Banhos” recordou a época
áurea de Espinho, quando “vilões e fidalgos”
faziam praia, mediante prescrição Médica.
Mas à noite também se reviveu o passado do
“Vir a Banhos” com a primeira parte do pro-
grama organizado pela Câmara Municipal. E
assim Espinho regressou ao passado, evocan-
do as suas águas terapêuticas e hábitos
socioculturais. Foram retratados os costumes
das gentes que desfrutavam dos banhos da
praia de Espinho e de uma estância turística
cheia de glamour para a época.

Duas grandes galas marcaram presença
no Casino Espinho. A primeira, com o grupo
Aloe Bela e a segunda, com a inconfundível
voz de Aurea. Dois estilos completamente
diferentes, mas que encheram a alma ao pú-
blico que encheu, por completo, os dois dias
de espetáculos.

O Hotel Apartamento Solverde, em Espi-
nho, foi homologado passando de três para
quatro estrelas, devido à renovação integral
de que tem sido alvo e aos novos serviços que
disponibiliza. A unidade, que terminou re-
centemente o processo de remodelação interi-
or, conta agora com espaçosos Estúdios T0 e
Apartamentos T1 e T2 vista mar e vista cida-
de, totalmente renovados, incluindo a pintu-
ra, a caixilharia, chão, casas-de-banho, isola-
mento térmico e acústico e o mobiliário.

A procissão em honra ao padroeiro com
bênção ao mar foi a nota dominante das festas
em honra de S. Pedro. Os fiéis assistiram ao
longo do trajeto, com partida e chegada na
Capela de S. Pedro, motivando ainda a curio-
sidade de quem visitava a cidade e passeava
junto à beira-mar onde o tempo não era con-
vidativo para a praia em plena época de ve-
rão.

A Fanzone das Escadas da Baía recebeu
várias centenas de pessoas pela terceira vez
este ano para apoiar a seleção nacional, pre-
sente nos oitavos-de-final do Mundial da
Rússia. Este espaço foi organizado pela Câ-
mara Municipal de Espinho e integrou um
ecrã gigante que transmitiu em direto o duelo
entre Portugal e Uruguai, sempre na compa-
nhia do rapper NTS.

A cidade e o concelho de Espinho respira-
ram voleibol, ao longo de uma semana. O
Open de Espinho de voleibol de praia, uma
das mais importantes provas do mundo clas-
sificada com quatro estrelas e o AMB
Volleyball Cup, encheram Espinho de prati-
cantes da modalidade. Um verdadeiro hino à
modalidade naquela que é considerada a
Capital do Voleibol. A dupla da Letónia
Smedins/Samoilovs e as australianas Taliqua
Clancy e Maria Artacho foram os grandes
vencedores do Espinho Open 2018.

A atleta infantil do Sporting Clube de
Espinho/António Leitão, Carolina Ferreira,
bateu o recorde regional do salto em altura
que tinha 42 anos. Carolina Ferreira saltou
1,47 metros e ficou em terceiro lugar (meda-
lha de bronze) no Campeonato Distrital de
iniciados, um escalão acima do dela.

AGOSTO
“Marés destaparam armadilhas de pesca
e que foram objeto de escavação
arqueológica em 1989”

A azáfama com as obras de requalificação
do esporão da Baía foi intensa. Trata-se de um
investimento de 1,3 milhões de euros no espo-
rão norte da cidade, que fora anunciado em
março pela Câmara de Espinho e a Agência
Portuguesa do Ambiente.

O estado do mar e as marés destaparam
armadilhas de pesca existentes no local, e que
foram objeto de escavação arqueológica em
1989. Tratavam-se de estacas de madeira de
carvalho do século II depois de Cristo pelo
que foi possível documentar a prática da pes-
ca em Paramos na época romana.

Edgar Ferreira, presidente da Liga dos
Amigos do Hospital de Espinho, promoveu
um almoço de confraternização do grupo de
voluntariado na agora dita Unidade 3 do
Centro Hospitalar de Gaia/Espinho. O reco-
nhecimento simbólico a quem corporiza uma
atividade altruísta de gestos e contributos
para os doentes.

O Corpo de Bombeiros do Concelho de
Espinho deu formação em primeiros socorros
e promoveu a implementação do primeiro
desfibrilhador automático externo (DAE)
numa escola de surf – Surfjah.

Foto DIREITOS RESERVADOS
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À hora de almoço a mesa estava pronta.
Com bancos laterais, estendia-se ao longo da
Rua 41, depressa enchendo-se. Do cheirinho a
sardinha assada, à douradinha e ao robalinho
do ‘nosso mare’, o apetite foi contagiante.
Espinho viveu, assim, pelo terceiro ano conse-
cutivo o evento ‘Sem Espinhas’, uma iniciati-
va que contou com a participação dos restau-
rantes típicos da Rua 41 tendo o peixe como
prato de eleição.

“Estou absolutamente arrepiada com esta
vossa receção. Muito obrigada por este cari-
nho incrível, pela energia maravilhosa e apro-
veito para dizer que hoje será a melhor noite
das nossas vidas” – prometeu a cantora brasi-
leira, Ludmilla durante o espetáculo na Ave-
nida Maia/Brenha. E assim foi, sob a marca
do “Reveillón de Verão” que juntou cerca de
50 mil pessoas, no maior concerto do ano, em
Espinho e tornando no “dia mais animado do
verão”.

Os primeiros lugares da final do concurso
de 2018 das Construções na Areia foram obti-
dos por Maria Proença e Núria Mourão. Com
o sol a esconder-se por entre nuvens que se
foram dissipando e que deram lugar ao sol da
manhã, a Praia Azul foi novamente palco de
animação na revivência das Construções na
Areia, evento organizado pela Junta de Fre-
guesia de Espinho.

Espinho viveu mais uma edição do seu
Festival Internacional de Folclore, Tradições
do Mundo, integrado na animação cultural
da nossa cidade nesta época do verão. Pelas
ruas de Espinho, andaram os Caretos de
Lazarim (Lamego) a mostrar os seus trajos
característicos e com uma arruada a anunciar
o Festival que se iria realizar à noite.

O Casino Espinho recebeu a estreia mun-
dial em exclusivo da máquina Car Race, um
entusiasmante simulador de corridas de au-
tomóveis que vai arrebatar os aficionados
pelas velocidades. Para animar o evento, bai-
larino e coreografo Max Oliveira preparou
um espetáculo de dança alusivo ao tema,
onde não faltaram os mecânicos, as meninas
das bandeiras ao xadrez e os pilotos.

A procissão de Nossa Senhora do Mar
(Silvalde), percorreu as principais ruas do
litoral da freguesia, saindo da Capela da Se-
nhora do Mar e seguindo para a Avenida João
de Deus, Fórum de Arte e Cultura de Espinho
– Museu Municipal, e em direção à zona do
areal, onde ocorreu a tradicional bênção ao
mar. A procissão foi antecedida de eucaristia.

A abertura da sexta edição do Festival
Oito24 dedicou-se em especial à música, ao
teatro/circo e aos espetáculos de rua. A
Compagnie Remue Ménage de França, abriu
o programa com o espetáculo de rua
“Abysses”, que percorreu as ruas desde a
Praça do Mar até à esplanada da Praia da
Baía. Foi um mergulho profundo num oceano
cheio de vida, luz e ritmo. Nesta noite emergi-
ram estrelas cintilantes, majestosos cavalos-
marinhos, águas vivas vinda da via Láctea e
peixes que mais pareciam cometas. O festival
terminou em grande com concertos que fica-
ram para a memória dos espinhenses e de
muitos dos que visitaram a cidade aos fins-
de-semana. Agir, a 11 de agosto, foi um dos
grandes espetáculos, com um verdadeiro ‘mar
de gente’, de fãs do cantor. As músicas de Agir
contagiaram, verdadeiramente, a enorme
plateia da Avenida Maia/Brenha.

O Festival Internacional de Folclore – Pa-
ramos, inserido na Festa das Coletividades de
Paramos, decorreu no Complexo Desportivo
daquela freguesia. O festival de folclore foi
organizado pelo Rancho Regional Recordar é
Viver de Paramos, com o apoio da Junta de
Freguesia de Paramos. O evento contou com
a participação do Rancho Folclórico de Lousa

(Loures), do Rancho Folclórico e Etnográfico
de Penedono (Viseu) e do Agrupació
Folklòrica S’Eixam Mallorqui (Palma de
Maiorca – Espanha).

O Largo do Souto acolheu mais uma edi-
ção de “Anta em Festa” organizada pela Junta
de Anta e Guetim. Atuou o grupo Remédio
Santo e realizou-se o XXVIII Festa do Folclore
Semente, com o Grupo Cultural e Recreativo
Semente, o Grupo Etnográfico de Danças e
Cantares de Fermedo e Mato, o Rancho Fol-
clórico da Associação Cultural e Desportiva
de Mindelo e o Rancho Folclórico S. Salvador
de Grijó.

A atleta espinhense, Vanessa Paquete, em
dupla com Gabriela Coelho, tornou-se cam-
peã nacional de voleibol de praia ao vencer as
respetivas finais do Campeonato, disputadas
na Praia Internacional do Porto, junto ao Edi-
fício Transparente, na Cidade Invicta.

O Sporting de Espinho foi a Águeda para
dar o pontapé-de-saída da Série B do Campe-
onato de Portugal, tendo regressado com um
empate a zero.

SETEMBRO
Renegociação empresa concessionária
do estacionamento e EDP e assinado
o auto de consignação da empreitada para
concluir a rede de abastecimento de água

A Câmara Municipal de Espinho conse-
guiu um acordo com a empresa concessioná-
ria do estacionamento garantindo uma redu-
ção de 46% dos lugares atribuídos no contrato
inicial. Esta medida traduz-se na redução de
1800 para 1000 lugares e fica garantido o não
aumento do preço das tarifas em vigor nos
próximos 5 anos. A Câmara Municipal de
Espinho chegou também a acordo com a em-
presa concessionária do estacionamento à
superfície em que passa a beneficiar de uma
receita bruta de 1 milhão e 700 mil euros no

período remanescente do contrato em vez dos
atuais 500 euros por ano.

A EDP aceitou a proposta apresentada
pela Câmara Municipal de Espinho no senti-
do de fazer a liquidação do valor total em
dívida de 11.739.422 euros e 99 cêntimos que
estava previsto até à liquidação da última
prestação. A liquidação total da dívida conso-
lidada do Município de Espinho para com a
EDP Distribuição traduz-se numa redução de
4.695.753 euros e 5 cêntimos na dívida da
autarquia.

O Programa Base do Projeto de Arqui-
tetura do Estádio Municipal, um dos vários
pontos importantes da ordem de trabalhos da
reunião de Câmara foi aprovado com os votos
da maioria social-democrata do executivo,
com a ausência pela segunda vez dos verea-
dores eleitos pelo PS em Espinho.

A Câmara de Espinho formalizou o auto
de consignação da empreitada que lhe permi-
tirá concluir a rede de abastecimento de água
e drenagem de águas residuais do concelho, e
aumentar o número de ramais domiciliários
locais. A obra vai abranger as localidades de
Anta, Guetim, Silvalde e Paramos, resultando
da deteção de “pequenas áreas que necessi-
tam de obras de saneamento básico” na se-
quência das “novas expansões urbanas”
verificadas no território.

Decorre mais uma fase da obra de
Requalificação do Canal Ferroviário, com a
mudança de infraestruturas e do seu
reposicionamento com novos materiais com
vista à construção do parque de estaciona-
mento subterrâneo entre o Largo da Graciosa
e a Rua 33 junto à Praça do Progresso.

A Polícia Judiciária deteve um casal sus-
peito de abusar de menor, com 9 anos, e de
pornografia infantil em Espinho. O homem
tem 56 anos e a mulher, de 36 anos, é mãe da
vítima. Segundo um comunicado da Diretoria

do Norte da Polícia Judiciária, “foi possível
determinar que pelo menos no último ano,
que os suspeitos, sendo um deles a progenitora
da criança, terão praticado diferentes atos
sexuais com a menor, atualmente com 9 anos
de idade.” Alegadamente, os abusos terão
ocorrido no concelho de Espinho, residência
da mãe e da vítima.

Um incêndio destruiu o palacete “Vila
Manuela” de madrugada, no centro da cida-
de, na Rua 23 e junto ao Centro Multimeios. O
edifício estava devoluto e é propriedade da
Câmara municipal. Foi construído em 1908 e
albergou várias valências. Deixou de ser usa-
do há cerca de 20 anos e era conhecido por se
tratar um local escolhido por pessoas sem-
abrigo para pernoitarem.

Um turista de cidadania russa foi alvo de
um assalto por quatro indivíduos encapu-
zados, ao final da tarde, à beira-mar, junto à
ribeira de Silvalde. Os quatro indivíduos te-
rão apanhado o turista distraído, ponta-
peando-o na perna. O homem caiu desampa-
rado e os larápios levaram-lhe a máquina
fotográfica e o telemóvel.

Um banhista, de 33 anos, foi salvo por um
nadador-salvador, em Espinho. “O homem
estava a nadar na Praia dos Pescadores, que é
não vigiada, e foi arrastado pela corrente
para” as águas próximas da praia vigiada”,
relatou Paulo Sil, nadador-salvador da Praia
da Rua 37.

Faleceu em Espanha, o arquiteto espi-
nhense Rui Lacerda. Nascido a 10 de março
de 1954 e formado pela Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto, Rui Lacerda
foi o vencedor, em parceria com o arquiteto
espanhol Francisco Mangado, do projeto de
Requalificação do Canal Ferroviário em Espi-
nho. Rui Lacerda foi o autor dos edifícios do
Auditório da Academia de Música de Espi-
nho, do Hotel Casino de Chaves, da Escola
Secundária Manuel Laranjeira e da Biblioteca
José Marmelo e Silva, entre outras obras de
referência no concelho de Espinho e dirigia o
gabinete RDLM Arquitetos Lda., que, funda-
do pelo seu pai.

Por ocasião da baixa-mar de 0,30m, uma
equipa liderada por Pedro Barros e José Gon-
çalves, do Centro Nacional de Arqueologia
Náutica e Subaquática, e Jorge Salvador,
Adriano Ferreira e Camilo Roncha, por parte
da Câmara Municipal de Espinho, aproveitou
a baixa-mar às 10h40 para identificar todas as
estacas preservadas, documentar os vestígios
da presença do entrelaçado de vimes que
revestia as estruturas, registo fotográfico, le-
vantamento topográfico para lançamento em
planta e recolha de várias amostras para aná-
lise laboratorial. Esta intervenção de emer-
gência veio a confirmar a dificuldade de qual-
quer intervenção arqueológica num contexto
deste tipo.

Quase quatro dezenas (39) de andores e
um ‘mar de gente’ a encherem, por completo,
as ruas da cidade, marcaram a majestosa pro-
cissão, deste ano, dos festejos em honra de
Nossa Senhora da Ajuda. Um momento de
muita fé, para muitos, para outros, uma opor-
tunidade para poderem apreciar, de perto, o
verdadeiro trabalho de voluntariado que, de
ano para ano, vai consolidando a imagem de
marca de uma grandiosa festa, nomeadamen-
te com os já famosos ‘tapetes de flores’. Uma
belíssima imagem, nem sempre respeitada
por uma minoria que, a ‘troco’ de umas ‘selfies’
e de umas fotos para as redes sociais, lá
poisando o pé, estragando todo o trabalho de
horas…

A Praia de Paramos foi palco em agosto da
Festa do Emigrante e do Vareiro, organizada
pela Associação Paramos em Movimento.
Durante três dias foram muitos os que se
deslocaram à pequena localidade e fizeram
da festa um sucesso.
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A Associação São Francisco de Assis de
Anta, celebrou 113 anos de existência, e mos-
trou que mantêm a mesma vitalidade e espí-
rito solidário, com que tem servido a comuni-
dade ao longo de mais de um século.

Como é habitual, foram homenageados
todos os sócios com mais de 56 anos de vida
associativa, com uma singela homenagem e
com uma medalha simbólica do santo padro-
eiro desta instituição: São Francisco de Assis.

O último sábado de setembro foi de con-
fraternização e animação no Aero Clube da
Costa Verde que comemorou o 60.º aniversá-
rio. Miguel Cardoso é agora o sócio n.º 1 após
uma renumeração de associados. Miguel Car-
doso, que já presidiu ao Aero Clube da Costa
Verde, foi ainda distinguido pela Direção
presidida por Paulo Soares, que também de-
liberou a atribuição de sócios honorários à
Câmara Municipal de Espinho, à Junta de
Freguesia de Paramos e ao Regimento de
Engenharia n.º 3.

O centenário do professor Mário Neves –
músico e pedagogo espinhense, fundador e
diretor da Academia de Música de Espinho –
foi comemorado em Espinho, na Academia
de Música, com atividades em setembro e
outubro. O lançamento dos três volumes da
sua “Obra para Piano”, com edição da Câma-
ra Municipal de Espinho, no Encontro da
Associação Europeia de Professores de Músi-
ca, foi enquadrado por dois concertos: o pri-
meiro, pela Orquestra Clássica de Espinho,
sob a direção do maestro Pedro Neves e tendo
como solista o pianista Fausto Neves; o se-
gundo protagonizado por familiares e ami-
gos do homenageado, com a presença de
muitos músicos nacionais.

O juiz conselheiro jubilado Laborinho
Lúcio participou numa conferência organiza-
da pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, no âmbito do Dia Internacional da
Educação.

“La Brenadienne” e o Orfeão de Espinho
participaram no Encontro de Grupos Corais
Luso-Francês realizado na noite de sábado,
no Auditório do Casino. O grupo coral prove-
niente de Brunoy, cidade francesa geminada
com Espinho há 25 anos, atuou com o Orfeão
de Espinho, dirigido pelo maestro Samuel
Santos, num espetáculo que empolgou a as-
sistência, culminando com a interpretação
conjunta da “Vareira”.

O Sporting Clube de Portugal foi o grande
vencedor da 29.ª edição do Torneio Solverde
de hóquei em patins que decorreu no Pavi-
lhão Arquiteto Jerónimo Reis, em Espinho.
No terceiro lugar ficou a Associação Aca-
démica de Espinho que deu uma belíssima
imagem e mostrou espírito de superação. A
segunda posição foi alcançada pelo Aca-
démico de Cambra.

Artur Rodrigues, do Guilhovai e Rosa
Madureira, do FC Penafiel, foram os grandes
vencedores da prova de cinco quilómetros da
primeira edição do Espinho Beach Run.

A equipa de futsal de seniores femininos
do Novasemente Grupo Desportivo perdeu
com o Benfica, por 4-3, em jogo da Supertaça.
As sementinhas, este ano sob o comando de
André Teixeira, a perder, ao intervalo, conse-
guiram o empate (2-2), no início do segundo
tempo e a apenas um minuto do fim ainda
fizeram tremer as campeãs nacionais, ao re-
duzirem para 4-3.

A III Edição do Torneio Toninho Cup,
nome da figura mais carismática do voleibol
nacional, reuniu em Espinho cerca de seis
centenas de atletas. Toninho, como é conheci-
do por todos, é uma pessoa muito especial e
por isso, todas as homenagens são poucas
para o ‘Senhor Voleibol’. Já foi roupeiro,
seccionista e diretor. É o rosto e a alma do

Sporting Clube de Espinho e, hoje, o nome do
maior evento de pré-época do país: Toninho
Cup.

