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Augusto Santos (68 anos)
Anta

Armando Neto (74 anos)
Espinho

“Acho que esta obra já deveria ter co-
meçado há muito mais tempo. Esteve para-
da durante muito tempo. Mas, se calhar,
acontecem coisas que nós não sabemos!...
Tem sido uma obra que tem afetado os
comerciantes e a população.

A destruição do antigo túnel que atra-
vessava a linha de comboio está a ser muito
complicada. O túnel estava envolvido em
muito ferro e a obra estava muito bem
construída. Era um túnel que não era fácil
cair!

Mas Espinho de há 60 anos deixou de
ser Espinho! Era uma aldeia/vila e passou
a ser uma aldeia com muitas casinhas! Era
a Rainha da Costa Verde!...”

“Esta é uma obra muito complicada e, por
isso, é demorada. Mas estou convencido que,
depois de concluída, teremos aqui uma baixa
para quem nos vier visitar gostar daquilo que
vê. Mas temos de ter paciência porque nin-
guém gosta de obras ao pé da sua porta! Mas
essas obras têm de ser feitas e só no final
poderemos ter uma visão mais apurada do
que está a ser feito.

Destruir o antigo túnel dá imenso traba-
lho. Mas depois disso acredito que a obra irá
ser feita mais depressa.

O facto de se estar a verificar todo este
trabalho de destruição do túnel demonstra
que estava muito bem construído. Tratava-se
de uma passagem muito antiga. Passei por lá
muitas vezes e nunca tive qualquer receio,
embora houvesse quem dizia que as coisas
eram feitas à pressa e que não ficavam bem
feitas! Este antigo túnel estava bem construído
e seguro, pelo trabalho que está a dar destruí-
lo. Penso que irão aproveitar as antigas saídas
do túnel para a nova obra, o que deixava uma
memória do que foi esta antiga passagem”.

Destruição
do antigo

túnel
tem sido

obra difícil
Está em curso a obra do parque de
estacionamento subterrâneo na
Alameda 8, conforme já o havíamos
noticiado anteriormente. Uma obra
que tem vindo a despertar a
curiosidade dos espinhenses,
sobretudo o momento que se
prende com a demolição do antigo
túnel de atravessamento da Linha
do Norte, em frente ao Largo da
Graciosa. Uma tarefa deveras
difícil, na destruição do betão
armado, no local por onde
passavam os trilhos da via-férrea
e que tem implicado imensas
horas de trabalho por parte da
empresa que leva a cabo a obra
de requalificação da superfície
do túnel ferroviário.

Manuel Proença

Rui Guimarães (71 anos)
S. Félix da Marinha

“Passei muitas vezes ali por debaixo. Fi-
lo, também, pela ponte que passava por cima
da Linha do Norte! Mas, de facto, estas obras
são muito interessantes, pois estão a fazer um
túnel para estacionamento de automóveis, o
que vem colmatar uma grande lacuna em
Espinho, cidade onde há falta de estaciona-
mento.

Esta obra, neste local onde se situava o
antigo túnel de passagem por debaixo da
linha do comboio. Esse túnel foi construído
para ter muita resistência”.

Fotos MANUEL PROENÇA
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Diretor do Centro Distrital
da Segurança Social de Aveiro
elogia Centro Social de Paramos

O Centro Social de Para-
mos recebeu na quinta-feira a
visita do diretor do Centro
Distrital da Segurança Social
de Aveiro, que foi conhecer
as instalações e o trabalho que
é desenvolvido. Fernando
Mendonça teceu grandes elo-
gios ao dinamismo refletido
nas várias respostas sociais e
deixou o compromisso de

manter uma relação de proxi-
midade com Instituição, acei-
tando inclusive o desafio do
SMACTE para fazer um “giro
com a equipa, que se realiza-
rá já no dia 24 de janeiro.

O Centro Social de Para-
mos assume que “estes elogi-
os reforçam a motivação para
continuar a crescer e fazer
cumprir a sua missão!”