O Grupo Desportivo Ronda e os Águias
de Paramos apuraram-se para a segunda eli-
minatória da Taça do Distrito de Aveiro, ao
vencerem os respetivos adversários, dos
distritais (2.ª Divisão) da Associação de Fute-
bol de Aveiro.

A equipa de futebol sénior do Sporting
Clube de Espinho arrecadou três pontos, ao
bater o Sporting Clube da Mêda por 3-1, em
jogo da 6.ª jornada da Série B do Campeonato
de Portugal. Jogo à porta fechada, com os
tigres a sentirem um fortíssimo apoio de um
pequeno grupo de adeptos, que treparam até
um pequeno muro do pavilhão Municipal de
Fiães, de onde puderam ver a partida.

A equipa de futebol sénior do Sporting
Clube de Espinho passou duas eliminatórias
da Taça de Portugal, depois de ter derrotado
o Cinfães, em casa do adversário, na marca-
ção das grandes penalidades, registando-se o
nulo no final do prolongamento. Os tigres
concretizaram os cinco penaltis, enquanto o
seu adversário apenas marcou quatro, com o
guardião espinhense, Rui Nibra a defender o
último. Num jogo que teve, claramente, um
sentido, quase que se adivinhava que ‘a fava’
acabaria por calhar a quem menos merecia, o
Sporting Clube de Espinho dominou o
Sintrense, desde o início ao último minuto e
criou muitas oportunidades de golo. Chegou,
inclusive, a desperdiçar uma grande penali-
dade aos 83 minutos. No entanto, diz o pro-
vérbio, que “a sorte protege os audazes” e na
marcação de grandes penalidades, o guardião
dos espinhenses, Rui Nibra, foi o herói, ao
defender três penaltis.

OUTUBRO
Apresentado projeto para construção do
estádio municipal com capacidade para 5201
lugares e um custo de 2,5 milhões de euros

A Câmara Municipal de Espinho apresen-
tou no salão nobre dos Paços do Município, o
projeto do novo Estádio Municipal. Trata-se
de um projeto da autoria do gabinete de

arquitetura Rui e Diogo Lacerda Machado
(RDLM), para um estádio com 5201 lugares,
cobertos por uma pala, no valor de 2,5 mi-
lhões de euros, inserido numa área no Parque
da Cidade de cerca de 18 mil metros quadra-
dos e que deverá estar pronto em finais de
2020. Uma obra que irá beneficiar, não só o
Sporting Clube de Espinho, mas a cidade,
com uma ligação às infraestruturas despor-
tivas naquela zona.

O Salão Paroquial de Guetim acolheu a
sessão solene do Dia da Freguesia de
Guetim, com homenagens a Fátima Maga-
lhães, ao Grupo Desportivo “A Ronda”, à
Associação Columbófila de Guetim e à qua-
dra masculina de iniciados da ginástica
acrobática da GymnoStar. O evento iniciou
com um momento musical pelo Trevo
d’alma – Marlene Guedes e Pedro Pereira –
e terminou com demonstrações de ginásti-
ca acrobática pela Gymnostar.

Foi assinado o contrato da empreitada
do novo quartel dos Bombeiros Voluntári-
os do Concelho de Espinho. O valor da
empreitada é de um milhão e 840 mil euros,
verba comparticipada pelo POSEUR e pela
Câmara Municipal de Espinho e tem um
prazo de execução previsto de um ano. O
Auto de Consignação foi assinado no terre-
no na Rua do Porto (Silvalde), local onde
está a ser construído o referido quartel.

Foi inaugurada a Via Permeável da Praia
de Paramos, um investimento do Município
de Espinho de cerca de 320 mil euros, inte-
grada no projeto de valorização e re-
qualificação da faixa litoral de Espinho. A
nova infraestrutura veio beneficiar aquele
lugar junto à praia, tem uma extensão de
1200 metros, fazendo a ligação entre a Rua do
Golfe e o lugar da Praia de Paramos, contor-
nando por Poente o antigo troço da pista do
Aeródromo. Além deste equipamento, ‘ami-
go do ambiente’, o Município de Espinho fez
ali mais um investimento de cerca de 160 mil
euros em obras de saneamento básico, com
ligação à ETAR de Paramos e ramais de rede
de água que beneficiam as habitações daque-
le local. A construção do saneamento e rede
de água na Praia de Paramos teve um finan-
ciamento de 85% do Programa Operacional

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Re-
cursos (POSEUR).

A partir de 1 de outubro, mais quatro
serviços locais de atendimento da Segurança
Social do distrito de Aveiro passam a dispor
de atendimento por marcação, entre os quais
o Serviço de Atendimento de Espinho, na Rua
26, n.º 395. Os cidadãos devem ligar o 300 502
502, dias úteis, das 9h00 às 18h00, e agendar
com antecedência o atendimento para o dia e
a hora mais convenientes. Podem também
marcar o seu atendimento através do portal
da Segurança Social, em www.seg-social.pt,
possibilitando a marcação do atendimento de
forma cómoda e sem custos associados para o
cidadão.

O deputado José Luís Ferreira, do grupo
parlamentar Os Verdes, entregou na As-
sembleia da República uma pergunta em que
questiona o Governo, através do Ministério
do Ambiente, sobre a poluição e o respetivo
odor nauseabundo que emana dos cursos de
água que afluem à barrinha de Esmoriz/la-
goa de Paramos, que estão a degradar e a
comprometer a qualidade de vida de quem
reside ou trabalha nas suas proximidades.

A obra de reforço do esporão norte na
Praia da Baía em Espinho ficou concluída no
final do mês conforme estava previsto pela
Câmara Municipal de Espinho e pela Agência
Portuguesa do Ambiente.

A Estrutura Residencial para Pessoas Ido-
sas – S. Francisco de Assis, em Anta, foi ben-
zida e inaugurada pelo Bispo do Porto, D.
Manuel Linda, no quarto dia de outubro. O
equipamento social da Associação S. Francis-
co de Assis já está em funcionamento desde o
pretérito ano.

A Esquadra Policial (Divisão de Espinho)
intercetou uma mulher, de 36 anos, residente
em Rio Tinto (Gondomar), que se encontrava
a tentar cometer suicídio. O alerta partiu de
uma comunicação telefónica a informar que
uma mulher se encontrava junto à linha do
comboio, próximo do apeadeiro de Silvalde,
com a intenção de pôr termo à sua vida.
Elementos policiais deslocaram-se, de imedi-
ato, ao local e encetaram diligências, a fim de
a impedir da prática de tal ato e, após a terem
abordado numa perspetiva de apoio psicoló-
gico, demoveram-na da sua pretensa inten-
ção.

Uma forte onda terá estado na origem do
naufrágio de embarcação de pesca cerca de
dez milhas ao largo de Esmoriz e Espinho. O
mestre da embarcação, Rafael Silva, de 54
anos, foi resgatado do mar pelo helicóptero
acionado pela Marinha, enquanto o corpo da
única vítima mortal confirmada, é de um
pescador de 52 anos, natural da Póvoa de
Varzim, localizado por uma outra embarca-
ção de pesca, que estava perto da zona do
acidente. Três pescadores foram dados como
desaparecidos: um natural de Vila do Conde,
de 64 anos, e dois indonésios que trabalha-
vam na embarcação, de 26 e 33 anos. A Mari-
nha Portuguesa anunciou mais tarde que iden-
tificou o navio de pesca “Mestre Silva”, no
fundo do mar, a cerca de 19 quilómetros ao
largo de Esmoriz, pelo navio hidrográfico
NRP Gago Coutinho.

Um incêndio, que deflagrou ao final da
noite do dia 2, depois das 22h30 (22h44 foi
dado o alerta), em Esmoriz, na Rua da Casela,
muito próximo de Paramos, em zona de mato,
deixou em sobressalto as populações das duas
freguesias. Os bombeiros (Esmoriz e Espi-
nho) acorreram, em força, ao local e foi neces-
sário intervir no combate pela freguesia de
Paramos, tendo mesmo sido utilizadas as bo-
cas-de-incêndio daquela freguesia do conce-
lho de Espinho.
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Um bebé, de 21 meses, e duas mulheres,
de 36 e 63 anos, ficaram feridos num acidente
na A29, no sentido Porto/Aveiro, na zona de
Anta. Os bombeiros de Espinho transporta-
ram os feridos ao Hospital de Gaia e a GNR de
S. João da Madeira esteve no local e tomou
conta da ocorrência. O trânsito esteve tempo-
rariamente parado naquele sentido da A29.

A Esquadra de Espinho (Divisão Policial)
identificou e constituiu arguidos um homem,
de 37 anos, residente no concelho de Santa
Maria da Feira, e uma mulher de 37 anos,
residente no concelho de Vila Nova de Gaia,
ambos cuidadores profissionais, por suspeita
de furto no interior de residência no concelho
de Espinho.

A majestosa procissão acompanhada pela
Fanfarra de Meires, a Sociedade Filarmónica
de Crestuma e a Banda Musical S. Tiago de
Silvalde, foi um dos momentos mais significa-
tivos das festas em honra de Nossa Senhora
dos Altos-Céus e S. Mamede, que decorreu
naquele local de Esmojães (Anta). Uma festa
de tradição e que juntou milhares de pessoas
durante quatro dias, aproveitando a música
levada pelos ranchos folclóricos e as tradicio-
nais iguarias, com a Festa dos Rojões. Mo-
mentos de fé e de tradições, vividos intensa-
mente pelos antenses.

A cientista espinhense, Céu Figueiredo,
do i3S – Instituto de Investigação e Inovação
em Saúde, foi contemplada com um Prémio
Pfizer (20 mil euros) na categoria “investiga-
ção clínica”, pelo trabalho de investigação
que desenvolveu sobre o cancro do estômago.

Reeditou-se o sucesso anual do Festival
das Sopas, no Salão Paroquial de Espinho,
com solidariedade, boa gastronomia, anima-
ção e música. O menu constou de sopas de
peixe e pedra, caldo verde, papas, creme de
legumes e canja e uma bebida de oferta. Os
altruístas participantes desfrutaram também
de bifanas, sobremesas e bebidas. A iniciativa
visou a angariação de fundos para que o
apoio prestado à comunidade possa ter conti-
nuidade e manter a sua qualidade.

Trabalhos de Manuel Cargaleiro, Júlio
Resende, José Rodrigues, Nadir Afonso, Joana
Vasconcelos, António Carmo, Norberto
Nunes, Mário Bismarck, Luiz Darocha, Artur
Moreira, Álvaro Siza, Do Carmo Vieira, Susana
Chasse, Emerenciano, Martinho Dias, Ana
Maria Pintora, António Leite, entre muitos
outros artistas, prestaram o seu tributo a uma
figura maior das artes plásticas em Portugal e
na Europa, Amadeo Souza-Cardoso. A mos-
tra esteve patente ao público nas Galerias
Amadeo de Souza-Cardoso do Museu Muni-
cipal de Espinho, e visou assinalar, como
tributo dos participantes, a Amadeo Souza-
Cardoso nas comemorações do centenário da
sua morte. Centenas de pessoas assistiram à
inauguração da exposição “Amadeo”. Na
cerimónia de abertura destacou-se uma
atuação do cantor e compositor Fernando
Tordo, que interpretou o tema “Amadeo”,
inspirado no pintor amarantino e lançado em
1997 como parte integrante do álbum “Penin-
sular”.

O lendário cantor italo-belga Salvatore
Adamo atuou no Casino Espinho, ante uma
vasta plateia que vibrou com canções român-
ticas de outrora, como “Tombe la neige”, “La
nuit”, “J’Aime”, “Elle”, “Inch’Allah”, “F…
Comme Femme” e “C’est Ma Vie”.

Mais de 5.000 pessoas assistiram à 12.ª
etapa do CasinoSolverde.pt Padel Tour –
Campeonato Nacional de Padel, que decor-
reu nos centros Top-Padel e Quinta de
Monserrate. Miguel Oliveira foi o grande
vencedor desta etapa, em M1, ao bater Vasco
Pascoal por 6-3 e 6-3. Ana Catarina Nogueira
foi a vencedora em F1 ao vencer Filipa Men-
donça por 6-1 e 6-4.

lidades, dando assim a conhecer à comunida-
de, o potencial de Espinho, ano após ano” –
afirmou o presidente da Câmara de Espinho,
Pinto Moreira.

O Sporting Clube de Espinho garantiu a
passagem à 4.ª eliminatória da Taça de Portu-
gal, em futebol, ao afastar o Académico de
Viseu, da II Liga, na marcação de grandes
penalidades (11-10), depois de se registar um
empate (3-3) no prolongamento. Foram
marcadas 12 grandes penalidades para cada
lado, tendo a equipa espinhense falhado, ape-
nas uma, enquanto o seu adversário não con-
cretizou duas. Até os guarda-redes foram
chamados a marcar! Um jogo, verdadeira-
mente, de Taça de Portugal, imprevisível,
mas que acabou por premiar a equipa que
esteve melhor em campo, que mais dominou
e que mais procurou a vitória.

NOVEMBRO
Agência Portuguesa do Ambiente
prevê demolição de 34 edifícios
entre Caminha e Espinho

A Agência Portuguesa do Ambiente pre-
vê demolição de 34 edifícios entre Caminha e
Espinho. O novo Plano para a Orla Costeira
põe em causa as habitações da comunidade
da Praia de Paramos com centenas de resi-
dentes. O Ministério do Ambiente anunciou
que o documento, no qual é proposta a des-
truição de 34 edifícios, entra já em período de
discussão pública. O Grupo Parlamentar do
PSD apresentou um requerimento entregue
na Assembleia da República com vista à audi-
ção, com caráter de urgência, dos presidentes
de Câmara dos nove municípios abrangidos
pelo Programa para a Orla Costeira (POC),
entre eles o de Espinho. A população do lugar
da Praia de Paramos manifestou a sua indig-
nação pela proposta do Programa da Orla
Costeira.

A Câmara de Espinho lançou o concurso
público para a empreitada que transformará
o jardim-de-infância de Guetim num mini-
centro escolar com 1.º Ciclo do Ensino Básico

e que deverá custar até 734.000 euros. Esse é o
valor de referência a que se refere o procedi-
mento anunciado em Diário da República
para escolha da construtora que assumirá a
obra.

O Município de Espinho investe 150 mil
euros para melhorar circuitos no Castro de
Ovil, em Paramos. Prevê-se que em fevereiro
de 2019 estejam concluídos estes trabalhos
que irão melhorar a experiência dos visitan-
tes. A estação arqueológica do Castro de Ovil,
em Espinho, vai ser sujeita a uma segunda
fase de arranjos de valorização museológica e
turística.

A Assembleia Municipal aprovou a ope-
ração de financiamento proposta pela Câma-
ra para a regularização da dívida do Municí-
pio à EDP. A liquidação do valor total de 11,7
milhões vai permitir uma redução da dívida
da autarquia em 4,7 milhões de euros.

Carlos Guimarães Pinto, professor e eco-
nomista, natural de Espinho, assume presi-
dência da Iniciativa Liberal, um dos mais
recentes partidos portugueses, eleito na Con-
venção realizada em Montemor-o-Velho, dis-
trito de Coimbra.

Uma jovem, de 24 anos, e um homem com
cerca de 50, foram vítimas de um duplo atro-
pelamento na Avenida 32, em Espinho. O
condutor que prestou auxílio à jovem tam-
bém foi atropelado por um carro que se pôs
em fuga. Os dois acidentes foram testemu-
nhados por vários populares.

Morreu Virgínio Pereira, aos 97 anos de
idade, um dos fundadores e sócio número um
da Associação Académica de Espinho, que
em 29 de agosto concedera uma entrevista ao
jornal Defesa de Espinho.

A deputada Susana Lamas, do PSD, acusa
o Governo de esquecer a imprensa local e
regional no Orçamento do Estado para 2019.
Intervindo numa audição à ministra da Cul-
tura, a parlamentar social-democrata não vê
qualquer “reforço orçamental”, repetindo o
que vem acontecendo num passado recente.

O Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde
assinalou o seu quadragésimo aniversário.
Foi descerrada uma lápide no jazigo de D.
Ana Ferreira da Silva, falecida no dia 5 de
maio e no jantar de aniversário, que contou
com a participação de mais de centena e meia
de pessoas, proporcionando-se uma noite de
convívio, animação e de recordações. Foram
distinguidos os elementos fundadores do gru-
po, com 40 anos ininterruptos de atividade.
Foram ainda distinguidas com o “Certificado
de Reconhecimento” e a respetiva medalha
comemorativa a Câmara Municipal de Espi-
nho, a Junta de Freguesia de Silvalde, a Fede-
ração do Folclore Português, entre outros.

O b-boy Kuzia, da Ucrânia, foi o vencedor
da “batalha mundial de talentos” na Soverde
num evento em que os melhores b-boys do
mundo regressam ao palco do Casino Espi-
nho. A Solverde World Battle – The B-boy
Gala, espetáculo reconhecido mundialmente,
é uma produção de Max Oliveira.

Leonor Bessa e Tomás Silva conquista-
ram, pela primeira vez, o Solverde Campeo-
nato Nacional PGA, enquanto José Dias so-
mou o seu segundo título de seniores. O tor-
neio de 13 mil euros em prémios monetários,
realizou-se no Oporto Golf Club. Leonor Bessa
e Tomás Silva já tinham sido campeões naci-
onais amadores recentemente. Tomás Melo
Gouveia venceu no domingo, o Mateus Rosé
Pro-Am.

Os ginastas Eugénia Mota, Diogo Cabral,
Bruno Oliveira e o seu treinador Emanuel
Rocha, dos trampolins da Associação
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A imposição das faixas de campeão naci-
onal à equipa de voleibol de iniciados
(atualmente juvenis) masculinos, liderados
por António Natário, foi um dos momentos
mais altos da cerimónia de apresentação da
secção de voleibol da Associação Académica
de Espinho que decorreu no Pavilhão
Arquiteto Jerónimo Reis e que reuniu cerca de
duas centenas de atletas.

Três centenas e meia de atletas, treinado-
res e dirigentes da secção de voleibol do
Sporting Clube de Espinho encheram, por
completo, a Arena Tigre, na Nave Desportiva
de Espinho. Um verdadeiro hino à modalida-
de da ‘família tigre’ perante uma grande
plateia, com as bancadas ‘cobertas’ de preto e
branco.

A equipa de futebol do Grupo Desportivo
Ronda, de Guetim, conquistou a Supertaça da
Associação de Futebol Popular do Concelho
de Espinho, ao vencer os Águias de paramos
por 5-1, em encontro disputado no Complexo
Desportivo de Cassufas, que estreou a nova
cobertura da bancada.

A equipa de Portugal de sub-18 masculina
conquistou a Medalha de Prata no Andebol
de Praia nos Jogos Olímpicos da Juventude
Buenos Aires 2018. O conjunto nacional, cujo
selecionador é o espinhense Paulo Félix e os
treinadores adjuntos Vítor Pinhal e Rui
Rodrigues, bem como o atleta André Sousa,
também espinhenses, perdeu na final com a
Espanha, por 1-2, nos shootout.