Recorde-se que atual-
mente o Centro Social de Pa-
ramos tem em atividade na
área da infância berçário, cre-
che e CATl , presta apoio à
terceira idade através de uma
estrutura residencial para ido-
sos, centro de dia e apoio
domiciliário e na intervenção
comunitária atua através da
Equipa de Rua Smacte, do
Centro Comunitário da Rede
Local de Intervenção Social
(RLIS) e mais recentemente
do GAV – “Espaço Bem me
Quero” (Gabinete de Apoio à
Vitima), prestando assim um
efetivo e imprescindível apoio
à comunidade em geral.

O Conselho Nacional do PSD aprovou
uma moção de confiança à comissão política
presidida por Rui Rio. A moção foi aprovada
com 75 votos a favor, 50 contra e um nulo.

O espinhense Luís Montenegro disse que
acordou o partido e promete reserva quanto a
divergências com Rui Rio até eleições. “Estou
de consciência tranquila, disponibilizei-me
para o meu país e para o meu partido numa
hora difícil. A minha iniciativa teve um efeito
inegável: acordou um gigante adormecido.”

“Deixarei todo o espaço de intervenção
política à direção do PSD”, acrescentou o

antigo líder parlamentar do PSD. “Aprovei-
tarei a minha intervenção pública para fazer
um combate cerrado ao Governo, ao primei-
ro-ministro António Costa e ao PS por tudo
aquilo que tem feito ou não tem feito no país.”

São evidentes as fraturas nas distritais
que se têm vindo a acentuar nos últimos dias.
Os líderes das 19 distritais mostram estar
divididos entre o apoio a Rui Rio e a intenção
de destituir a Direção do partido. O PSD
corre o risco de não ficar pacificado mesmo
depois do Conselho Nacional de quinta-fei-
ra.

O secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas,
José Luís Carneiro, e o presi-
dente da, na Câmara Munici-
pal, Pinto Moreira, formali-
zaram na sexta-feira um pro-
tocolo de cooperação para a
criação do Gabinete de Apoio
ao Emigrante (GAE) de 2.ª
Geração em Espinho, medi-
ante a promoção de ações que,
aproveitando o poder econó-
mico das comunidades por-
tuguesas, associado às poten-
cialidades oferecidas pela re-
gião, promovam projetos de
investimento e desenvolvi-
mento locais, em conjugação
com o Gabinete de Apoio
ao Investidor da Diáspora
(GAID). E também ações que
apoiem o associativismo e que
promovam e favoreçam o co-
nhecimento da cultura portu-

guesa.
O novo Gabinete de Apoio

ao Emigrante continuará a
funcionar nas instalações da
Jnta de Freguesia de Espinho,
na Rua 23, com “mais recur-
sos para dar resposta a um
fluxo migratório que se tem
acentuado nos últimos anos,
dado o regresso de alguns
emigrantes devido às más cir-
cunstâncias com que se depa-
ram na Venezuela.”

“Têm-se verificado mais
atendimentos no quadro do
regresso a Portugal, com os
interessados a questionarem
os gabinetes não apenas quan-
to a matérias como equiva-
lências escolares, direitos
contributivos e oportunida-
des de emprego e formação,
mas também no que se refere
a oportunidades de criação

de novas empresas”, deu nota
o secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas.

“Os gabinetes de segun-
da geração visam, por isso,
melhorar o acesso dos emi-
grantes a informação mais
focada na dimensão do em-
preendedorismo e nos meca-
nismos de incentivo ao inves-
timento”, acrescentou José
Luís Carneiro. Por exemplo,
“a linha de crédito recente-
mente criada pelo Ministério
da Economia e vocacionada
em específico para cidadãos
luso-venezuelanos que dese-
jem investir em Portugal.”

Em 2018, o Gabinete de
Apoio ao Emigrante de Espi-
nho procedeu a um total de
70 atendimentos, “números
modestos”, porque segundo
Lurdes Ganicho, vereadora
da Ação Social, “muitos dos
que regressam ao concelho
não chegam a contactar ne-
nhuma instituição por ainda
possuírem retaguarda fami-
liar cá.”

O interesse nesse serviço
era corporizado por “imi-
grantes do Brasil, da China,
de alguns nativos da Vene-
zuela e também de um caso
do México, mas agora deve-
rão aumentar as nacionalida-
des”, perspetivou a vereadora
Lurdes Ganicho, avaliando
dados de 2017 do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras.
“Existem cerca de 500 estran-
geiros a residir em Espinho
com o devido visto.”

Gabinete de Apoio ao Emigrante
de 2.ª Geração em Espinho

Protocolo de cooperação com a Secretaria
de Estado das Comunidades Portuguesas

PSD mantém Rio
Montenegro acorda “um gigante adormecido”

Foto VÍTOR LANCHA

Foto DIREITOS RESERVADOS

A Câmara Municipal de
Espinho teve acesso a infor-
mações que indicam que os
CTT pretendem encerrar e
transferir o Centro de Dis-
tribuição Postal de Espinho
instalado na freguesia de
Silvalde para Vila Nova de
Gaia.

“A consumar-se a perda
de mais uma valência dos
CTT, depois do encerramen-
to da loja na Avenida 32 que
tem obrigado a que residen-
tes no concelho de Espinho
façam o levantamento da cor-
respondência em concelhos
limítrofes”, a Câmara Muni-
cipal enviou ao primeiro-mi-
nistro e à Administração dos
CTT um pedido de clarifica-
ção e ponderação sobre a per-
da deste serviço.

A Câmara Municipal de
Espinho manifesta a sua dis-
ponibilidade e empenho para

dialogar com a empresa CTT
no sentido de manter o Cen-
tro de Distribuição Postal na
freguesia de Silvalde garan-
tindo a manutenção deste ser-
viço e dos seus trabalhadores
no concelho.

“Estamos preocupados
com a notícia que em primei-
ro lugar foi recebida de uma
forma oficiosa e que segundo
pudemos já confirmar já será
oficial”, disse o autarca Pinton
Moreira ao Jornal Defesa de
Espinho. “Temos sido preju-
dicados nos últimos tempos,
no que diz respeito aos servi-
ços dos CTT. Os espinhenses
foram forçados à necessida-
de de tratarem dos documen-
tos e encomendas postais nou-
tros concelhos, designada-
mente em S. Félix da Mari-
nha, no concelho de Vila Nova
de Gaia, e em Nogueira da
Regedoura, no concelho de

Santa Maria da Feira. É abso-
lutamente lamentável. Acho
isto até humilhante e degra-
dante para os próprios espi-
nhenses. É uma desconsi-
deração para com Espinho.”

“Agora com o propalado
encerramento do Centro de
Distribuição Postal de Silval-
de é, de facto, a machadada
final de um serviço público
postal no concelho de Espi-
nho”, acrescentou Pinto Mo-
reira. “Isso vai evidentemen-
te acarretar um maior atra-
so no que já se verifica na
distribuição do serviço de
correio no nosso concelho.
E a sua deslocalização para
Vila Nova de Gaia acarreta
prejuízo para todos os espi-
nhenses. É uma situação ina-
ceitável para Espinho e para
os espinhenses.”

Lúcio Alberto

CTT pretendem encerrar
Centro de Distribuição

Postal de Espinho
Transferência de Silvalde para Gaia
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OLHO ABERTO
E PÉ LIGEIRO

Nunca me hei-de esquecer do comentário
espirituoso (ou espiritual, como também já
ouvi dizer) de uma empregada que prestava
serviço em casa da minha falecida avó. Quan-
do se lhe questionava o seu estado de espírito,
respondia a respeitável senhora: “Enquanto
eu tiver olho aberto e pé ligeiro, está tudo
bem!”. Ouvi-a, a primeira vez, com assombro,
enquanto digeria, pausadamente, aquelas
palavras. Eram palavras sábias, vindas de
alguém com muita experiência de vida, de-
masiada para o meu jovem entendimento.
Quem proferia aquelas palavras tinha tido
uma vida amargurada, de sacrifício, comen-
do, quantas vezes, o pão que o diabo amas-
sou! Fazia questão de, apesar da idade avan-
çada, ter resposta rápida e pronta para todos
aqueles que a tentavam ludibriar ou colocar-
lhe os nervos à prova. Uma língua afiada
também ajudava a que assim fosse, treinada à
custa de muitos anos a vender peixe na Feira
de Espinho.