Algumas das maiores figuras que passa-
ram pelo andebol quer do Sporting Clube de
Espinho, quer pela Associação Académica de
Espinho, estiveram reunidas num jantar, no
Encontro Anual de Andebol de Espinho, que
decorreu no restaurante do Centro Social luso
Venezolano.

A Associação Académica de Espinho ar-
rebatou todos os prémios da Gala do Despor-
to deste ano, que decorreu na Nave Desportiva
de Espinho. Uma Gala de Desporto, “onde
dignificamos todos os atletas, clubes e moda-
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Académica de Espinho, partiram para S.
Petersburgo, na Rússia para participar no
Campeonato do Mundo por Idades de Tram-
polins. Diogo Cabral, em duplo mini-
trampolim, chegou às finais do Campeonato
do Mundo de Trampolins.

Carolina Rocha (Carol) da equipa de futsal
de seniores femininos do Novasemente e os
jogadores andebol de praia da Escola de For-
mação de Espinho ‘Os Tigres’, André Sousa e
Miguel Neves bem como o selecionador naci-
onal, o espinhense Paulo Félix (não pôde estar
presente) e o treinador adjunto da seleção de
andebol de praia, Vítor Pinhal, foram home-
nageados pelo Município de Espinho, pelas
medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos
da Juventude. Carol conquistou a medalha de
ouro pela seleção nacional de futsal feminino
e os restantes espinhenses alcançaram a me-
dalha de prata no andebol de praia.

Carlos Ferreira, antigo dirigente do
Sporting Clube de Espinho e o ex-jogador de
futebol, João Carlos, foram contemplados com
os prémios, respetivamente, Comendador
Manuel de Oliveira Violas (a título póstumo)
e Joaquim Moreira da Costa Júnior, durante
as comemorações do 104.º aniversário do
Sporting Clube de Espinho, que decorreu no
auditório do Casino Espinho.

Fábio Veríssimo, o árbitro do jogo da quar-
ta eliminatória da Taça de Portugal que envol-
veu o Sporting Clube de Espinho (Campeona-
to de Portugal) e o Boavista Futebol Clube
(Liga Nos), foi o protagonista, pela negativa,
ao assinalar uma grande penalidade, aos dois
minutos de jogo. O juiz da partida errou e caiu
no engodo de Mateus, que protagonizou um
verdadeiro ‘golpe de teatro’ com um ‘salto
para a piscina’. Fábio Veríssimo assinalou o
pretenso penalti e penalizou, injustamente, o
guardião Rui Nibra com a cartolina amarela.
Os tigres foram derrotados pelas panteras por
0-4.

DEZEMBRO
Cerca de 280 colaboradores no almoço
anual do Grupo Violas SGPS

A Assembleia Municipal de Espinho
‘chumbou’ o Orçamento Municipal para 2019.
O presidente da Câmara Municipal de Espi-
nho e os vereadores do PSD lamentam a deci-
são da oposição na Assembleia Municipal de
reprovação do orçamento para 2019. O PS, a
CDU, o grupo independente “Pela Minha
Gente” e o Bloco de Esquerda reuniram-se
para reafirmarem e fundamentarem a posi-
ção de voto na Assembleia Municipal que
rejeitou o orçamento da Câmara para 2019.
“As consequências desta decisão são muito
graves, pois colocam em causa um conjunto
vasto de projetos e medidas de apoio social”,
afirmou Pinto Moreira. “O que nós queremos
é um 2019 melhor do que o 2018”, justificou
Miguel Reis, do PS face ao cenário em
perspetiva para o concelho de Espinho.

Cumprindo-se, mais uma vez, a tradição,
cerca de 280 colaboradores da Violas SGPS
estiveram presentes ontem, num almoço anu-
al que decorreu no Casino Espinho, no Salão
Atlântico. Uma tradição que remonta ao tem-
po do fundador das empresas da família Vio-
las, o saudoso Comendador Manuel de Oli-
veira Violas, num evento que homenageou,
este ano, apenas dois colaboradores – Sérgio
Luís Ramos Marques (Casino Espinho), com
25 anos de serviço e Guilherme Leonardo
Moreira Soares (Cotesi), a completar meio
século de colaboração com aquela empresa
do grupo. Manuel Violas fez questão de elogi-
ar o desempenho do grupo e do esforço dos
seus colaboradores ao longo do ano, mas quis
deixar bem clara e para desfazer quaisquer
dúvidas, a participação do Grupo Violas SGPS
na Viacer e na Super Bock Group: “a Viacer
detém 56 por cento da Super Bock. O Grupo

Violas tem 71,5 por cento da Viacer e, por isso,
domina a Super Bock. Desta forma, é com
muita alegria que o Grupo Violas deu este
salto e, por isso, sentimo-nos muito orgulho-
sos”.

A Polícia de Segurança Pública de Espi-
nho identificou três homens, de 41, 42 e 44
anos, todos residentes numa freguesia do con-
celho de Espinho, por suspeita de furto. Um
telefonema para a Polícia deu conhecimento
de que desconhecidos se encontravam a fur-
tar gasóleo de veículos pesados (pertencentes
ao Exército Português), estacionados num
recinto vedado e os polícias deslocaram-se ao
local. Mais de 200 litros de combustível dos
depósitos das máquinas do exército encarre-
gues da terraplanagem de preparação do ter-
reno para obra da futura infraestrutura dos
Bombeiros do Concelho de Espinho na Rua
do Porto, em Silvalde, estavam a ser furtados.

Uma violenta colisão entre dois carros
ocorrida durante a noite no cruzamento da
Rua 33 com as ruas do Passal e do Porto, em
Anta, provocou cinco feridos. Um homem de
53 anos sofreu ferimentos graves e teve de ser
assistido por uma equipa da viatura médica
de emergência e reanimação. As outras víti-
mas, três mulheres com idades entre os 31 e 47
anos e um homem com 50 anos, sofreram
ferimentos ligeiros.

Uma colisão entre um pesado, que trans-
portava cimento, dois ligeiros de mercadorias
e três ligeiros de passageiros na A29, junto a S.
Félix da Marinha, causou quatro feridos que
foram transportados ao Hospital de Gaia. O
trânsito teve de ser cortado no sentido Espi-
nho-Gaia para remoção dos veículos envolvi-
dos e para limpeza do pavimento.

Faleceu na quinta-feira Rolando Nunes de
Sousa, autarca no Município de Espinho por
mais de duas décadas, tendo desempenhado
funções executivas como vice-presidente da
Câmara e como vereador. O percurso
autárquico de Rolando de Sousa for reconhe-
cido por vários presidentes de Câmara, ten-
do-se destacado na vice-presidência dos exe-
cutivos de José Mota. Rolando de Sousa con-
quistou igualmente reconhecimento nacional
no desporto e particularmente no voleibol,
tendo sido atleta, técnico e dirigente do
Sporting de Espinho, clube onde exerceu a
presidência da Direção. Rolando de Sousa
desempenhou também as funções de sele-
cionador nacional e de presidente da Federa-
ção Portuguesa de Voleibol e foi um mentor
da criação do Clube de Vólei de Espinho. Foi-
lhe atribuída em 1994 a Medalha de Valor
Desportivo, em ouro, pelo Município de Espi-
nho. E recebeu em 1996, a Medalha de Mérito
Desportivo pelo secretário de Estado do Des-
porto.

A ANIR, única Associação exclusivamen-
te representativa de toda a Imprensa Regional
e Local, congratula-se com a alta sensibilida-
de do Presidente da República que, na

cerimónia dos Prémios Gazeta 2017, fez pú-
blica a sua preocupação pelo que considerou
ser uma “situação de emergência da Comuni-
cação Social em Portugal”.

“Duas léguas de fé in memoriam”, de
Francisco Azevedo Milheiro Brandão, intitula
uma reportagem apresentada exclusivamen-
te a preto e branco em jeito de homenagem a
todos os que partiram e aos que não desisti-
ram de lutar, e claramente uma homenagem e
agradecimento a um mestre da cidade que
nos deixou recentemente, Rui Lacerda”, dá
nota Francisco Azevedo.

A Tuna Médica da Universidade da Beira
Interior (Tuna MUs) venceu o prémio da
“melhor tuna” do VIII Festival de Tunas
“Natalis Vivere Spinus”, promovido pela
Associação Empresarial ViverEspinho. O
prémio da “tuna mais tuna” foi atribuído à
Afonsina – Tuna de Engenharia da Universi-
dade do Minho.

O Pai Natal chegou com uma rena a Espi-
nho numa tarde de domingo. Uma multidão
de crianças e pais, outros familiares e também
o autarca Pinto Moreira aguardavam o barbu-
do da Lapónia no Largo da Câmara e na Rua
19.

A deputada Diana Ferreira, do PCP, este-
ve em Espinho para relançar a luta pela rea-
bertura do Serviço de Urgência do Hospital.
Entre vários contactos, participou numa con-
centração junto ao Hospital, convocada pelo
Movimento de Utentes da Saúde de Espinho
(MUSE).

Foram entregues à PSP de Espinho duas
viaturas híbridas no âmbito de um protocolo
celebrado entre o Município de Espinho e a
Polícia de Segurança Pública destinadas fun-
damentalmente ao Programa “Escola Se-
gura”.

A Câmara Municipal de Espinho entre-
gou as chaves da nova viatura atribuída ao
Centro Social de Paramos para o Serviço Móvel
de Apoio à Comunidade – SMACTE. A nova
viatura que foi atribuída pelo Município e
adaptada pelo Centro Social de Paramos vai
operar no concelho e dar apoio a população
maior de idade com problemas de dependên-
cia de substâncias psicoativas.

A Câmara Municipal prestou homena-
gem e reconhecimento aos elementos e insti-
tuições que fazem parte do Banco Local de
Voluntariado de Espinho, numa sessão que
decorreu no salão nobre dos Paços do Conce-
lho no Dia Internacional do Voluntariado.
São entidades parceiras a Associação de So-
corros Mútuos de S. Francisco de Assis, a
Cerciespinho, a Paróquia de Espinho, a Dele-
gação de Espinho da Cruz Vermelha e a Liga
de Amigos do Centro de Saúde de Espinho.
A Solverde associou-se a esta homenagem
com a entrega de uma oferta especial de
Natal a cada um dos voluntários que têm

dado de si e do seu tempo para ajudar o
próximo.

Com a participação a solo do clarinetista
Volodymyr Deyneka, realizou-se no Auditó-
rio do Casino Espinho, o Concerto de Natal e
do XI Estágio da Banda de Música da Cidade
de Espinho. O concerto encerrou o XI Estágio
da Banda de Música da Cidade de Espinho
que foi direcionado aos músicos da associa-
ção.

Realizou-se na Igreja Matriz de Espinho, o
Concerto de Natal com a Orquestra Filarmonia
das Beiras e o Coro dos Amigos da Música,
inserido no programa “Espinho Cidade En-
cantada” e organizado pela Câmara Munici-
pal. O concerto foi dirigido pelo maestro titu-
lar da Orquestra das Beiras, António Vassalo
Lourenço, e teve como soprano Liliana No-
gueira, Ana Filipa Leitão, André Lacerda como
tenor, Luís Filipe Pereira no barítono e Paulo
Bernardino no órgão.

As orquestras de Camerata e Crescendo
Ensamble da Orquestra de Cordas da Escola
Profissional de Música de Espinho, sob a
direção do maestro Roberto Valdéz e o Coro
Juvenil da Academia de Música de Espinho,
sob a direção da professora Raquel Couto,
estiveram na abertura do 4.º Festival de Músi-
ca de Fânzeres/São Pedro da Cova, na Igreja
de S. Pedro da Cova.

O Orfeão de Espinho realizou sob a direção
do maestro Samuel Santos um concerto no
Mosteiro de Grijó, no âmbito do seu progra-
ma anual Semanas do Advento. A Rusga de S.
Pedro de Espinho realizou um espetáculo
natalício no Auditório do Casino. O musical
“Natal d’Espinho” encheu de animação a
plateia.

O Conjunto habitacional da Ponte de Anta
ficou mais bonito com a Vila de Natal em
Lego. A vila foi construída pelas crianças e
pelos jovens do Centro Comunitário da
Cerciespinho, com muitos pormenores inte-
ressantes, tendo sido utilizadas 9500 peças
Lego.

A homenagem ao malogrado presidente
da Assembleia Geral, Rui Lacerda Machado,
com a atribuição a título póstumo, a categoria
de sócio de mérito, foi o momento mais
comovente e marcante das comemorações do
27.º aniversário do Clube Automóvel de Espi-
nho (CAE), durante um jantar que decorreu
no Hotel Solverde. Uma cerimónia que tam-
bém ficou marcada pela saída de José Agosti-
nho Tavares, que deixou o cargo de presiden-
te da Direção do clube ao fim de 22 anos,
passando, agora, para presidente da mesa da
Assembleia Geral e pela eleição de Ricardo
Fardilha para o cargo de presidente da
Direção.

A Associação de Futebol Popular do Con-
celho de Espinho assinalou o seu 35.º aniver-
sário, numa cerimónia que encheu o Centro
Multimeios de Espinho. Uma cerimónia
marcada pelas homenagens aos 25 clubes que
integram os campeonatos da Liga de Futebol
Popular de Espinho (1.ª e 2.ª Divisão), bem
como aos fundadores (a 2 de dezembro de
1983) da Associação de Futebol Popular do
Concelho de Espinho (AFPCE), José Carva-
lho, Rui Granja, Jorge Sá, Américo Freitas e
Orlando Martins.

A equipa de futsal de seniores femininos
do Novasemente Grupo Desportivo assumiu
a liderança do Campeonato Nacional, Zona
Norte, ao vencer o líder até aí, o Futebol Clube
Vermoim, por 2-0.

O Grupo Desportivo da Ronda venceu a
equipa da Associação Desportiva Santiais,
que milita a Série A da 2.ª Divisão Distrital de
Aveiro, por 5-6, na marcação de grandes pe-
nalidades e passou à terceira eliminatória da
Taça do Distrito de Aveiro.

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Rua 8, n.º 381 ESPINHO   227 342 718 / 929 074 937
espinho@clinicaspacheco.com                clínicas pacheco

Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial

DR. JORGE PACHECO
* Master em Implantologia
DR. TOMÁS PACHECO
Aberto aos sábados - Cheque-Dentsita - EDP - CGD - SAMS - SAMS Quadros
Saúde Prime - Victoria Seguros  - Future - Healthcare - Salvador Caetano

– IMPLANTOLOGIA
– CIRURGIA ORAL
– ESTÉTIA DENTÁRIA
– REABILITAÇÃO ORAL

– ORTONDONTIA
– ODONTOPEDIATRIA
– OCLUSÃO
– ENDODONTIA

Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar Clínica Médico-Dentária

Rua 29, n.º 696 (entre as ruas 26 e 24)
Marcações pelos telefs.: 22 734 01 16 e 91 496 13 67

CHEQUE DENTISTA (alargado aos 16 e 18 anos) • IMPLANTOLOGIA
PRÓTESE FIXA/REMOVÍVEL • ORTONDONTIA

Rosa Neves, Lda.
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
JORGE FERREIRA
BRUNO MORRIS

DENTISTAS

DVD para sempre
As cassetes de vídeo estragam-se

Salve-as para sempre em DVD
Agora os seus vídeos editados em DVD

Carlos Salvador
Rua 19, n.º 198 - 2.º andar • 4500 ESPINHO

Tlm. 918 648 672

Reportagens • Fotografia e Vídeo

Fotógrafo VÍTOR LANCHA

Gravo seus filmes p/ DVD
Gravo discos vinil p/ CD

Gravo cassetes música p/ CD
Contatos:

918 735 306  * 962 788 407

RECORDE SEU PASSADO

OPINIÃO
CONTRA A CORRENTE
Manuel Sancebas

NÃO É POESIA
SÃO QUEIXAS
Minha querida Terra
Que tanto te quero
Amarram-te as pernas
Que até desespero.

Não trocam as cores partidárias
Pelo amarelo e o verde
São ideias bem precárias
O Concelho é quem perde.

Em nomes não falo
São falsos vareiros
Não amam a Terra
Mostram-se interesseiros.

Pelo corpo das fardas
Que dão a vida por vidas
Não tiveram respeito
E estão ofendidas.

A alma tigrina
Do Espinho “Balente”
Está também muito ferida
É mesmo indecente.

Mais coisas precisa a população
A torto e a direito
Disseram que não
Vou rezar a Deus
Que é amigo fraterno
Para os ameaçar
Com o lugar no Inferno!

Caros Espinhenses
Vamos às sanções
É fácil fazê-lo
Quando houver Eleições!

PENSAR
TARDE
O Novo Ano chegou
Para nos dar mais velhice
Já não o sei festejar.
O Velho morreu
Estou quase a chorar.

O mal por vezes está no nascer
É uma criança que vem para

[aprender
Será um talento?
Há jovens que o são!
Que traga um bom coração.

O Mundo está cheio de invenções
O Planeta mostra-se cansado
São já tantas as suas comichões…
Ao amansá-las fica revoltado.

E o que é que acontece?
Tudo escancarado!

Sancebas

“Deixem o Pimba em paz”
e António Raminhos
no Casino Espinho

Solverde apresenta o
ciclo de comédia
“Senta-te a Rir”

O Casino Espinho recebe
no fim-de-semana de 4 e 5 de
janeiro os dois primeiros
espetáculos do ciclo de comé-
dia “Senta-te a Rir”, uma ru-
brica semanal onde todas as
sextas-feiras e sábados do mês
de Janeiro, alguns dos melho-

res comediantes apresentarão
os seus trabalhos, celebrando
o que de melhor se faz em
Portugal.

Na sexta-feira sobe ao
palco o “Deixem o Pimba em
Paz”, uma sátira divertida ao
universo pimba, onde o hu-

morista Bruno Nogueira e
Manuela Azevedo, vocalista
dos Clã, se juntam a outros
músicos com arranjos de jazz
e pop pouco prováveis, com
base num repertório conheci-
do de músicas pimba.

Na noite seguinte é a vez
do humorista António Rami-
nhos regressar a Espinho na
companhia de Pedro Ribeiro
para um serão de muitas gar-
galhadas. Depois do sucesso
de “As Marias” onde relata
de forma cómica o seu dia-a-
dia com as filhas, e do espetá-
culo “O Melhor do Pior”,
apresenta-se agora para um
espetáculo peculiar acompa-
nhado por Pedro Ribeiro, ator,
humorista e argumentista.

Dá-se assim o mote para
um início de ano muito diver-
tido, na companhia dos me-
lhores aristas nacionais. “A
não perder!”

“Aqui Portugal”
em Espinho
para a Festa dos Reis

Espinho recebe no sábado o programa televisivo
“Aqui Portugal” na Festa dos Reis.

“Aqui Portugal” é o programa das tardes de
sábado da RTP1, entre as 11 e as 13 horas e das
14h30 às 20 horas, com Joana Teles, Hélder Reis e
Catarina Camacho.

No cenário do Largo da Câmara estarão vários
artistas nacionais e com atuações de alguns grupos
locais. Ao longo do programa irão ser realizadas
entrevistas e diretos de exterior com alguns convi-
dados que apresentarão a cidade aos telespe-
tadores.

“Espinho Cidade Encantada” encerra com a Festa dos Reis
do programa “Aqui Portugal” da RTP1

...com legenda!
Foto VÍTOR LANCHA
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Diogo de Melo Nunes Ferreira da
Silva, de 30 anos e natural de Espinho,
é professor e treinador de futebol
e vive em Hangzhou (China).