Fixei esta frase e nunca a dissociei de
alguns momentos-chave da minha existência.
Daqueles momentos em que o mundo está
prestes a desabar. Daqueles momentos em
que todos os santos não chegam para ajudar.
Daqueles momentos em que tenho de me
valer a mim mesmo, porque mais ninguém
me vale. Só a existência desta curta e humilde
frase faz com que a vida ainda valha a pena.

O início de um novo ano é uma oportuni-

dade, mais do que propícia, a que esta frase
(de génio) dê um ar da sua graça e reclame um
lugar ao sol no nosso quotidiano. É um perí-
odo de recomeços, de novas promessas, que
até podem nem ser cumpridas mas que teima-
mos em fazer, mentalmente, prometendo, até,
o impossível. Depois da magia do Natal, vem
a magia de um recomeço, com tudo o que de
bom e de mau isso acarreta. O início do ano é
uma oportunidade única, quanto mais não
seja para construirmos castelos no ar, com
toda a carga de efemeridade a eles associada.
É a magia dos primeiros dias, como dizia
Sofia de Mello Breyner a respeito de um dia –
“inicial inteiro e limpo” – o primeiro dia de
Liberdade.

Esta sensação de “limpeza” dos primeiros
dias vai-se desvanecendo à medida que o ano
avança, com todas as preocupações a ele asso-
ciadas. Consigo aperceber-me disso: virada a
página da passagem de ano, os rostos carre-
gam-se novamente, com as rugas a retoma-
rem os seus devidos lugares, e o tom de voz a
azedar. Consigo aperceber-me disso nas pes-
soas com quem lido diariamente, velhas re-
cordações a vir ao de cima, coisas que nem é
bom lembrar. Toldando-se-lhes o discurso
com palavras “insossas”, falam de forma eva-
siva, sem brilho no timbre. É a vida carregada
de doenças e azares. É o “tem de ser”, tão certo
como isto que estamos a manusear ser “pa-
pel”. Quem, até há poucos dias, se sentia leve,
carrega agora todo o peso de uma pesada cruz
que toma por inevitável. O saudável torna-se
hipocondríaco, o sortudo torna-se azarento e
o otimista negativista.

É o “deixe estar”, “vamos ver no que isto
dá”, “não prometo nada”, “passe mais tarde”
ou “vá passando”, a acompanhar uma vonta-
de imensa de se prostrar numa cama e embar-
car num sono eterno… não “o sono mortal”
mas um sono evasivo, remédio santo para
apagar, de uma vez por todas, todos os males
que ressurgem após uma viragem no calen-
dário. Para fugir de tudo isto, mais vale ter
“olho aberto e pé ligeiro”. É que… todo o
cuidado é pouco!

Uma língua afiada também
ajudava a que assim fosse, treinada

à custa  de muitos anos a vender
peixe na Feira de Espinho

OPINIÃO
APENAS REFLEXÕES
Jorge Madureira

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

No cruzamento da Rua 20 com a Rua 7
encontra-se este desgraçado pilar, que em
tempos tinha afixado os dois respetivos siste-
mas luminosos de indicação para os peões.
Entretanto terá passado por lá um técnico
credenciado que removeu os pictogramas lu-
minosos, talvez por avaria, tendo deixado
duas pontas de tubo que mais parecem um
par de cornos espetados para o ar. Ficou um
trabalho realmente de grande nível profissio-
nal com uma saca plástica amarrada em cada
ponta! Encontra-se neste estado há mais de
um ano!

Entretanto, conforme se vê na foto, al-
guém decidiu uma nova forma de dar utilida-
de a esta obra de arte.

Quem vier um pouco mais desatento pode
inclusivamente bater com a cabeça na referi-
da placa.

Caros senhores responsáveis pelos semá-
foros: Relembro que na zona da Ponte de Anta
ainda existem semáforos que estão desa-
tivados e abandonados há anos e com materi-
al de reserva à disposição. Vá lá, é só andarem
pela cidade e ver o que se passa à vossa volta
e não permitirem situações destas.