Lúcio Alberto

– Como é foi o percurso de Diogo Melo
Silva até chegar à China?

“Apos terminar os meus estudos em
Psicologia de Desporto e exercício, em Rio
Maior, iniciei a minha carreira de treinador de
futebol no Sporting Clube de Arcozelo. Mais
tarde, devido ao escasso investimento no fu-
tebol de formação, em Portugal, comecei a
explorar outras áreas de trabalho, como
marketing e promoções de marcas. Desde há
muito tempo que tinha o interesse em rumar
a China para trabalhar na área do futebol. Em
2016 surgiram algumas ofertas para final-
mente concretizar esse objetivo. Acabei por
aceitar este projeto, ao qual ainda estou inte-
grado, pois a cidade e as condições proporci-
onadas pela escola, eram as que mais me
interessavam.”

– Hangzhou tem perto de 9 milhões e é
categoria tier 2. So Shanghai, Pequim,
Guangzhou e Shenzhen são tier 1. O que é
que significa tier 1 e tier 2?

“Basicamente as cidades na china são agru-
padas por estas designações, onde se avalia
diversas áreas, como educação, oportunida-
des de negócios, população, infraestruturas,
entre muitas outras.”

– A cidade de Hangzhou tem quase tan-
tos habitantes como Portugal… Sente-se só
numa imensidão?

“Muitas vezes! A comunicação com os
chineses é quase impossível, devido a barrei-
ra linguística. Mesmo nas cidades mais evolu-
ídas da China, quase ninguém fala inglês.
Porém sou abordado diariamente por desco-
nhecidos. Na maioria dos casos, os chineses
adoram estrangeiros. O país esteve ‘fechado’
durante muitos anos, então é bastante comum
eu ser um dos poucos estrangeiros que alguns
chineses viram, em toda a sua vida. É bastante
comum, no meu quotidiano, ser abordado
para tirar fotos com eles, ou ate mesmo, al-
guns tiram fotos ou fazem vídeos, de forma
discreta, para depois mostrarem aos amigos.
A comunidade estrangeira em Hangzhou é
bastante reduzida, comparada com cidades
como Shanghai ou Pequim, mas é bastante
fácil fazer amizades, pois todos nós temos o
mesmo sentimento de ‘solidão’. Apenas apos
meio ano a viver na china, comecei a encon-
trar alguns portugueses. Agora já somos um
pequeno grupo de cerca de dez, que nos jun-
tamos diversas vezes, para termos uns bons
convívios à boa maneira portuguesa, que aju-
da a não nos sentirmos tao longe de casa.”

– Espinho é mais pequeno… Mas é “gran-
de”?

“Devo dizer que a comparação é pratica-
mente impossível de se fazer. Mas uma cida-
de pequena como Espinho, tem característi-
cas que uma cidade tão grande como

“Quando vou de férias
a Portugal sinto que

regredi dez anos”
Diogo de Melo Silva, emigrante na China

Hangzhou nunca terá. A nossa tão bem co-
nhecida ‘raça vareira’, o sentimento e orgulho
de ser espinhense e o conhecer ‘toda a gente’
que passa por nós são coisas que não se sente
em Hangzhou. Mesmo os naturais de
Hanzghou não têm esse nosso sentimento de
orgulho em ser espinhense.”

– Como é que é a cidade de Hangzhou?
“Bem, o explorador, Marco Polo, rotelou

Hangzhou de ‘City of Heaven’ e é mesmo
assim que a vejo. Hangzhou é uma cidade
fantástica. Posso começar por dizer que mui-
tas pessoas tem uma ideia completamente
errada da China. Para mim é de longe o país
mais avançado do mundo. Quando vou de
férias a Portugal sinto que regredi dez anos. E
Hangzhou, como ‘casa mãe’ do Alibaba (a
empresa mais cotada na China) é o exemplo
máximo dessa evolução. Hangzhou tornou-
se ao longo dos anos a cidade favorita para as
maiores empresas chinesas. Em 2016 recebeu
a Cimeira do G20 e o investimento na cidade
foi gigante. Os acessos, estradas, meios de
transporte, são extremamente eficientes, mas-
carando assim o facto de esta cidade ter perto
de 9 milhões de pessoas. Hangzhou é a cidade
favorita dos chineses, para viajar, pois é uma
cidade que combina de forma perfeita a natu-
reza com o avanço tecnológico e edifícios
modernos. Em 2017 nos feriados de outubro,
a cidade teve um fluxo turístico de perto de 17
milhões de pessoas em apenas cinco dias.
Devo dizer que nesses dias, optei por sair da
cidade, pois já era demasiado caos.”

– E como é que é aos seus olhos a cidade
de Espinho?

“Espinho é uma cidade única. A maresia
que consome as ruas, os dias longos de verão,

a noites quentes ou frias em que juntamente
com amigos, acabamos sempre na Aipal para
comer uma bola de Berlim ou uma pizza, são
coisas que só um espinhense percebe e sente
saudade. A única coisa que não tenho sauda-
des são as nortadas (risos)!”

– Hangzhou é apontada como futura tier
1 e é a cidade com mais rápido crescimento
econômico e com o maior número de
bilionários na China. E, assim, como é que se
sente quadrante/cenário?

“Boa pergunta! Em Hangzhou a classe
alta e media alta são predominantes. As clas-
ses mais modestas estão bastante disfarçadas,
mas elas existem. A ostentação por cá é evi-
dente. Desde os gigantescos investimentos, às
lojas caras, carros luxuosos, discotecas de di-
mensões que nunca vi na Europa, demons-
tram isso mesmo. No meu caso, como estran-
geiro, é fácil sentir-me enquadrado, pois não
somos vistos pelo nosso status económico,
mas sim social. Posso acrescentar que é bas-
tante comum os meus alunos saírem da escola
e entrarem num Lamborghini ou Bentley (ri-
sos)! Porém, nunca senti qualquer arrogância
ou sentido de superioridade devido ao status
económico.”

– O que é que mais aprecia em Hangzhou?
“A segurança. Tanto em Hangzhou, como

na maioria das grandes cidades chinesas, a
segurança é prioridade do Governo. É com-
pletamente seguro andar sozinho na rua a
qualquer hora da noite ou dia. Em dois anos,
nunca me senti em perigo. A vídeo vigilância
e o policiamento são muito eficientes.”

– E o que é que menos gosta de Han-
gzhou?

“Talvez o facto da comunidade estrangei-
ra ainda ser muito reduzida.”

– E de Espinho… O que é que aprecia
mais e o que é gosta menos?

“A proximidade da praia e mar é algo que
sinto falta todos os dias.  Não gosto nada das
nortadas no verão!”

– Quais são as diferenças que mais desta-
ca entre os dois países?

“Sem dúvida, o avanço tecnológico. Os
avanços tecnológicos são incríveis, e são pos-
tos ao serviço da população, de forma a faci-
litar a vida de todos os cidadãos. Dando um
pequeno exemplo, eu ando todos os dias sem

“E orgulhosamente posso dizer que ficamos em primeiro lugar, sendo assim
campeões distritais. Foi o momento mais alto desde a minha chegada ver estes

miúdos passarem de total desinteresse pela modalidade a campeões”

“Em dois anos, nunca me senti em perigo. A vídeo vigilância
e o policiamento são muito eficientes”

“Quando uma bola se aproximava de um aluno, chines, este não tinha o instinto de
chutar a bola, apanhavam a bola ou simplesmente se desviavam da mesma”

“Os clubes de futebol a jogar na segunda divisão têm estádios e instalações de
treino de meter inveja a qualquer um dos três grandes do futebol português”

“A nossa tão bem conhecida nossa ‘raça vareira’, o sentimento
e orgulho de ser espinhense e o conhecer ‘toda a gente’ que passa por nós

são coisas que não se sente em Hangzhou

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto DIREITOS RESERVADOS
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dinheiro, sem carteira e sem chaves de casa.
Tudo pode ser feito com o telemóvel ou sim-
plesmente por reconhecimento facial. Por
outro lado, o civismo dos portugueses, seria
muito bem-vindo a China. As grandes dife-
renças, que dificultam bastante a integração,
são o idioma e a gastronomia. Já viajei por
vários países e sem dúvida, a comida portu-
guesa é a melhor. Mas comparando com a
gastronomia chinesa, as diferenças são notó-
rias.”

– Da ponta da Europa até ao outro lado
do mundo… não será de ânimo tão leve que
se tenta a sorte tão longe de casa… É a
vida…?

“Estou bastante satisfeito com esta mu-
dança. A China proporcionou-me uma opor-
tunidade que Portugal nunca foi capaz de
proporcionar. De facto, a China é bastante
longe, mas estar perto ou estar longe, em
ambos não estou em casa, por isso acaba por
não ser importante.”

– Tem saudades da família e dos amigos?
Naturalmente…

“Sim, claro! Devido a distância e à
calendarização chinesa, é-me apenas possível
visitar Espinho uma vez por ano. Porém, ain-
da este ano, recebi cá a minha família, que foi
dos momentos mais importantes desde a mi-
nha chegada. Mostrar este ‘mundo’ às pes-
soas mais importantes da minha vida, foi
bastante gratificante. Os meus pais e a minha
irmã adoraram a experiência, e penso que em
breve vão voltar. Em relação aos amigos, fico
a espera que marquem a viagem!”

– Porque é que rumou à China?
“Desde há muito tempo que ‘andava de

olho’ na China. As notícias do forte investi-
mento financeiro no futebol e a aventura em
si, foram os fatores mais importantes. Sempre
quis ter a chamada ‘aventura de uma vida’ e
vi na china a perfeita combinação entre o
desconhecido e o seguro.”

– Na China… até um dia…
“Bem, não sei responder a isso. Por en-

quanto estou muito bem por ca. Ainda esta
semana, fui convidado prolongar o meu
contracto e acabei por aceitar. Diria que a
nossa tão conhecida frase ‘vamos indo e va-
mos vendo’ se enquadra perfeitamente.”

– O futebol é igual em todo o mundo…
“Quando cá cheguei, deparei-me com um

total desconhecimento sobre a modalidade.
Desde não saberem os nomes de jogadores de
futebol, a nunca terem visto um jogo de fute-
bol. Nos primeiros tempos a trabalhar na
China, deparei-me com algo totalmente im-
provável na nossa sociedade e na maioria da
dos países ocidentais. Quando uma bola se
aproximava de um aluno, chines, este não
tinha o instinto de chutar a bola, apanhavam
a bola ou simplesmente se desviavam da
mesma. Porem, os chineses adoram grandes
eventos, e o Mundial de 2018 foi uma ‘febre’
por ca. Os cafés e os bares sempre cheios para
assistir aos jogos. Li até algumas notícias que
diziam que a China era uns dos países com
mais espectadores na Rússia, mesmo sabendo
que a China não se tinha apurado para o
Mundial.”

– O futebol na China tem futuro?
“Essa é a pergunta da discórdia por cá. Eu

faço parte do grupo dos que acreditam. O
Governo Chinês fez e está a fazer investimen-

tos astronímicos no futebol. Os clubes de fute-
bol a jogar na segunda divisão têm estádios e
instalações de treino de meter inveja a qual-
quer um dos três grandes do futebol portugu-
ês. O interesse dos mais novos pelo futebol
está a crescer rapidamente, por isso acho que
será uma questão de tempo, até que o futebol
chines começar a ganhar espaço no futebol
mundial. Mas para ter sucesso no futuro, sem
duvida que são precisos recursos humanos de

fora. A chegada do nosso conterrâneo, Vítor
Pereira demonstra isso mesmo, sagrando-se
campeão este ano. Por isso, posso dizer que
sim, vejo um bom futuro para o futebol na
China, mas o conhecimento tem de vir de fora
e nada melhor que os treinadores e profissio-
nais portugueses.”

– Sente que faz parte dessa mudança?
Com os seus contributos…

“Claro! A mudança no futebol e nas men-
talidades começa nos mais pequenos. Mais
importante que qualquer evolução das
metodologias de treino, é despertar o interes-
se e gosto pela prática da modalidade. Na
China o ‘futebol de rua’ é inexistente. Uma
criança chinesa apenas joga futebol se se ins-
crever em aulas-extra. Não é como em Portu-
gal, em que os miúdos pegam numa bola,
fazem umas balizas e jogam á bola. Por isso é
extremamente importante transmitir a nossa
paixão pelo futebol aos alunos. E eles sentem
isso! Ao ver esse crescente interesse pela mo-
dalidade, decidimos criar uma equipa de com-
petição na escola. E após três meses de treinos,
eis que chegou a primeira e única competição
do ano para os meus atletas. E orgulhosamen-
te posso dizer que ficamos em primeiro lugar,
sendo assim campeões distritais. Foi o mo-
mento mais alto desde a minha chegada ver
estes miúdos passarem de total desinteresse
pela modalidade a campeões.”

– Tem novos projetos em perspetiva? Ou
(outros) sonhos…

“Sim! Na China a qualquer momento po-
des encontrar uma oportunidade de negócio
de uma vida. Tenho alguns projetos na área
de futebol para implementar em breve e ou-
tros fora da área do futebol.”

– Passar o Natal na China é diferente… E
a passagem de ano também…

“Nem se pode comparar! Os chineses não
celebram o Natal. Alias, tive de ir trabalhar no
dia 25. O Natal na china é unicamente visto
como um festival ocidental, e eles aproveitam
isso como oportunidade de negócio e para
tirarem umas fotos junto da árvore de Natal.
Não conheço nenhum chines que tenha a
nossa tradição, de fazer um jantar de Natal,
com família e amigos. Por ca já vou no segun-
do Natal, longe da família. Porem, temos ca a
nossa pequena comunidade ‘tuga’ e fazemos
à nossa boa maneira portuguesa. Não foi fácil,
mas la conseguimos bacalhau (risos)! Já a pas-
sagem de ano é uma festa! Não tao importante
como em Portugal, mas grande parte sai a rua
e para outras festas.”

– Quer transmitir uma mensagem de Ano
Novo para os espinhenses?

“Sim! Quero desejar a todos um Bom 2019,
com saúde! E para este novo ano, se têm
sonhos, ou objetivos que querem alcançar,
sacrifiquem aquilo que são, por aquilo que
querem vir a ser.”

“Nem se pode comparar! Os chineses não celebram o Natal. Alias,
tive de ir trabalhar no dia 25. O Natal na china é unicamente visto como um

festival ocidental, e eles aproveitam isso como oportunidade de negócio e para
tirarem umas fotos junto da árvore de Natal”

“A China é de longe o país mais avançado do mundo. Os avanços tecnológicos
são incríveis, e são postos ao serviço da população, de forma a facilitar

a vida de todos os cidadãos. Dando um pequeno exemplo, eu ando todos os dias
sem dinheiro, sem carteira e sem chaves de casa. Tudo pode ser feito com o

telemóvel ou simplesmente por reconhecimento facial!”

“A vida de um estrangeiro na China tem diversas situações caricatas. É habitual no
dia-a-dia, ter pessoas a pedir para tirar fotos comigo ou mesmo discretamente a

tirar fotos a mim. Entrar num metro ou num café, e passar completamente a ser o
centro das atenções. Basicamente é ser como uma figura pública. Nunca senti

qualquer tipo de descriminação negativa por parte dos chineses”

“A maior barreira de integração é mesmo a língua. Tirando Shanghai,
é raro alguém saber falar inglês. Basicamente o tradutor do telemóvel,

passa a ser o nosso maior amigo!”

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Faleceu Joaquim Bastinhas
(genro de Rui Nabeiro)

O último adeus ao cavaleiro tauromáquico Joaquim
Bastinhas decorreu ontem, em Elvas, terra onde nasceu
e residiu.

Falecido na segunda-feira, com 62 anos, no Hospital
da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde se encontrava inter-
nado há dois meses, Joaquim Bastinhas era genro do
Comendador Rui Nabeiro, um dos patrocinadores (Ca-
fés Delta – Grupo Nabeiro) do voleibol do Sporting
Clube de Espinho.

Impostos renderam ao Estado
cinco milhões de euros por hora

O Estado arrecadou 39,8
mil milhões de euros em im-
postos entre janeiro e novem-
bro, mais 2,0 mil milhões de
euros do que em igual perío-
do do ano passado, segundo
a síntese de execução orça-
mental divulgada pela Dire-
ção-Geral do Orçamento.

O aumento de 5,4% da re-
ceita fiscal nestes 11 meses de
2018, acima do ritmo de cres-
cimento da despesa (3,3%)
não impediu que as contas
públicas voltassem a registar
défice, mas contribuiu para
que o valor agora observado,
de 624 milhões de euros, re-
presente uma melhoria de 1,4
mil milhões de euros face ao
período homólogo.

A cobrança destas recei-
tas fiscais, entre janeiro e no-
vembro, atingiram o aluci-
nante ritmo de cinco milhões
de euros à hora.

A receita fiscal registou
um aumento de 2.025,8 mi-
lhões de euros, totalizando
39.831,1 milhões de euros em
impostos até novembro. O
crescimento da receita fiscal é
maioritariamente explicado
pelo comportamento do IVA,
IRS e IRC — os três impostos
mais relevantes em termos de
receita.

No que concerne aos im-
postos diretos, o IRC registou
um acréscimo homólogo
de 519,0 milhões de euros
(11,3%), totalizando 5,1 mil
milhões de euros. Entre janei-
ro e novembro, a receita do
IRS ascendeu a 11,3 mil mi-
lhões de euros, o que reflete
um aumento de 463,9 milhões
de euros (4,3%) face ao mes-
mo período do ano passado.

Para a subida da receita
do IRS contribuiu o pagamen-
to das progressões na carrei-

ra dos funcionários públicos,
que começaram a ser descon-
geladas de forma faseada em
janeiro, e também o pagamen-
to de uma única vez do subsí-
dio de Natal dos funcionários
públicos e dos pensionistas
da Caixa Geral de Aposen-
tação.

Refira-se que 2018 foi o
primeiro ano, desde o início
desta década, em que o 13.º
mês foi processado integral-
mente num único pagamen-
to. O efeito do subsídio de
Natal ainda será sentido na
receita fiscal de dezembro
pelo facto de ser este o mês
em que os pensionistas da
Segurança Social o recebem.

Entre os impostos indi-
retos, o maior contributo para
o aumento da receita fiscal
veio do IVA, cuja receita au-
mentou 827,8 milhões de
euros para os 15,6 mil mi-
lhões de euros.

O Imposto Sobre os Pro-
dutos Petrolíferos (ISP) che-
gou a novembro com uma
receita total de 3,1 mil mi-
lhões de euros, o que reflete
um aumento homólogo de
53,4 milhões de euros — aci-
ma do valor homólogo que
tinha sido observado em ou-
tubro.

O Imposto sobre Veículos
(ISV) aumentou 2,0% por
comparação com o registado
no mesmo período de 2017,
mas perdeu força face ao rit-
mo verificado no mês ante-
rior.

Entre os vários impostos
que contribuem para a receita
fiscal do Estado, apenas o que
incide sobre o tabaco conti-
nua com uma quebra ho-
móloga, seguindo a linha que
já se tinha observado em me-
ses anteriores.