Já que falamos de semáforos, queria tam-

bém referir aqui uma ideia relativamente
aos chatos semáforos da Avenida 24 com as
ruas 19, 23, 33 e 37, e Rua 20 com a Rua 33.
Tenho a certeza que quem quer que esteja a
ler este artigo já terá perdido a paciência
num destes semáforos quando se encontra
Vermelho para ambas as ruas do cruzamen-
to, e Verde durante uns eternos 20 ou 30
segundos para os peões invisíeveis. Mesmo
depois de ficar vermelho para os peões,
ainda vem mais uma seca de 5 segundos até
que finalmente o trânsito pode avançar. Em
90% das vezes, não há peões para atravessar
a rua, e todo o trânsito parado à espera de
quê?

Tenho uma ideia:
Em cada travessia para peões existir um

botão para pressionar e obter verde para o
peão. Caso o botão fosse acionado, a sequên-
cia respeitaria os tempos para o peão. Caso
contrário a sequência seguiria apenas para o
trânsito automóvel.

Entidades responsáveis pelos semáfo-
ros, pensem nisso.

Vítor Leite (Anta)

SEMÁFOROS

Novas funcionalidades
no menu de “Águas
e Saneamento”

“No sentido de melhorar a acessibilidade dos munícipes
aos serviços mais utilizados no âmbito das águas e sanea-
mento”, a Câmara Municipal criou um novo menu – “Águas
e Saneamento” – no website camarário.

“A partir de agora pode comunicar a sua leitura de água
ou celebrar o seu contrato, sem telefonemas e sem sair de
casa, através de apenas alguns cliques no seu computador
ou dispositivo móvel. Neste menu disponibilizamos-lhe
ainda todas as informações relativas a contatos de piquetes
de avarias, tarifários e análises de qualidade da água, entre
outras, bem como todas as descrições passo-a-passo sobre
como proceder para celebrar contratos.”

De acordo com o protoco-
lo de cedência de instalações
formalizado em novembro,
decorre nas instalações da
Piscina Solário Atlântico a
instalação dos painéis foto-
voltaicos que irão compor a
“ilha” de 180 painéis previs-
tos pelo projeto Protevs da
Solarisfloat.

Toda a energia que vier a
ser gerada – e que se estima
não inferior a 15 MWh entre
novembro e maio – será
injetada para autoconsumo
na rede do complexo des-

portivo em causa, a título gra-
tuito.

A Solarisfloat concebeu
e desenvolveu um projeto
denominado Protevs que
consiste numa solução foto-
voltaica caracterizada por
uma ilha composta por 180
painéis fotovoltaicos que se
encontram instalados sobre
uma plataforma flutuante
que roda em torno de um
eixo central por forma a ga-
rantir a posição ótima dos
painéis no seu plano hori-
zontal e, em simultâneo,

cada painel báscula, garan-
tindo uma eficiência máxi-
ma na produção de ele-
tricidade pela otimização da
posição em relação ao sol e
ao movimento deste.

“O Protevs é a única solu-
ção no mundo flutuante que
faz rastreamento a dois eixos,
o que permitiu registar a seu
favor seis patentes e, agora,
oferecer ao mercado uma so-
lução com maior capacidade
de geração de energia quan-
do comparada com outras
soluções fixas.”

Painéis fotovoltaicos
em montagem

na Piscina Solário Atlântico

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto VÍTOR LEITE

Plenário
do PSD
adiado para
6 de fevereiro

O Plenário do PSD de Es-
pinho, previsto para 30 de
janeiro, foi adiado para 6 de
fevereiro próximo, pelas
21h30, na Junta de Freguesia
de Espinho. A alteração de-
veu-se ao facto de ter sido
agendada uma reunião da
Assembleia Municipal de Es-
pinho para o próximo dia 30.
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Reformados esperavam
aumentos, mas o IRS
está a tirar-lhes dinheiro

Fatura eletrónica
integrada no Sistema
de Custas Judiciais

O Ministério da Justiça,
através do Instituto de Ges-
tão Financeira e Equipamen-
tos da Justiça integrou a
faturação eletrónica no Siste-
ma de Custas Judiciais, medi-
da prevista no Programa
Simplex+ 2018 – “Perícias
médico-legais com fatura
eletrónica”.