Fisco penhora 48 casas por dia
Até ao final de novembro, a Autoridade Tributária tinha já

penhorado 16.073 imóveis por dívidas fiscais, ou seja, em
média o Fisco penhorou 48 casas por dia, um pouco menos do
que registado em 2017.

Os números destas ações de penhora incidem não só sobre
casas de morada de família, mas também sobre lojas, arma-
zéns, quintas e até terrenos para construção, têm cumprido
escrupulosamente as limitações definidas pela Lei que prote-
ge a casa de morada de família no âmbito de processos de
execução fiscal.

Novo regime de
reformas antecipadas
com duas novidades

O novo regime de refor-
mas antecipadas que cria a
idade pessoal de reforma e
elimina o corte pelo fator de
sustentabilidade já foi pu-
blicado em Diário da Repú-
blica.

O novo regime de refor-
mas antecipadas entra em vi-
gor a 1 de janeiro e traz duas
novidades: a idade pessoal
de acesso à pensão de velhice
e o fim do corte pelo fator de
sustentabilidade nas pensões
antecipadas pedidas por

quem cumpre determinados
requisitos, avança o Público.

A idade da reforma vai
continuar a aumentar em fun-
ção da esperança média de
vida. Apesar disso, o Gover-
no introduz no Decreto-lei
119/2018 o conceito de “ida-
de pessoal de acesso à pen-
são”, que permite que alguns
trabalhadores saiam do mer-
cado de trabalho antes dos 65
anos com direito a uma pen-
são completa.

A idade pessoal de acesso

à pensão permite a redução
da idade em quatro meses por
cada ano de descontos além
dos 40 anos, sem a limitação
até agora imposta na lei aos
65 anos de idade. Assim, um
trabalhador com 45 anos de
descontos poderia reformar-
se aos 64 anos e oito meses, ou
seja, 20 meses antes da idade
normal.

Além disso, as regras da
reforma antecipada mudam
no próximo ano. Assim, para
poder beneficiar do fim do
fator de sustentabilidade
(quem em 2019 retira 14,67%
às pensões antecipadas), as
pessoas têm de cumprir o re-
quisito de terem, pelo menos,
60 anos e, enquanto tiverem
essa idade, completarem 40
de descontos.

O novo regime produz

efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2019 para os beneficiários
com 63 ou mais anos de ida-
de, cujas pensões tenham data
de início a partir daquele dia.
A partir de 1 de Outubro se-
rão abrangidos os benefi-
ciários com 60 ou mais anos
de idade, cujas pensões te-
nham data de início a partir
daquele dia.

O acesso à reforma ante-
cipada continuará a ser per-
mitido a quem tem 60 anos de
idade e 40 de contribuições
(sem exigir que a condição
seja simultânea). No entanto,
quem pedir a reforma ao abri-
go deste regime terá um corte
na pensão por via do fator de
sustentabilidade e da penali-
zação de 0,5% por cada mês
que falte para a idade normal
da reforma.

Um papel num canteiro
entre as ruas 15 e 21 com

a seguinte mensagem:
“Quem rouba as flores,

pode levar também
o pinheiro…

Tenham vergonha!”

Na correspondência dirigida à secção do “Correio do leitor” – por carta, fax, ou e-mail – os interessados devem identificar-se com o nome, o endereço, o
contacto telefónico e o número do Bilhete de Identidade, mantendo-se, todavia, apenas no rodapé dos textos publicados o nome e a localidade dos autores.

CORREIO DO LEITOR

...com
legenda!

Foto VÍTOR LANCHA

Não. Não me refiro ao comentário do
Professor Cavaco Silva relativo a deter-
minado rumo das nossas finanças em tem-
pos passados. Refiro-me a esta constru-
ção aberrante monstruosa e horrível que
está a ser erguida na zona da Rua 35 com
a Rua 8.

Qual foi o enquadramento urbanísti-
co para decidir colocar esta aberração no
alinhamento da Rua 35? Tiveram em li-
nha de conta o impacto visual deste mons-
tro de betão? Parece-me que não.

Senhor Presidente Pinto Moreira, por
acaso já desceu a Rua 35 para perceber o
absurdo e o nojo que representa esta por-
caria de betão que está a ser plantada no
meio da rua?

Convido-o a fazer este trajeto. Com
certeza que ainda não terá passado por
esta zona, pois se assim fosse já teria dado
ordens para que se repensasse a obra
devido ao assustador impacto visual que
representa.

Por favor, entidades municipais, pa-
rem já com esta anormalidade!

Gentes de Espinho, vamos unir-nos
para impedir que este nojo possa ser
construído. Apelo a qualquer advogado
que seja genuinamente espinhense que
por favor interponha uma providência
cautelar para embargo desta obra, devido
a impacto visual horroroso e absurdo in-
fluenciando por isso a qualidade de vida
de quem vive nesta rua e também de
todos os espinhenses.

Vítor Alves Leite (Anta)

“O MONSTRO”“O MONSTRO”

Fotos DIREITOS RESERVADOS
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GD Ronda-Rio Largo
relança Liga de Futebol
Popular de Espinho

Depois de uma paragem
para o Natal e Ano Novo, o
Campeonato da Liga de Fute-
bol Popular de Espinho re-
gressa no próximo fim-de-se-
mana, com dois jogos a ‘agu-
çarem o apetite’: o Grupo
Desportivo Ronda-Rio Largo,
opondo o primeiro e o tercei-
ro classificado, separados por,
apenas, quatro pontos, em
Guetim, no domingo às 10
horas; e o Quinta de Para-
mos-Corga de Silvalde, em
Paramos, no sábado, às 15
horas.

Entretanto, o sorteio da
segunda eliminatória da Taça
Cidade de Espinho está agen-
dado para terça-feira, dia 8,
às 18h45 no Fórum de Arte e
Cultura de Espinho (FACE).

LIGA FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 8 6 1 1 23-6 19
Quinta Paramos 7 6 0 1 16-6 18
Rio Largo 8 5 1 2 16-14 16
Leões Bairristas 7 4 2 1 18-10 14
Corga Silvalde 7 3 2 2 14-9 11
Magos Anta 7 3 2 2 13-9 11
Cantinho Ramboia 8 3 1 4 21-17 10
AD Guetim 7 3 1 3 7-9 10
Assoc. Esmojães 7 2 2 3 11-13 8
Novasemente 7 2 1 4 10-18 7
Águias Paramos 7 1 3 3 8-9 6
Desp. Ponte Anta 8 1 1 6 7-20 4
GD Idanha 8 0 1 7 9-33 1

Próxima jornada
GD Idanha-Desportivo Ponte Anta

(Idanha/sábado/15h)
AD Guetim-Águias Paramos

(Guetim/sábado/15h)
Quinta Paramos-Corga Silvalde

(Paramos/sábado/15h)

Magos Anta-Leões Bairristas
(Cassufas/sábado/15h)

GD Ronda-Rio Largo
(Guetim/domingo/10h)

Novasemente-Associação Esmojães
(Cassufas/domingo/10h)
Folga o Cantinho Ramboia

Melhores marcadores
Hélder Resende (GD Ronda) ............... 12
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ........ 7
Ivo Carvalho (Corga Silvalde) .............. 5
Pedro Mendes (Quinta Paramos) ......... 5
Marcos Neto (Magos Anta) ................... 5

2.ª DIVISÃO
Classificação

J V E D F-C P
GD Outeiros 7 6 0 1 16-4 18
Desp. Regresso 7 5 0 2 20-8 15
Estrelas P. Anta 7 4 1 2 20-11 13
Águias Anta 7 4 1 2 20-13 13
Estrelas Divisão 7 3 2 2 12-13 11
Morgados Paramos7 3 1 3 12-12 10
Bairro Ponte Anta 7 3 1 3 9-13 10
Cruzeiro Silvalde 7 2 3 2 17-18 9
Estrelas Vermelhas 7 2 3 2 12-13 9
Juventude Estrada 7 1 3 3 9-12 6
Lomba Paramos 7 0 3 4 7-17 3
Império Anta 7 0 0 7 7-27 0

Próxima jornada
Desportivo Regresso-Juventude Estrada

(Seara/sábado/15h)
Morgados Paramos-Lomba Paramos

(Paramos/sábado/17h15)
Império Anta-Cruzeiro Silvalde

(Cassufas/sábado/17h15)
Bairro Ponte Anta-Estrelas Divisão

(Idanha/sábado/19h15)
Estrelas Ponte Anta-Estrelas Vermelhas

(Idanha/domingo/10h)
GD Outeiros-Águias Anta

(Seara/domingo/10h)

Melhores marcadores
Bruno Ferreira (Estrelas Ponte Anta) ... 7
Francisco Moreira (GD Outeiros) ......... 6
Bruno Oliveira (Estrelas Ponte Anta) .. 5
Nuno Guerra (Cruzeiro Silvalde) ......... 5
Fábio Valente (Desportivo Regresso) .. 5

Iniciados tigres
sofrem primeira derrota

A equipa de futebol de
sub15 (iniciados) do Sporting
Clube de Espinho que dispu-
ta o campeonato nacional –
manutenção/descida – série
B recebeu, este fim-de-sema-
na, o Freamunde e averbou a
primeira derrota nesta fase
da competição. Apesar do in-
tenso domínio exercido du-
rante o primeiro período da
partida, os de Espinho não
conseguiram materializar a
sua produção ofensiva em
golos. O maior empreende-
dorismo e consequente supe-
rioridade espinhense nos vá-
rios momentos do jogo, so-
mados a uma postura passiva
da equipa visitante poderiam
e deveriam ter sido traduzi-
dos em vantagem dos tigres
na hora de recolher às cabi-
nes para o descanso.

A segunda parte da parti-
da trouxe mais do mesmo,
isto é, um Sporting Clube de
Espinho à procura, e bem, de
ser feliz e um Freamunde à

espera de uma infelicidade
dos da casa. Pois bem, fez-se
magia em futebol e num úni-
co lance os forasteiros haveri-
am de chegar fortuitamente
ao golo que lhes conferiria a
vantagem no marcador.

Até ao final, a equipa co-
mandada por Nelson Capela
ainda viria a beneficiar de um
par de boas oportunidades
para dar o mínimo de justiça
ao encontro mas a bola tei-
mou em não entrar e a derro-
ta espinhense viria a ser mes-
mo uma realidade.

Em jeito de síntese, inte-
ressa destacar a manutenção
da fidelidade aos princípios
que estão na origem do seu
jogo por parte dos espi-
nhenses, facto que lhes per-
mitiu dominar e controlar a
quase integralidade da parti-
da e ao mesmo tempo mani-
festar um nível de jogo altís-
simo. Por todos os motivos
apontados anteriormente, o
resultado acaba por ser per-

feitamente desajustado e ex-
tremamente penalizador para
quem tanto trabalhou para
merecer outro desenlace.

Sporting Espinho, 0
Freamunde, 1

Jogo no Centro de Forma-
ção do Sporting Clube de Es-
pinho, em Silvalde. Árbitro:
Diogo Pinto (AF Viana do
Castelo). Árbitros assistentes:
Hugo Gomes e Diogo Lopes.

Ao intervalo: 0-0.
Sporting Clube de Espi-

nho – Diogo Guimarães;
Costinha, DuDu, Bruno Faria
e Duarte; Fati, Resende e
Afonso Oliveira; Faniqueira,
Chiquinho e Serginho(cap.).

Substituições: Afonso
Resende por Daniel Camarão
(35), Duarte por André Cou-
tinho (35), Sérgio Carvalho
por Hugo Lage (53) e Chi-
quinho por André Esteves
(59).

Não utilizados: Mário
Casillas, Tomás Ramos e
Daniel Faneco.

Treinador: Nélson Cape-
la.

Sport Clube Freamunde
– João Teixeira; Pedro Fer-
nandes, Afonso Martins, Ale-

xandre Ribeiro e Rodrigo Sil-
va; João Neto, Rodrigo Ma-
chado e Tomás Sousa; Luís
Lobo, Igor Nunes e José
Rodrigues.

Substituições: Igor Nunes
por João Vieira (35), João Neto
por André Gonçalves (35),
Alexandre Ribeiro por Gus-
tavo Pereira (53) e Luís Lobo
por Álvaro Pacheco (67).

Não utilizados: Carlos Sil-

va, André Moreira e Rafael
Dias.

Treinador: Pereira.
Golo: 0-1, por André Gon-

çalves (60).
Disciplina: cartão amare-

lo a Rodrigo Machado (34),
Dudu (61) e Faniqueira (62).

Académica
goleia Lousada

A equipa de hóquei de sala
de seniores da Associação
Académica de Espinho go-
leou a Associação Desportiva
de Lousada ‘B’ por 15-6, no
último jogo a contar para a
primeira fase do Campeona-
to Nacional. Os academistas
alcançaram assim, a segunda
fase (19 e 20 do corrente, em
Lisboa), de apuramento para
a fase final que irá decorrer
em Paredes a 26 e 27 do cor-
rente. Um encontro que aca-
bou por não oferecer grandes
dificuldades aos academistas,
com André Vivas a alcançar
10 golos.

Os espinhenses entraram
muito bem na partida e em
apenas 15 minutos já venci-
am por 4-1, chegando ao in-
tervalo à frente do marcador
(6-2).

Na segunda parte, o téc-
nico dos mochos, José Cata-
rino não deixou os seus pupi-
los descansarem, mantendo
o ritmo de jogo e, por isso, os
golos foram aparecendo de
todas as maneiras, até ao 15-6
final.

Por sua vez, a equipa de
sub16 da Associação Aca-
démica de Espinho perdeu
por 9-0 com a Associação
Desportiva de Lousada em
encontro do campeonato Na-
cional daquele escalão etário.
Uma jornada para cumprir
calendário, pois a derrota com
a Juventude de Lousada dei-
tou por terra as poucas hipó-
teses dos academistas esta-
rem na final.

Novasemente-Nun’Alvares
no sábado para a Taça de Portugal

A equipa de futsal de
seniores femininos do Nova-
semente Grupo Desportivo
recebe o Nun’Alvares, no sá-
bado, às 18 horas, no Pavi-
lhão Municipal Napoleão

Guerra, em Cassufas (Anta),
em jogo a contar para a 5.ª
eliminatória Taça de Portu-
gal. Eis os jogos:

Juventude S. Pedro-Benfica
Águias Santa Marta-Santa Luzia

Quinta Lombos-FC Vermoim
Paulenses-Ourentã

Novasemente-Nun’Alvares
Arneiros-Tebosa

Povoense-Belenenses
AA Coimbra-Póvoa Futsal

Tigres em Viana do Castelo e academistas
na Maia para a Taça de Portugal em vólei

A equipa de voleibol
sénior masculina do Sporting
Clube de Espinho irá jogar a
Viana do Castelo, com o Vo-
leibol Clube de Viana, no pró-
ximo dia 13, em jogo dos oita-
vos-de-final da Taça de Por-
tugal.

A Associação Académica
de Espinho terá, à partida,
uma tarefa um pouco mais
difícil, pois terá de jogar di-
ante o Castêlo da Maia, no
pavilhão dos maiatos.

Eis os jogos dos oitavos-
de-final da Taça de Portugal:

GD Martingança-AA S. Mamede
SC Caldas-Fonte Bastardo

Esmoriz-CS Marítimo
VC Viana-Sp. Espinho
CN Ginástica-Sporting

V. Guimarães-Famalicense
Benfica-Leixões

Castêlo Maia-AA Espinho

Rio Largo corre nas S. Silvestre
Com o culminar do

ano desportivo de 2018,
cumpre-se mais uma vez
a tradição de correr as São
Silvestre um pouco por
todo o lado, algo que cer-
tamente Casper Líbero, o
Brasileiro que no ano de
1925 decidiu fazer a 1.ª
São Silvestre de São Pau-
lo dificilmente imagina-
ria. Em Portugal esta tra-
dição já esta perto de
completar meio século,
como é o caso da São Sil-
vestre da Amadora que
já vai na 44.ª edição e que

tem a particularidade de
se realizar no último dia
do ano.

O Rio Largo também
mantém viva essa tradi-
ção e fez-se representar
com oito atletas na São
Silvestre do Porto, que
celebrou as bodas de pra-
ta com a 25.ª edição, ten-
do sido a mais participa-
da corrida de São Silves-
tre do país. Foram mais
de 15 mil atletas a per-
correr o difícil e belo per-
curso da cidade Invicta.

Já no fim-de-semana

anterior o Rio Largo este-
ve presente com 15 atle-
tas na intitulada corrida
mais doce de Portugal a
5.ª São Silvestre de Ovar
e regala aos seus partici-
pantes um mini pão-de-
ló sempre delicioso!

E como as boas tradi-
ções nunca devem mor-
rer, vamos entrar em 2019
com mais uma São Sil-
vestre, desta vez em nos-
sa casa na 5ª São Silves-
tre de Espinho, com a pro-
messa de colocar todos
os seus atletas em prova.

Foto DIREITOS RESERVADOS
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O Grupo Desportivo Ron-
da fez história ao eliminar o
Sporting Clube Vista Alegre
da Taça do Distrito de Aveiro,
do principal escalão da Asso-
ciação de Futebol de Aveiro,
o Campeonato SABSEG. Os
guetinenses bateram o seu
adversário por 4-3, depois de
estarem a perder por 0-3 em
apenas 21 minutos e por 1-3,
ao intervalo. Uma entrada de
rompante, cheia de fé e de
ambição, levou a equipa da
1.ª Divisão da Liga de Futebol
Popular de Espinho à vitória,
com o golo do empate a ser
alcançado a apenas cinco mi-
nutos do final do tempo regu-
lamentar e o tendo da vitória
já em tempo de compensa-
ção. Uma verdadeira explo-
são de alegria, no campo e
nas bancadas do Complexo
Desportivo de Cassufas,
numa altura em que já pou-
cos acreditavam na reviravol-
ta.

Simplesmente brilhante, a
exibição do Grupo Desportivo

Ronda, sobretudo na segun-
da parte. Um jogo de vonta-
de, de querer, de dedicação e
de acreditar que deitou por
terra uma das 18 equipas do
principal campeonato do Dis-
trito de Aveiro. E, depois de
uma exibição menos conse-
guida no primeiro tempo,
com os guetinenses a levarem
‘chapa três’, baralharam as
contas ao adversário.

A equipa de Ílhavo, que
ocupa a penúltima posição da
tabela classificativa da Divi-
são de Elite de Aveiro, entrou
com tudo: foi mais forte e criou
as melhores oportunidades,
não surpreendendo que esti-
vesse na frente do marcador,
ao intervalo. E bem se pode-
ria dizer que até merecia mai-
or vantagem, que não conse-
guiu, ou por mérito dos
guetinenses, que se opuseram
da forma que podiam e con-
seguiam, ou por mero azar
(ou sorte).

Mas o segundo tempo
trouxe uma equipa de Guetim

mais forte e a acreditar que
poderia dar a volta ao resul-
tado, ante um outro conjunto
a fazer contas a outras an-
danças.

Os guetinenses acabaram
por reduzir para 2-3, da mes-
ma forma que o haviam feito
antes, na conversão de uma
grande penalidade.

Com a diferença de um
golo, os visitantes tremeram
e procuraram conservar a
vantagem de um golo.