No dia 3 de janeiro entrou
em produção a nova versão
do Sistema das Custas Judici-
ais do Instituto de Gestão Fi-
nanceira e Equipamentos da
Justiça (IGFEJ), que permite a
receção de faturas emitidas
eletronicamente, de acordo
com o previsto no Decreto-
Lei n.º 123/2018, de 28 de
dezembro, e a automatização
do seu pagamento.

“Num esforço de melho-
ria contínua e de moderniza-
ção da gestão dos recursos
públicos”, o IGFEJ, em cola-
boração com a Entidade de
Serviços Partilhados da Ad-
ministração Pública (eSPap)
e o Instituto Nacional de Me-
dicina Legal e Ciências Fo-
renses (INMLCF), organismo
pioneiro na implementação
da fatura eletrónica, desen-

volveu mecanismos de inter-
operabilidade entre sistemas
informáticos que permitem a
receção das faturas das perí-
cias médico-legais no Siste-
ma das Custas Judiciais utili-
zando a Plataforma Fatura
Eletrónica na Administração
Pública.

Este projeto surgiu no
âmbito de um Grupo de Tra-
balho criado pelo Ministério
da Justiça e no qual participa-
ram o INMLCF, o IGFEJ e a
eSPap.

Esta medida vem contri-
buir para administração pú-
blica mais eficiente através da
disponibilização de funciona-
lidades que podem ser alar-
gadas a prestadores de servi-
ços que implementem a fatu-
ração eletrónica.

Na prática, a automati-
zação do envio, receção e
pagamento de faturas e a
simplificação dos procedi-
mentos de confirmação dos
serviços prestados agilizam
o ciclo da despesa que, no
final, se traduzem na maior
eficiência dos recursos e re-
dução dos prazos de paga-
mento.

Há reformados que fi-
caram surpreendidos com
os valores das pensões pa-
gas neste mês de Janeiro.
Esperavam um aumento,
tal como anunciado pelo
Governo, mas acabaram
por receber ainda menos
do que em 2018. O proble-
ma estará na subida dos
escalões do IRS.

A denúncia para esta
situação é feita pela APRe
– Associação de Aposen-
tados, Pensionistas e Re-
formados que destaca que
há contribuintes a recebe-
rem reformas inferiores ao
que esperavam, depois dos
aumentos anunciados pelo
Governo para 2019.

A situação dever-se-á
às subidas dos escalões de
IRS, numa altura em que
as taxas de retenção na
fonte ainda não foram
atualizadas pelo Ministé-
rio das Finanças, como
atestam fontes do Ministé-
rio da Segurança Social à
Rádio Renascença e ao Jor-
nal de Negócios.

Um pensionista que ti-

vesse uma reforma de 670
euros em 2018, em 2019,
deveria ter 680. Simples-
mente, como passou na ta-
bela de retenção de 1,7%
para 3,5%, recebeu menos
três euros. Em vez de ser
aumentado, recebeu me-
nos…

Se isso acontecer, a As-
sociação de Aposentados,
Pensionistas e Reformados
preconiza que há pensio-
nistas e aposentados que
ficarão a receber menos
durante todo o ano de 2019
e eventualmente serão re-
embolsados depois, quan-
do fizerem o IRS no próxi-
mo ano, respeitante a este
ano fiscal.

O problema não está a
afetar todas as pensões su-
jeitas a descontos,  não
afetando nomeadamente
as reformas inferiores a
636 euros.

Entretanto, uma fonte
do Ministério das Finan-
ças garantiu à Rádio Re-
nascença que a situação
ficará regularizada a par-
tir de fevereiro.

Metabolismo industrial
e economia circular

O Município de Espinho e a Lipor promovem uma confe-
rência sobre “Metabolismo Industrial e Economia Circular”.
A iniciativa terá lugar na terça-feira, no auditório da Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva, com inscrição gratuita.