A apenas cinco minutos
do final do tempo regulamen-
tar, Joel Gonçalves, na con-
versão de um pontapé de li-
vre, restabeleceu a igualda-
de. Um golo que ainda fez
tremer mais a equipa ilha-
vense e que deu esperanças e
forças aos guetinenses, pois
já em tempo de compensa-
ção, chegaram ao 4-3 da vitó-
ria.

O Grupo Desportivo Ron-
da passa, assim, à quarta eli-
minatória da Taça do Distrito
de Aveiro.

GD Ronda, 4
Vista Alegre, 3

Jogo no campo de relva
sintética do Complexo Des-
portivo de Cassufas, em Anta.
Árbitro: Eduardo Ribeiro (AF
Aveiro). Árbitros assistentes:
Daniel Santos e Simão Costa.

Ao intervalo: 1-3.
Grupo Desportivo Ron-

da – Pedro Leite; Filipe Gon-
çalves, Joel Gonçalves, Bruno
Borges (cap.) e Luís Monteiro;
Bruno Mendes, Bruno Santos
e Daniel Carvalho; Luciano
Silva, Joaquim Neves e Hélder
Resende.

Substituições: Luís Mon-

teiro por Ricardo Soares (52),
Hélder Resende por Cláudio
Gonçalves (70) e Joaquim
Neves por Sérgio Vieira (82).

Não utilizados: Nuno Pe-
reira, Miguel Barbosa, Paulo
Leite e Leonardo Maia.

Treinador: Carlos Cama-
rinha.

Sporting Clube Vista
Alegre – Henrique Martins;
Eusébio Ribeiro, Alexandre
Silva, António Ballester e
Gonçalo Rei; Samna Nkeck,
Rodrigo Chaves e Danilo
Andrade (cap.); Mali Baldé,
Mário Lopes e Nassur Bacem.

Substituições: Mali Baldé

por Filipe Matias (70).
Não utilizado: Nuno Fer-

nandes.
Treinador: Ricardo Pi-

nheiro.
Golos: 0-1, por Nasssur

Bacem (13); 0-2, por António
Ballester (19); 0-3, por Mário
Lopes (21); 1-3, por Hélder
Resende (23, gp); 2-3, por
Hélder Resende (63, gp); 3-3,
por Joel Gonçalves (85); 4-3,
por Bruno Santos (90+2).

Disciplina: cartão amare-
lo a Filipe Gonçalves (5),
António Ballester (27), Samna
Nkeck (59), Ricardo Soares
(67) e Alexandre Silva (76).

TAÇA DO DISTRITO DE AVEIRO
3.ª ELIMINATÓRIA

Paivense-Vila Viçosa ............................ 3-0
Fermentelos-Alba ................. 0-0 (3-2, gp)
Beira Vouga-AD Nogueirense ........... 1-3
Cucujães-Valecambrense .... 1-1 (2-3, gp)
Fiães-Mamarrosa .................................. 3-1
S. João Ver-Argoncilhe ........................ 5-0
S. Vicente Pereira-Ovarense ............... 1-0
Carregosense-Avanca .......................... 1-3
LAAC-U. Lamas ................................... 1-4
Vaguense-Beira Mar ............................ 0-3
GD Ronda-Vista Alegre ...................... 4-3
Macieirense-Bustos .............................. 3-2
Alvarenga-JuveForce ........................... 3-0
Estarreja-EF Rui Dolores ..................... 2-0
Bustelo-CRAC ....................................... 0-1
Oiã-Santo André ..................................... *
* A 21 de fevereiro

GD Ronda em frente na
Taça do Distrito de Aveiro
Espetacular reviravolta na segunda parte
leva guetinenses a ‘escrever’ na história

Fotos DIREITOS RESERVADOS
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FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

JUNIORES – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B
Resultados

Padroense-Cesarense ................................. 1-2
Trofense-Amarante ..................................... 2-3
Abambres-Nogueirense ............................. 1-2
Lamego-Sp. Espinho ................................... 3-2
Nacional-Penafiel ........................................ 2-0

Classificação
J V E D F-C P

Nacional 15 12 1 2 27-11 37
Nogueirense 15 11 1 3 40-19 34
Padroense 15 7 4 4 23-13 25
Amarante 15 7 2 6 32-24 23
Trofense 15 5 3 7 16-13 18
Penafiel 15 5 3 7 26-36 18
Abambres 15 5 2 8 22-34 17
Lamego 15 4 3 8 18-31 15
Cesarense 15 4 2 9 15-29 14
Sp. Espinho 15 3 3 9 18-27 12

Próxima jornada
Penafiel-Lamego

Sp. Espinho-Abambres
(Espinho/sábado/15h)
Nogueirense-Trofense
Amarante-Cesarense
Nacional-Padroense

JUVENIS – 2.ª FASE
MANUTENÇÃO/DESCIDA – SÉRIE B

Resultados
Sousense-Lus. Vildemoinhos .................... 2-2
Sp. Espinho-Feirense .................................. 1-2
Leixões-AA Coimbra .................................. 0-2
Anadia-NDS Guarda .................................. 6-0

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 4 3 1 0 9-3 18
AA Coimbra 4 2 1 1 7-4 15
Sp. Espinho 4 2 0 2 6-6 13
Anadia 4 2 1 1 11-3 12
Lus. Vildemoinhos 4 1 2 1 4-6 11
Leixões 4 2 0 2 6-6 10
Sousense 4 1 1 2 4-6 8
NDS Guarda 4 0 0 4 1-14 0
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada
NDS Guarda-AA Coimbra
Lus. Vildemoinhos-Leixões

Feirense-Sousense
Anadia-Sp. Espinho

(Anadia/domingo/11h)

INICIADOS – 2.ª FASE
MANUTENÇÃO/DESCIDA – SÉRIE B

Resultados
Rio Ave-Régua ............................................ 5-0
Coimbrões-Moreirense .............................. 1-1
Sp. Espinho-Freamunde ............................ 0-1
Paços Ferreira-Desp. Aves ......................... 2-0

Classificação
J V E D F-C P

Sp. Espinho 5 4 0 1 8-4 21
Rio Ave 5 3 1 1 12-6 21
Freamunde 5 3 2 0 11-5 15
Moreirense 5 3 1 1 12-8 13
Paços Ferreira 5 2 0 3 6-6 12
Coimbrões 5 1 3 1 5-5 10
Desp. Aves 5 0 1 4 2-8 4
Régua 5 0 0 5 2-16 1
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada
Moreirense-Sp. Espinho

(M. Cónegos/domingo/11h)
Freamunde-Rio Ave
Régua-Paços Ferreira

Coimbrões-Desp. Aves

CAMPEONATO DISTRITAL AVEIRO
JUNIORES – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A

Próxima jornada
Oliveirense-Fiães

Geração Paramos-S. Vicente Pereira
(Paramos/sábado/9h)
Mosteirô-Macieirense

Arrifanense-Tarei
Cucujães-Macieira Cambra

Canedo-Sanguedo
Milheiroense-Valecambrense

Vilamaiorense-Ovarense
Folga o Fermedo

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Fiães-Avanca ................................................ 1-0

ADF Anta-Oliveirense ............................... 0-6
Lourosa-Anadia .......................................... 5-0
Mealhada-Taboeira ................................... 1-13
Sanjoanense-Alba ........................................ 1-0
Gafanha-Cesarense ..................................... 1-2
Feirense-Beira Mar ...................................... 0-0
U. Lamas-Cucujães ..................................... 0-1
Paivense-Mourisquense ............................. 1-0

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 14 14 0 0 47-8 42
Oliveirense 14 11 2 1 29-4 35
Taboeira 14 10 2 2 45-8 32
Feirense 14 9 2 3 45-8 29
Sanjoanense 14 9 2 3 26-10 29
Gafanha 14 9 1 4 37-16 28
Alba 14 7 2 5 20-12 23
Anadia 14 7 2 5 17-19 23
Cesarense 14 5 6 3 20-16 21
Fiães 14 5 6 3 20-21 21
Avanca 14 5 1 8 18-23 16
Cucujães 14 4 2 8 12-23 14
U. Lamas 14 4 1 9 18-21 13
Paivense 14 4 1 9 14-29 13
Beira Mar 14 3 3 8 21-19 12
Mourisquense 14 2 1 11 21-29 7
ADF Anta 14 1 0 13 9-63 3
Mealhada 14 0 0 14 4-94 0

Próxima jornada
Fiães-ADF Anta

(Fiães/domingo/9h)
Oliveirense-Lourosa
Anadia-Mealhada

Taboeira-Sanjoanense
Alba-Gafanha

Cesarense-Feirense
Beira Mar-U. Lamas
Cucujães-Paivense

Avanca-Mourisquense

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

S. João Ver-Canedo ..................................... 1-1
Sanguedo-Lourosa ...................................... 1-1
U. Lamas-Esmoriz ....................................... 0-0
Rio Meão-Sp. Espinho ................................ 1-3
Argoncilhe-Fermedo .................................. 3-2
Vilamaiorense-Cortegaça .......................... 0-6
Folgou o P. Brandão

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 12 11 1 0 39-9 34
S. João Ver 11 7 3 1 27-13 24
Sp. Espinho 11 7 0 4 24-11 21
Lourosa 10 6 2 2 21-7 20
Sanguedo 11 5 4 2 29-16 19
P. Brandão 11 5 1 5 16-19 16
Esmoriz 11 4 2 5 19-22 14
U. Lamas 11 3 3 5 11-18 12
Canedo 10 3 2 5 21-26 11
Rio Meão 11 2 2 7 18-24 8
Argoncilhe 11 2 2 7 16-30 8
Vilamaiorense 11 2 2 7 6-32 8
Fermedo 11 2 0 9 14-34 6

Próxima jornada
P. Brandão-S. João Ver

Canedo-Sanguedo
Lourosa-U. Lamas
Esmoriz-Rio Meão

Sp. Espinho-Argoncilhe
(Espinho/sábado/17h30)
Fermedo-Vilamaiorense

Folga o Cortegaça

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Anadia-Cesarense ....................................... 0-1
Gafanha-Avanca ......................................... 3-0
Lourosa-Luso ............................................... 3-0
Estarreja-Sp. Espinho ................................. 1-0
Beira Mar-Arrifanense ............................... 2-1
U. Lamas-Sanjoanense ............................... 0-0
Feirense-Vaguense ...................................... 4-1
Fiães-S. João Ver .......................................... 1-3
Oliveirense-Mourisquense ........................ 9-1

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 14 13 0 1 39-10 39
Oliveirense 14 12 1 1 53-10 37
Anadia 14 8 2 4 32-20 26
Feirense 14 8 2 4 28-19 26
Estarreja 14 7 4 3 27-17 25
Beira Mar 14 7 4 3 23-14 25
Fiães 14 7 3 4 23-14 24
Sanjoanense 14 5 7 2 19-15 22
Lourosa 14 6 3 5 31-17 21
Gafanha 14 6 3 5 17-15 21
Sp. Espinho 14 4 4 6 17-19 16

Avanca 14 4 3 7 23-31 15
Mourisquense 14 4 3 7 23-47 15
Vaguense 14 3 2 9 18-30 11
Arrifanense 14 3 1 10 19-27 10
U. Lamas 14 2 4 8 8-27 10
S. João Ver 14 1 2 11 15-45 5
Luso 14 1 2 11 14-52 5

Próxima jornada
Anadia-Gafanha
Avanca-Lourosa
Luso-Estarreja

Sp. Espinho-Beira Mar
(Espinho/domingo/11h)

Arrifanense-U. Lamas
Sanjoanense-Feirense

Vaguense-Fiães
S. João Ver-Oliveirense

Cesarense-Mourisquense

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

P. Brandão-Marfoot Silvalde ..................... 2-0
Sp. Espinho-ADF Anta ............................... 0-8
S. Martinho-Vilamaiorense ..................... 0-10
Rio Meão-Fermedo ..................................... 0-5
Argoncilhe-Sanguedo ................................ 2-3
Fiães B-Paivense .......................................... 0-7
Esmoriz-Lourosa ......................................... 3-0

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 12 11 1 0 59-7 34
ADF Anta 12 11 1 0 61-6 34
Esmoriz 12 10 1 1 58-6 31
Marfoot Silvalde 12 7 1 4 41-20 22
Vilamaiorense 12 6 1 5 32-18 19
Fermedo 12 6 1 5 32-21 19
Lourosa 11 5 3 3 25-21 18
P. Brandão 11 5 2 4 21-14 17
Fiães B 12 5 0 7 14-27 15
Sanguedo 12 4 0 8 21-37 12
Sp. Espinho 12 2 1 9 16-49 7
Argoncilhe 12 1 1 10 11-48 4
Rio Meão 10 0 3 7 4-34 3
S. Martinho 10 0 0 10 2-89 0

Próxima jornada
P. Brandão-Sp. Espinho

(P. Brandão/domingo/9h)
ADF Anta-S. Martinho
(Guetim/sábado/9h)

Vilamaiorense-Rio Meão
Fermedo-Argoncilhe
ÿ�Sanguedo-Fiães B

Paivense-Esmoriz
Lourosa-Marfoot Silvalde
(Lourosa/domingo/9h)

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B
Resultados

S. Vicente Pereira-Arrifanense .................. 5-1
Arouca-Arada .............................................. 8-0
Milheiroense-Cesarense ............................. 0-3
Esc. Rui Dolores-ADF Anta B ................. 13-1
Cortegaça-Sanjoanense .............................. 5-1
Feirense-P. Brandão B ................................ 2-0
Cucujães-Lourosa ....................................... 6-0

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 12 11 0 1 59-9 33
Feirense 12 11 0 1 42-9 33
Esc. Rui Dolores 12 10 1 1 71-16 31
Cortegaça 12 9 0 3 52-10 27
Cesarense 12 8 1 3 35-12 25
Arouca 12 6 3 3 26-15 21
Sanjoanense 12 6 1 5 28-21 19
Lourosa 12 4 3 5 26-28 15
Milheiroense 12 3 2 7 9-23 11
P. Brandão B 12 3 1 8 11-32 10
S. Vicente Pereira 12 2 2 8 17-58 8
ADF Anta B 12 2 1 9 18-42 7
Arrifanense 12 1 0 11 5-60 3
Arada 12 0 1 11 7-71 1

Próxima jornada
Arrifanense-Arouca
Arada-Milheiroense

Cesarense-Esc. Rui Dolores
ADF Anta B-Cortegaça
(Guetim/sábado/11h)
Sanjoanense-Feirense

P. Brandão B-Cucujães
Lourosa-S. Vicente Pereira

INFANTIS – FUTEBOL 9 – ZONA NORTE
Próxima jornada

Sanjoanense-Esc. Rui Dolores
Avanca-Lourosa

Oliveirense-Feirense
Salesiano Arouca-Marfoot Silvalde

(Arouca/sábado/10h15)

FUTEBOL DE SETE

INFANTIS A – SÉRIE A
Resultados

Paivense-ADF Anta .................................... 5-2
Argoncilhe-Fiães ....................................... 0-11
Sp. Espinho-Canedo ................................. 13-1
Lobão-Vilamaiorense ................................. 0-8

Classificação
J V E D F-C P

Sp. Espinho 13 12 0 1 105-9 36
Fiães 13 11 0 2 103-16 33
Paivense 13 10 1 2 83-26 31
ADF Anta 13 7 0 6 60-37 21
Vilamaiorense 13 5 1 7 40-51 16
–Canedo 13 4 0 9 43-88 12
Lobão 13 1 0 12 18-118 3
Argoncilhe 13 1 0 12 24-131 3

Última jornada
ADF Anta-Lobão

(Cassufas/sábado/9h)
Fiães-Paivense

Canedo-Argoncilhe
Vilamaiorense-Sp. Espinho

(Vila Maior/sábado/9h)

INFANTIS B – SÉRIE A
Resultados

Marfoot Silvalde-Argoncilhe .................... 3-7
Vilamaiorense-Sp. Espinho ..................... 13-0
Sanguedo-Lourosa .................................... 0-11
ADF Anta-Fiães ........................................... 2-1

Classificação
J V E D F-C P

Vilamaiorense 13 11 1 1 81-20 34
Lourosa 13 10 1 2 78-26 31
Fiães 13 9 1 3 73-19 28
ADF Anta 13 9 0 4 72-30 27
Marfoot Silvalde 13 4 2 7 40-45 14
Sp. Espinho 13 3 1 9 57-88 10
Sanguedo 13 2 0 11 12-85 6
Argoncilhe 13 1 0 12 15-115 3

Última jornada
Marfoot Silvalde-ADF Anta

(Seara/sábado/10h15)
Sp. Espinho-Argoncilhe

(Espinho/sábado/10h15)
Lourosa-Vilamaiorense

Fiães-Sanguedo

INFANTIS B – SÉRIE B
Resultados

Fermedo-S. João Ver ................................... 3-1
P. Brandão-Geração Paramos ................... 0-1
Rio Meão-Lourosa B ................................... 3-5
Folga a ADF Anta B
Classificação

J V E D F-C P
Geração Paramos 11 9 1 1 50-17 28
Lourosa B 11 8 0 3 43-23 24
Fermedo 11 8 0 3 42-22 24
P. Brandão 11 3 2 6 10-16 11
Rio Meão 11 3 2 6 20-35 11
ADF Anta B 11 2 2 7 20-41 8
S. João Ver 12 1 3 8 14-45 6

Próxima jornada
Geração Paramos-Fermedo
(Paramos/sábado/10h15)

Lourosa B-P. Brandão
ADF Anta B-Rio Meão

(Cassufas/sábado/10h15)
Folga o S. João Ver

BENJAMINS A – SÉRIE A
Resultados

Paivense-Fiães ............................................. 0-7
Sp. Espinho-ADF Anta ............................... 1-7
Canedo-Marfoot Silvalde .......................... 1-9
Vilamaiorense-S. Martinho ....................... 7-1

Classificação
J V E D F-C P

Marfoot Silvalde 12 11 0 1 75-14 33
Fiães 12 9 2 1 75-8 29
Canedo 12 9 0 3 84-24 27
ADF Anta 12 7 1 4 71-17 22
Vilamaiorense 12 5 1 6 48-44 16
Paivense 12 3 0 9 21-88 9
S. Martinho 12 1 0 11 9-93 3
Sp. Espinho 12 1 0 11 12-107 3

Próxima jornada
Vilamaiorense-Paivense

Fiães-Sp. Espinho
(Fiães/sábado/11h30)

ADF Anta-Canedo
(Cassufas/sábado/11h30)

S. Martinho-Marfoot Silvalde
(S. Martinho/sábado/11h30)

BENJAMINS A – SÉRIE B
Resultados

U. Lamas-Canedo B .................................... 3-2
S. João Ver-ADF Anta B ............................. 1-5
Esmoriz-Lourosa ......................................... 0-1
P. Brandão-Vilamaiorense B ................... 14-1

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 12 11 1 0 80-4 34
P. Brandão 12 8 2 2 65-14 26
ADF Anta B 12 8 0 4 44-24 24
U. Lamas 12 7 2 3 28-21 23
Esmoriz 12 4 1 7 24-36 13
S. João Ver 12 4 1 7 19-48 13
Canedo B 12 2 1 9 20-60 7
Vilamaiorense B 12 0 0 12 6-79 0

Próxima jornada
P. Brandão-U. Lamas
Canedo B-S. João Ver
ADF Anta B-Esmoriz

(Cassufas/sábado/11h30)
Vilamaiorense B-Lourosa

BENJAMINS B – SÉRIE A
Resultados

ADF Anta-Sanguedo .................................. 6-1
P. Brandão-Sp. Espinho ............................. 5-6
U. Lamas-Argoncilhe ................................. 7-2
Lourosa-Fiães ............................................... 9-0

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 12 11 1 0 123-8 34
ADF Anta 12 11 1 0 90-17 34
P. Brandão 12 7 0 5 43-34 21
U. Lamas 12 7 0 5 45-42 21
Sp. Espinho 12 6 0 6 60-63 18
Fiães 12 3 0 9 31-70 9
Sanguedo 12 2 0 10 19-66 6
Argoncilhe 12 0 0 12 8-119 0

Próxima jornada
Lourosa-ADF Anta

(Lourosa/sábado/10h15)
Sanguedo-P. Brandão
Sp. Espinho-U. Lamas

(Espinho/sábado/10h15)
Fiães-Argoncilhe

BENJAMINS B – SÉRIE B
Resultados

ADF Anta B-U. Lamas B ............................ 0-4
S. João Ver-Fermedo ................................... 2-8
Geração Paramos-Cortegaça ..................... 1-4
Rio Meão-Lourosa B ................................... 2-5

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 12 12 0 0 62-9 36
Fermedo 12 10 0 2 76-23 30
Rio Meão 12 8 0 4 58-26 24
Lourosa B 12 5 1 6 43-37 16
ADF Anta B 12 4 0 8 15-33 12
Geração Paramos 12 3 1 8 16-52 10
S. João Ver 12 2 2 8 21-52 8
U. Lamas B 12 1 2 9 17-76 5

Próxima jornada
Rio Meão-ADF Anta B

(Rio Meão/sábado/10h15)
U. Lamas B-S. João Ver

Fermedo-Geração Paramos
(Fermedo/sábado/10h15)

Lourosa B-Cortegaça
TRAQUINAS A – SÉRIE A

Resultados
ADF Anta-Marfoot Silvalde ...................... 7-0
Lourosa-Vilamaiorense .............................. 3-1
U. Lamas-Sp. Espinho ................................ 1-3
Fiães-Sanguedo ......................................... 21-0

Classificação
J V E D F-C P

ADF Anta 11 10 1 0 75-9 31
Lourosa 11 9 0 2 90-11 27
Fiães 11 8 1 2 75-15 25
Sp. Espinho 11 5 1 5 42-32 16
Vilamaiorense 11 5 0 6 43-39 15
Marfoot Silvalde 11 4 1 6 25-53 13
U. Lamas 11 1 0 10 13-70 3
Sanguedo 11 0 0 11 0-134 0

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-Fiães
(Seara/sábado/11h30)

Vilamaiorense-ADF Anta
Sp. Espinho-Lourosa

(Espinho/sábado/11h30)
Sanguedo-U. Lamas

TRAQUINAS A – SÉRIE B
Resultados

S. João Ver-Fermedo ................................... 2-8
Lourosa B-P. Brandão ................................ 3-3
Rio Meão-Esmoriz .................................... 12-0
Fiães B-ADF Anta B .................................... 6-1

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 11 11 0 0 131-5 33
P. Brandão 11 6 2 3 41-40 20
ADF Anta B 11 6 1 4 55-29 19
Lourosa B 11 5 3 3 47-32 18
Fiães B 11 5 0 6 36-43 15
Fermedo 11 5 0 6 33-43 15
Esmoriz 11 2 0 9 23-76 6
S. João Ver 11 1 0 10 15-113 3

Próxima jornada
Fermedo-Fiães B

P. Brandão-S. João Ver
Esmoriz-Lourosa B

ADF Anta B-Rio Meão
(Cassufas/sábado/11h30)

TRAQUINAS B – SÉRIE A
Resultados

Cortegaça-Sp. Espinho ............................... 0-2
Vilamaiorense-P. Brandão ......................... 3-2
Lourosa-ADF Anta ..................................... 9-2
Feirense-Lobão ............................................ 2-2

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 10 9 0 1 46-12 27
Feirense 10 8 1 1 56-17 25
Lobão 10 8 1 1 41-15 25
Vilamaiorense 10 4 1 5 26-26 13
ADF Anta 10 3 0 7 15-38 9
P. Brandão 10 2 2 6 20-44 8
Sp. Espinho 10 2 1 7 17-35 7
Cortegaça 10 0 2 8 9-43 2

Próxima jornada
ADF Anta-Cortegaça

(Cassufas/sábado/11h30)
Sp. Espinho-Vilamaiorense
(Espinho/sábado/12h30)

Lobão-P. Brandão
Feirense-Lourosa

TRAQUINAS B – SÉRIE B
Resultados

Sanjoanense-Esc. Rui Dolores ................... 4-2
Fermedo-Rio Meão ..................................... 6-2
Vilamaiorense-ADF Anta .......................... 2-1
Salesiano Arouca-S. João Ver .................. 11-0

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 10 9 1 0 71-8 28
Sanjoanense 10 7 0 3 46-29 21
Rio Meão 10 6 0 4 50-31 18
Esc. Rui Dolores 10 5 2 3 37-18 17
Fermedo 10 5 0 5 36-36 15
Vilamaiorense 10 4 1 5 31-30 13
ADF Anta 10 1 1 8 12-54 4
S. João Ver 10 0 1 9 4-81 1

Próxima jornada
ADF Anta-Sanjoanense

(Cassufas/sábado/11h30)
Esc. Rui Dolores-Fermedo

S. João Ver-Rio Meão
Salesiano Arouca-Vilamaiorense

TRAQUINAS B – FUTEBOL 5 – SÉRIE A
Resultados

Fiães-Marfoot Silvalde ............................... 3-5
S. Vicente Pereira-Mosteirô ....................... 2-5
Feirense-Argoncilhe ................................... 4-6
Folgou o Lourosa

Classificação
J V E D F-C P

Argoncilhe 9 8 1 0 72-18 25
Feirense 7 5 1 1 59-21 16
Marfoot Silvalde 9 4 1 4 40-45 13
Fiães 9 4 1 4 39-45 13
Mosteirô 8 2 2 4 21-49 8
S. Vicente Pereira 8 2 0 6 26-45 6
Lourosa 8 1 0 7 20-54 3

Próxima jornada
Mosteirô-Lourosa

Argoncilhe-Marfoot Silvalde
(Argoncilhe/sábado/10h)
Feirense-S. Vicente Pereira

Folga o Fiães
TAÇA DO DISTRITO DE AVEIRO

JUNIORES - SÉRIE F – NORTE
Resultados

Sanguedo-Canedo ....................................... 1-5
Mosteirô-Geração Paramos ....................... 0-3

Classificação
J V E D F-C P

Geração Paramos 3 3 0 0 14-3 9
Canedo 3 2 0 1 10-9 6
Sanguedo 3 0 1 2 5-11 1
Mosteirô 3 0 1 2 3-9 1
Nota: As datas e os horários dos jogos estão
sujeitos a alterações de última hora da respon-
sabilidade dos clubes intervenientes.
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Realizou-se no passado
dia 15, o tradicional Torneio
de Natal de Viet Vo Dao, da
Associação Portuguesa de
Artes Marciais (APAM). A
competição decorreu entre as
15 e as 19 horas nas instala-
ções da Escola Secundária Dr.
Gomes de Almeida e foi intei-
ramente dedicada aos mais
novos. O Viet-Vo-Dao é um
movimento internacional que
visa a agregação e perpetua-
ção dos estilos e artes mar-
ciais de origem Vietnamita es-
palhados pelo mundo.

O Torneio de Natal da
APAM é uma competição de
Quyens com cariz nacional,
especialmente direcionado
para as camadas mais jovens
(idades inferiores a 14 anos),
visando estimular o interesse
e o gosto pela competição sau-
dável desta modalidade.

Nesta competição de Quy-
ens o praticante executa, in-
dividualmente ou em equipa,
uma sequência fixa de movi-
mentos com carácter marcial
previamente estudada. Em
competição estiveram três
modalidades, o Quyen Indi-
vidual de mãos nuas, o Quyen
Individual com armas tradi-
cionais e o Quyen em Equipa.

Das cinquenta inscrições
saldaram-se os seguintes re-
sultados:

Escalão Infantil (5 aos 7
anos) – Thien Mon Quyen:
1.º lugar, Rodrigo Belinha Pais
(ADNR – Nogueira da Re-
gedoura); 2.º, João Pedro
Ferreira (ADNR – Nogueira
da Regedoura); 3.º, Gustavo
Almeida (ADNR – Nogueira
da Regedoura).

Escalão Infantil iniciado

(8 aos 9 anos) – Thien Mon
Quyen: 1.º lugar, Gonçalo Sil-
va (ADNR – Nogueira da
Regedoura); 2.º, Filipe Couto
(CDCSML – Santa Maria de
Lamas); 3.º, Tiago Martins
(APAM - Espinho).

Escalão Infantil intermé-
dio (8 aos 9 anos) – Thien
Mon Quyen: 1.º lugar, An-
derson Oliveira (APAM - Es-
pinho); 2.º, Leonor Ribeiro
(APAM - Espinho); 3.º, Ga-
briel Rocha (APAM - Espi-
nho).

Escalão Infantil (8 aos 9
anos) – Sat Thu Quyen: 1.º
lugar ,  Mart in Miranda
(ADNR – Nogueira da Rege-
doura); 2.º, Inês Almeida
(DBV – Leça da Palmeira); 3.º,
João Pedro Correia (APAM -
Espinho).

Escalão Infantil (6 aos 9
anos) – Armas Articuladas:
1.º lugar, Ema Meireles
(CDCSML – Santa Maria de
Lamas); 2,º, Rodrigo Vela
(CDCSML – Santa Maria de
Lamas); 3.º, Martin Miranda
(ADNR – Nogueira da Re-
gedoura).

Escalão Infantil iniciado
(6 aos 9 anos) – Armas não-
articulada: 1.º lugar, Francis-
co Pires (APAM - Espinho),
2.º, Filipe Couto (CDCSML –
Santa Maria de Lamas); 3.º,
Gonçalo Silva (ADNR – No-
gueira da Regedoura).

Escalão Infantil intermé-
dio (6 aos 9 anos) – Armas
não-articulada: 1.º lugar,
Martim Miranda (ADNR –
Nogueira da Regedoura); 2.º,
Inês Almeida (DBV – Leça da
Palmeira); 3.º, Rodrigo Vela
(CDCSML – Santa Maria de
Lamas).

Escalão Juvenil (10 aos
13 anos) – Thien Mon Quyen:
1.º lugar, Joana Couto (ADNR
– Nogueira da Regedoura);
2 . º ,  Ana Miguel  S i lva
(CDCSML – Santa Maria de
Lamas); 3.º, Filipe Castelo
(DBV – Leça da Palmeira).

Escalão Juvenil Femini-
no (10 aos 13 anos) – Lien
Hoa Chang Quyen: 1.º lugar,
Bia Alves (APAM - Espinho);
2.º, Eva Milheiro (APAM -
Espinho); 3.º, Inês Silva
(ADNR – Nogueira da Rege-
doura).

Escalão Juvenil Masculi-
no iniciado (10 aos 13 anos) –
Lien Hoa Chang Quyen: 1.º
lugar, Luís Martins (APAM -
Espinho); 2.º, Ruben Maga-
lhães (CDCSML – Santa Ma-
ria de Lamas); 3.º, Vasco Aze-
vedo (DBV – Leça da Palmei-
ra).

Escalão Juvenil Masculi-
no intermédio (10 aos 13
anos) – Lien Hoa Chang
Quyen: 1.º lugar, Herlander
Miranda (ADNR – Nogueira
da Regedoura); 2.º, Gabriel
Silva (CDCSML – Santa Ma-
ria de Lamas); 3.º, José Miguel
Rocha (ADNR – Nogueira da
Regedoura).

Escalão Juvenil Femini-

no (10 aos 13 anos) – Armas
Tradicionais Articuladas: 1.º
lugar, Bia Alves (APAM -
Espinho); 2.º, Carol Pinto
(APAM - Espinho); 3.º, Eva
Milheiro (APAM - Espinho).

Escalão Juvenil Masculi-
no (10 aos 13 anos) – Armas
Tradicionais Articuladas: 1.º
lugar, Gabriel Silva (CDCSML
– Santa Maria de Lamas); 2.º,
Herlander Miranda (ADNR –
Nogueira da Regedoura); 3.º,
Gabriel Meireles (CDCSML –
Santa Maria de Lamas).

Escalão Juvenil Femini-
no (10 aos 13 anos) – Armas
não-articulada: 1.º lugar, Bia
Alves (APAM - Espinho); 2.º,
Eva Milheiro (APAM - Espi-
nho); 3.º, Inês Silva (ADNR –
Nogueira da Regedoura).

Escalão Juvenil Masculi-
no (10 aos 13 anos) – Armas
não-articulada (ini-ciados):
1.º lugar, Luís Martins (APAM
- Espinho); 2.º, Ruben Maga-
lhães (CDCSML – Santa Ma-
ria de Lamas); 3.º, Vasco Aze-
vedo (DBV – Leça da Palmei-
ra).

Escalão Juvenil Masculi-
no (10 aos 13 anos) – Armas
não-articulada (intermédi-
os): 1.º lugar, Herlander
Miranda (ADNR – Nogueira

da Regedoura); 2.º, José
Miguel Rocha (ADNR – No-
gueira da Regedoura); 3.º,
Daniel Martins (ADNR – No-
gueira da Regedoura).

Escalão Infantil (6 aos 9
anos) – Equipa Thien Mon
Quyen: 1.º lugar, Filipe Cou-
to/Rodrigo Vela/Ema Mei-
reles (CDCSML – Santa Ma-
ria de Lamas); 2.º, Rodrigo
Belinha Pais/João Pedro
Ferreira/Gonçalo Si lva
(ADNR – Nogueira da Rege-
doura); 3.º, Anderson Olivei-
ra/Leonor Oliveira/Francis-
co Pires (APAM - Espinho).

Escalão Juvenil (10 aos
13 anos) – Equipa Sat Thu
Quyen: 1.º lugar, Bia Alves/
Luis Martins/Eva Milheiro
(APAM - Espinho); 2.º, Her-
lander Miranda/José Mi-
guel Rocha/Daniel Martins
(ADNR – Nogueira da Rege-
doura); 3.º, Ruben Maga-
lhães/Gabriel Silva/Gabriel
Meireles (CDCSML – Santa
Maria de Lamas).

Escalão Juvenil (10 aos
13 anos) – Equipa Armas: 1.º
lugar, Bia Alves/Luís Mar-
tins/Eva Milheiro (APAM -
Espinho); 2.º, Herlander
Miranda/José Miguel Rocha/
Daniel Martins (ADNR – No-

gueira da Regedoura); 3.º,
Martins Miranda/Inês Silva/
Joana Couto (ADNR – No-
gueira da Regedoura).

No final da competição
decorreu a cerimónia de atri-
buição das classificações. As-
sim, foram entregues os di-
plomas de classificação aos
três primeiros classificados de
cada grupo de competição.
Para concluir o torneio, fo-
ram distribuídas ofertas e
lembranças a todas as crian-
ças presentes. Foi uma festa
acolhedora e familiar que ter-
minou calorosamente.

Nessa mesma noite, inclu-
ído nas cerimónias do torneio
de Viet-Vo-Dao de Natal da
APAM, decorreu o jantar co-
memorativo do 44.º aniversá-
rio da APAM. Este ano o jan-
tar teve lugar no restaurante
do Hotel Praia Golf, onde
mais de seis dezenas de con-
vivas encheram a sala. Como
é hábito durante o jantar, a
direção da APAM atribuiu as
merecidas distinções aos “alu-
nos revelação 2017-2018” das
diversas classes de Viet-Vo-
Dao, Defesa Pessoal e Fight-
Dance. Como não podia dei-
xar de ser o jantar acabou em
ambiente de festa.

Torneio de Natal
no dia dos 44 anos
da APAM

Fotos DIREITOS RESERVADOS

Telefones úteis Segurança Social ..................... 227 341 956
Táxis (Câmara) ........................ 227 343 167
Táxis (Conc. Espinho) ............ 800 208 202
Táxis Costa Verde ................... 227 340 118
Táxis (N.ª Sr.ª d'Ajuda) .......... 227 340 010
Táxis União, Lda. .................... 227 348 017
Táxis Unidos ............................ 227 342 232
Táxis Verdemar ....................... 227 343 500
Tesouraria Fazenda Pública .. 227 332 087
Tribunal ................................... 227 331 330

A. Viação Espinho .................. 227 341 296
Biblioteca ................................. 227 335 800
Bomb. V. Espinho ................... 227 340 005
Bomb. V. Espinhenses ............ 227 340 042
Câmara Municipal .................. 227 335 800
Centro de Saúde ..................... 227 334 020
Cliesp ........................................ 227 330 410
Clínica Costa Verde ................ 227 345 885

Anta
Assoc. Socorros Mútuos de
S. Francisco de Assis de Anta .... 227 340 103
Farmácia ........................................ 227 341 109
Farmácia MAIS ............................  227 341 409
Junta Freguesia ............................. 227 346 453
Lar da 3.ª Idade ............................ 227 330 900
Unidade de Saúde ........................ 227 334 060
Táxi ........................ 966 527 887 / 227 325 242

Guetim
Junta Freguesia ............................. 227 344 226

Paramos

Silvalde
Junta Freguesia ....................... 227 344 017
Unidade Saúde Marinha ....... 227 343 101
Unidade Saúde Silvaldinho .. 227 343 642

Clínica N.ª S.ª d'Ajuda ........... 227 342 695
Clínica S. Pedro ....................... 227 344 714
Clín. Dr. J. Mendes & Filha ... 227 341 710
COGE - Clínica Santa Casa ... 227 330 960
Policlínica ................................. 227 330 640
CTT - Rua 19 ............................ 227 330 631
EDP - Avarias .......................... 800 506 506
EDP - Leituras ......................... 800 507 507
EDP - Comercial ..................... 808 505 505
Estação CP ............................... 808 208 208

Fisioclínica ............................... 227 314 986
Brigada Fiscal .......................... 227 341 196
Hospital Espinho .................... 227 331 130
Hospital V. N. Gaia ................ 227 865 100
S. Sebastião (S.M.Feira) .......... 256 379 700
Junta Freguesia de Espinho .. 227 344 418
PSP ............................................ 227 340 038
Registo Civil ............................ 227 332 060
Repartição Finanças ............... 227 332 070
Saneam. Básico (avarias) ....... 227 335 840

Centro Social ........................... 227 330 870
Farmácia ................................... 227 346 388
Junta Freguesia ....................... 227 342 710
Reg. Engenharia ...................... 227 342 023
Unidade de Saúde .................. 227 345 001
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OS NOSSOS CLASSIFICADOS
ALUGA-SE/ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho privativa, c/ cozinha, pequeno-almoço,
tratamento de roupa, garagem e TV Cabo mais Sport TV. Tlf. 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. Tlf.
227310851/2 - Fax 227310853.

Joaquim Paulo de Jesus Ferreira
Missa do 7.º Aniversário

Seus pais, irmãos e cunhados vêm, por este
meio, comunicar que será celebrada missa por
alma do seu ente querido, dia 6, domingo, pelas
11 horas, na Igreja Paroquial de Silvalde. Agra-
decem desde já a quem comparecer.

SILVALDE

Missa do 3.º Aniversário

(Ex-Chefe da Estação de Espinho)
António Duque Nuno

Sua esposa, filhos, noras, netos, sogra e restante
família vêm, por este meio, comunicar que será cele-
brada missa por alma do seu ente querido, dia 9,
quarta-feira, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espi-
nho. Desde já agradecem a quem comparecer.

Espinho, 3 de janeiro de 2019

Maria Celeste de Jesus
Missa do 10.º Aniversário do falecimento

A família vem, por este
meio, comunicar às pessoas de
suas relações e amizade que será
celebrada missa por alma do
seu ente querido, dia 7, segun-
da-feira, pelas 12 horas, na  Igre-
ja Matriz de Espinho.

Desde já agradece a todos
quantos participem na Eucaris-
tia.

Espinho, 4 de janeiro de 2019
Fun.ª N. S. D’AJUDA – Sancebas e Luís Alves - Espinho — Servilusa — Tlf. 227345129

ANTA - ESPINHO (Rua das Mimosas)

Missa
do 4.º Aniversário

do falecimento

Sebastião Ferreira da Silva

Sua esposa, filho, nora, neto
e restante família vêm, por este
meio, comunicar que será cele-
brada missa por alma do seu
ente querido, dia 5, sábado, às
19 horas, na Igreja Paroquial
de Anta. Desde já agradecem a
todos quantos participarem
nesta Santa Eucaristia.

A família
Anta, 3 de janeiro de 2019

ORAÇÃO S. JUDAS TADEU
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que

fosseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente como o patrono nos
casos desesperados, nos negócios sem remédio. Rogai por mim, que sou tão miserável. Fazei uso,
eu vos peço, desse particular privilégio que vos foi concedido, de trazer visível e imediato auxílio, onde
o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que possa
receber as consolações e o auxílio do Céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos,
alcançando-me a graça de … (aqui faz-se o pedido particular), e para que eu possa louvar a Deus
convosco e com todos os eleitos, por toda a eternidade. Eu vos prometo, ó bendito São Judas,
lembrar-me sempre deste grande favor, e nunca deixar de vos honrar, como meu especial e poderoso
patrono, e fazer tudo o que estiver a meu alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém.
São Judas, rogai por nós e por todos que vos honram e invocam o vosso auxílio”. — H.B.

Homero Simões da Silva
Agradecimento e Missa de 7.º Dia

A família vem agradecer às pessoas
que se dignaram a tomar parte no funeral
do seu ente querido ou que de outro
modo se associaram à sua dor. Comuni-
cam que a missa de 7.º dia será celebrada
dia 5, sábado, pelas 19 horas, na Igreja
Matriz de Espinho, agradecendo a todos
quantos participem na Eucaristia.

Espinho, 3 de janeiro de 2019
Fun.ª N. S. D’AJUDA – Sancebas e Luís Alves - Espinho — Servilusa — Tlf. 227345129

DISPONIBILIDADE – DAS 24 ÀS 9 HORAS
(SÓ PARA RECEITAS DO DIA OU DA VÉSPERA)

(Serviço de turnos do concelho de Espinho)
F A R M Á C I A S

Sexta (04)

Sábado (05)

Domingo (06)

Segunda (07)

Terça (08)

Quarta (09)

Quinta (10)

- DE ANTA - Rua Tuna Musical, 907 - Anta ...................... - Tel. 227 341 109

- TEIXEIRA - Ctr. Com. Solverde/1 - Av.ª 8 - Espinho .... - Tel. 227 340 352

- SANTOS - Rua 19, n.º 263 - Espinho ................................ - Tel. 227 340 331

- PAIVA- Rua 19, n.º 319 - Espinho ..................................... - Tel. 227 340 250

- HIGIENE - Rua 19, n.º 395 - Espinho ................................ - Tel. 227 340 320

- GRANDE FARMÁCIA - Rua 8, n.º 1025 - Espinho .......  - Tel. 227 340 092

- CONCEIÇÃO - R. S. Tiago, n.º 701 - Silvalde ................. - Tel. 227 311 482

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE MARIA DE LOURDES - Anta - Espinho - Tlf. 227340609 - Tlm. 966225173

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Seus filhos, nora, genros, netos e

demais família vêm, por este meio, agra-
decer a todas as pessoas de suas relações
e amizade que tomaram parte no fune-
ral da sua ente querida ou que de outro
modo se associaram à sua dor. Comuni-
cam que a missa de 7.º dia será celebra-
da, sábado, dia 5 de janeiro, pelas 19
horas, na Igreja Paroquial de Anta. Des-
de já agradecem a todos quantos partici-
parem nesta  Eucaristia.

A família
Anta, 3 de janeiro de 2019

VILA NOVA DE GAIA - MAFAMUDE (Rua Pádua Correia) - ANTA

D. Ana Alves Oliveira Marques

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE MARIA DE LOURDES - Anta - Espinho - Tlf. 227340609 - Tlm. 966225173

ESPINHO (Rua 5)

Agradecimento

Seu marido, filhos, netos e de-
mais família vêm, por este meio,
agradecer a todas as pessoas de suas
relações e amizade que tomaram
parte no funeral e missa de 7.º dia da
sua ente querida ou que de outro
modo se associaram à sua dor. Des-
de já agradecem a todos quantos
participaram nestas cerimónias.

A família

Espinho, 3 de janeiro de 2019

D. Arlete Gomes de Castro

PEDIDOS DE EMPREGO

EFETUO TRADUÇÕES – Tradutor licenciado e certificado efetua
traduções de inglês, francês e alemão para português e vice-versa de
todo o tipo de documentação podendo esta ser autenticada notarial-
mente. Contate para o tlm. 968058321.

OFERECE-SE SENHORA formada em Geriatria e Estética, cuidados
com idosos. Engloba cuidar, alimemtar e higiene.Tlm. 919178385.

OS NOSSOS GRATUITOS

AGÊNCIA FUNERÁRIA HENRIQUES & M. OTÍLIA, LDA. — Telef. 256752774 - Tlm. 914096243

Sua esposa, filhos, noras, netos, bis-
netos e demais família, na impossibili-
dade de o fazerem pessoalmente vêm,
por este meio, agradecer reconhecida-
mente a todas as pessoas que participa-
ram no funeral do seu ente querido, bem
como àqueles que de qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu pesar.
Agradecem também a todos quantos
compareceram à missa do 7.º dia.

Paramos, 3 de janeiro de 2019
Maria Filomena da Silva – esposa
Manuel Miranda dos Reis – filho
António Miranda dos Reis – filho
Américo Miranda dos Reis – filho

Antero Miranda dos Reis – filho

Manuel Alves dos Reis
Agradecimento

Fun.ª N. S. D’AJUDA – Sancebas e Luís Alves - Espinho — Servilusa — Tlf. 227345129

Missa de 7.º Aniversário de falecimento
A família vem comunicar às pessoas de suas

relações e amizade que será celebrada missa por sua
alma dia 5, sábado, pelas 19 horas, na Igreja Matriz
de Espinho. Desde já agradece a todos quantos
participem na Eucaristia.

Espinho, 3 de janeiro de 2019

Maria Idalina de Oliveira
Caprichoso Vasconcelos

AIPAL - Agrupamento Industrial
de Panificação de Espinho, Lda.
Participa o falecimento de Maria

Alzira Ribeiro Ferreira Faria, sócia
da AIPAL  e viúva de João Gonçalves
Faria, no dia 24 de dezembro de 2018
e agradece, reconhecidamente, a to-
das as pessoas que se dignaram a
tomar parte no funeral e na missa de
7.º dia.

Espinho, 3 de janeiro de 2019

Digner Correia de Pinho
Missa do 18.º Aniversário

do falecimento
Sua filha, genro, netos e bis-

neto vêm, por este meio, comu-
nicar às pessoas de suas rela-
ções e amizade que será celebra-
da missa, dia 8, terça-feira, às 19
horas, na Igreja Matriz de Espi-
nho. Desde já agradecem a to-
dos quantos participem na Eu-
caristia.

Espinho, 3 de janeiro de 2019
Fun.ª N. S. D’AJUDA – Sancebas e Luís Alves - Espinho — Servilusa — Tlf. 227345129
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AGENDA

Condicionamento de
trânsito rodoviário
entre as 17 horas e
as 19h30 de sábado

O condicionamento de trânsito rodoviá-
rio devido à realização da Corrida de São
Silvestre de Espinho ocorrerá entre as 17 ho-
ras e as 19h30 de sábado.

“No âmbito da dinâmica de eventos que

tem vindo a ser desenvolvida no concelho de
Espinho, entende o Executivo da Câmara ser
seu dever fomentar e consolidar iniciativas de
carácter desportivo e social. Para além do
carácter desportivo, estes eventos traduzem-
se numa forte componente económica no sen-
tido de atrair gente dos diversos pontos do
país para a nossa cidade.”

Face ao vasto conjunto de meios huma-
nos, técnicos e logísticos, a realização deste
evento trará algumas alterações de trânsito
rodoviário na cidade, “contamos com a sua
colaboração a fim de que este projeto se afir-
me como uma referência não só no nosso
concelho mas também a nível nacional.”

3, 4, 5 e 6 de janeiro
14 às 20 horas de segunda a

sexta, das 10 às 22 horas de
sábado e das 10 às 20 horas de
domingo – parque estaciona-
mento junto à Vila Manuela
(Rua 23)

“Espinho Cidade Encantada”
Pista de Gelo com entrada livre

3, 4, 5, 6 e 9 de janeiro
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante, ao som de acor-

des no Baccará

3, 8 e 9 de janeiro
16h30 – Cinema do Multimeios
“Colette”
Realizador: Wash Westmore-

land
Atores: Keira Knightley, Do-

minic West e Fiona Shaw
Categoria: drama
Classificação: maiores 14 anos
Sidonie-Gabrielle Colette apai-

xona-se e casa-se com o autor
e editor Henry Gauthier-
Villars e troca o campo pelas
ruas e salões artísticos da Pa-
ris do virar do século XIX.
Integra o círculo cultural e
social do marido e começa a
trabalhar na editora, onde se
torna um dos seus escritores
fantasma. Quando Colette
publica a série “Claudine”,
romance semiautobiográfico
que definiria um novo tipo de
arquétipo – a adolescente –, a
obra torna-se um sucesso e
uma sensação cultural. Willy
e Colette tornam-se um casal
célebre da Belle Époque, mas
a recusa de Willy em reconhe-
cer a autoria de Colette leva
ao fim do casamento…

3 a 22 de janeiro
9h30 às 18h30 de terça a quinta-

feira, das 9h30 às 18h30 e das
21 às 22 horas de sexta, das 14
às 19 e das 21 às 22 horas de
sábado e das 14 às 21 horas de
domingo Multimeios (galeria)

“Onde a Arte se inventa e a
Vida se descobre” – exposi-
ção da coletiva de membros
da Academia de Arte Sílvia
Vale

4 de janeiro
10 horas – Biblioteca Munici-

pal
Visitas guiadas

16h30 e 21h30) – Cinema do
Multimeios

“Colette”
Realizador: Wash Westmore-

land
Atores: Keira Knightley, Domi-

nic West e Fiona Shaw
Categoria: drama
Classificação: maiores 14 anos

21 horas – Casino
“Senta-te e Ri” com Bruno No-

gueira e Manuela Azevedo e
o espetáculo “Deixem o Pim-
ba em Paz”

4 e 5 de janeiro
23 horas – Casino
Bino Ribeiro & Milton Guedes
Música ao vivo no bar The Joker

com entrada livre

5 de janeiro
21 horas – Casino
“Senta-te e Ri” com António

Raminhos e Pedro Ribeiro

5 e 12 de janeiro
15h30 – Planetário do Multi-

meios
“Lendas do Céu Noturno:

Perseu e Andrómeda

16h30 – Planetário do Multi-
meios

“Nós Somos Aliens” (3D)

6 e 13 de janeiro
15h30 – Planetário do Multi-

meios
“A Vida das Árvores”

16 horas – Planetário do Mul-
timeios

“Sol, a Nossa Estrela” (formato
de cinema imersivo)

10, 15 e 16 de janeiro
16h30 – Cinema do Multimeios
“O Ben Está de Volta”
Realizador: Peter Hedges
Atores: Julia Roberts, Lucas

Hedges e Kathryn Newton
Categoria: drama
Classificação: maiores 14 anos
Ben Burns, um jovem de 19

anos toxicodependente em
tratamento, regressa inespe-
radamente a casa da família
na manhã da véspera de Na-
tal. A sua mãe, Holly, está
aliviada e recebe-o de braços
abertos, mas teme o risco do
filho ter uma recaída. Duran-
te 24 turbulentas horas, no-
vas verdades são reveladas e
o amor incondicional de uma
mãe pelo seu filho é posto à
prova, enquanto Holly tudo
faz para manter Ben são e sal-
vo…

11 de janeiro
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
“O Ben Está de Volta”
Realizador: Peter Hedges
Atores: Julia Roberts, Lucas

Hedges e Kathryn Newton
Categoria: drama
Classificação: maiores 14 anos

21 horas – Casino
“Senta-te e Ri” com Ana Arre-

bentinha e Vasco Correia

11 e 12 de janeiro
23 horas – Casino
Vítor Peixeiro Duo
Música ao vivo no bar The Joker

com entrada livre

12 de janeiro
21h30 – Cinema do Multimeios
“O Ben Está de Volta”
Realizador: Peter Hedges
Atores: Julia Roberts, Lucas

Hedges e Kathryn Newton
Categoria: drama
Classificação: maiores 14 anos

21 horas – Casino
“Senta-te e Ri” com Marco

Horácio – Rouxinol Fadun-
cho

13 de janeiro
15 e 18 horas – Cinema do

Multimeios
“O Ben Está de Volta”
Realizador: Peter Hedges
Atores: Julia Roberts, Lucas

Hedges e Kathryn Newton
Categoria: drama
Classificação: maiores 14 anos

“Contos e
Cantos para
Infantes”

Realiza-se no sábado,
às 11 horas, na Biblioteca
Municipal, mais uma ses-
são de “Contos e Cantos
para Infantes”.

Inscrições prévias, des-
tinadas a crianças com ida-
des compreendidas entre
os 2 os 5 anos.

Iniciativa promovida
por Rui Ramos, de “O Baú
do contador”. Criativo por
natureza, improvisador
por vocação, contador por
paixão e formador por sen-
tido de dever e prazer pela
partilha de conhecimento.

“Contar histórias é a
melhor forma de transmi-
tir ideias, conceitos e in-
formação de forma lúdica
e cativante, quer para mi-
údos quer para graúdos.”

“Tricotar
Histórias”

Realiza-se na terça-fei-
ra, às 15 horas, na Biblio-
teca Municipal, mais uma
sessão de “Tricotar Histó-
rias”.

Espaço de encontro de
pessoas que praticam tri-
cot, crochet, ou outras téc-
nicas de trabalho com agu-
lhas, conciliando com par-
tilha de saberes, leituras e
memórias.

Público-alvo: popula-
ção adulta/sénior.

Inscrições gratuitas.

Imaginarius
distinguido
na Alemanha

O design do festival
Imaginarius, assinado pe-
lo i lustrador André da
Loba para a edição de
2017, foi premiado com a
dist inção “Winner” no
prestigiado concurso ‘Ger-
man Designs Awards’, na
categoria de “Excellent
Communications Design
Event”.

O conceito criativo da
imagem do Imaginarius
2017, de Santa Maria da
Feira, foi valorizado pelo
júri do “German Designs
Awards” ao afirmar que
“o festival internacional de
teatro de rua é um evento
fantástico que permite que
os residentes e visitantes
experimentem o potencial
criativo da cidade com to-
dos os seus sentidos”.
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História(s) de Espinho

Recentemente comemo-
rou-se o Armistício da Guer-
ra de 1914-1918 na Europa,
também conhecida por Pri-
meira Guerra Mundial. A 11
de novembro o Armistício é
assinado entre o Império Ale-
mão e os Aliados.

Este ano, Portugal deu
destaque a essa assinatura de
paz na Europa, realizando um
desfile de forças de defesa e
de segurança.

O facto é importante por
diversos motivos. Resulta es-
sencialmente das disputas
pelo controle de territórios a
colonizar e donde se garanti-
ria o fluxo de matérias-pri-
mas essenciais ao desenvol-
vimento de industrialização
europeia. Depois, porque fi-
cou mal resolvida, foi segui-
da por uma crise económi-
ca e antecedeu regimes
autoritários e uma se-
gunda guerra.

Nesses quatro
anos da primeira
guerra foram mobi-
lizados mais de se-
tenta milhões de sol-

dados. Era muita gente para
alimentar. E as necessidades
de uns, constituem as oportu-
nidades de outros. A Fábrica
de conservas Brandão Gomes
de Espinho, soube aproveitar
a oportunidade de vender co-
mida em conserva para as tro-
pas em conflito.

Podemos verificar isto
numa publicação do Museu
Municipal de Espinho, em
forma de Jornal da Época. O
número 3 de 18 de maio de
2018. Por título apresenta-se
a “Real Fábrica de Conservas
Brandão, Gomes e Cª.” E apre-

senta a lista das refeições de
campanha apropriadas para
o exército, e tendo também o
cuidado de dizer que tam-
bém se indicavam para o tu-
rismo.

Não menos importante a
nota de esclarecimento que
dizia tratar-se de alimenta-
ção igual à que a Inglaterra
distribuía ao seu pessoal no
ultramar, nomeadamente ás
suas tropas em terra e mar. E
podendo as conservas serem
consumidas em frio, tinha o
cuidado de recomendar que
fossem aquecidas, para o que

dava instruções. Tanto as re-
feições como as sopas devi-
am ser aquecidas em água a
ferver pelo espaço de trinta
minutos. No caso de aqueci-
das ao fogo, devia reduzir-se
para quinze minutos e ser
previamente abertas. A ofer-
ta era grande e variada.

A Brandão Gomes forne-
cia sopas de macarrão, de le-
gumes, de nabos com arroz e
de grelos com feijão branco.
Dizia o folheto de apresenta-
ção que se recomendava es-

tas sopas por “constituírem
uma refeição extremamente
substancial devido à sua com-
posição de carne, chouriço e
toucinho em caldo de grande
valor nutritivo”.

Para além da canja com
galinha, havia carneiro gui-
sado com batatas, vitela à jar-
dineira, chispe e orelheira
com feijão branco, dobrada à
portuguesa. Quanto a carne
de vaca, havia com macarrão,
com grão-de-bico e chouriço,
com ervilhas, com feijão bran-

co, com legumes, com arroz e
ainda com batatas. Bacalhau
havia guisado com batatas,
com arroz e guisado com
grão-de-bico.

Não espanta que com tal
variedade, tenha sido um bom
negócio para a Brandão Go-
mes. E que com este saber
aproveitar a oportunidade, se
tenha criado muito emprego,
gerado riqueza e desenvolvi-
do Espinho.

António Regedor

A Fábrica Brandão
Gomes na Guerra

“Refeições de campanha
apropriadas para o Exército”

Foto VÍTOR LANCHA

Foto VÍTOR LANCHA
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