A Lipor e a Área Metropolitana do Porto têm vindo a
dinamizar o Projeto AMP Urbinov – Inovação Urbana Aberta
na Área Metropolitana do Porto, um projeto financiado pelo
Norte 2020.

Na concretização deste propósito, foi desenvolvido um
Estudo do Metabolismo Industrial e da Economia Circular na
Área Metropolitana do Porto, que pretende dar a conhecer a
realidade económica desta região, assim como o padrão de
consumo de materiais e geração de resíduos e stocks nos
respetivos concelhos. Para promover a competitividade e o
uso eficiente dos recursos na região, foi também desenvolvida
uma ferramenta de promoção de simbioses na Área Metropo-
litana do Porto, denominada de SymbiOPOrto: a economia
circular com e para as empresas.

Para disseminar os resultados no tecido empresarial e
disseminar boas práticas, contribuindo para ampliar aquilo
que são os resultados esperados, ou seja, acelerar o metabolis-
mo industrial e as simbioses industriais, a Lipor com os seus
Municípios associados, estão a apostar na realização de um
Roadshow em torno da temática que temos vindo a debater.

A sessão de abertura com Pinto Moreira, presidente da
Câmara Municipal de Espinho, e Aires Pereira, presidente do
Conselho de Administração da Lipor, antecederá o painel
“Metabolismo Industrial e da Economia Circular” com
Hermano Rodrigues, EY-AM&amp, agendado para as 10
horas, seguindo de “Plataforma para as Simbioses Industriais
na Área Metropolitana do Porto: SymbiOPOrto” com António
Lorena, 3Drivers, “Oportunidades Concelhias no âmbito da
Economia Circular: Brainstorming” e debate com moderação
de Hermano Rodrigues e António Lorena, e “Oportunidades
de Financiamento no âmbito da Economia Circular” com Rui
Ferreira, EY-AM&amp.

Parque infantil da Alameda
instalado junto
ao Parque da Cidade

As instalações desmontadas do parque infantil devido à
obra do ReCaFE, na Alameda, foram completamente reabili-
tadas e colocadas junto do Parque da Cidade.

O parque sofreu uma reabilitação completa, realizada por
empresa da especialidade, assegurando o cumprimento de
todas as normas de segurança e a certificação do equipamento
pós-reinstalação. O parque infantil outrora instalado junto ao
Casino, desmontado para efeitos de realização da obra do
ReCaFE, foi renovado e encontra-se de novo disponível no
enquadramento do Parque da Cidade.

Espinho promove
turismo na Alemanha

O Município de Espinho
integra o stand da “Sea of
Portugal” na maior feira de
desportos náuticos e destinos
turísticos da Europa que de-
corre até domingo.

O Município de Espinho
volta a marcar presença na
feira internacional dedicada
à náutica – 50.ª BOOT – que
foi encetada no sábado em
Düsseldorf (Alemanha).

A Câmara de Espinho

junta-se pelo terceiro ano con-
secutivo ao projeto “Sea of
Portugal” que este ano está
presente no pavilhão 8 com a
participação de diversos ope-
radores/expositores de nor-
te a sul de Portugal, incluin-
do Madeira e Açores. A par-
ticipação visa internaciona-
lizar o turismo náutico por-
tuguês.

Ao longo de nove dias,
Espinho vai promover as

potencialidades do território
do concelho, com destaque
para as suas praias e mar,
para a tradição da arte xávega
e o surf através da marca Es-
pinho Surf Destination, ten-
do sempre presente a proxi-
midade estratégica à cidade
do Porto.

“A participação do muni-
cípio na maior feira internaci-
onal do setor é fundamental
na estratégia de promoção e
divulgação de Espinho e para
a afirmação da marca Espi-
nho Surf Destination”, regis-
ta Vicente Pinto, vice-presi-
dente da Câmara de Espinho

com o pelouro do Turismo.
“É muito importante para
Espinho a presença em feiras
internacionais como a BOOT,
que na sua última edição re-
gistou mais de 250 mil visi-
tantes e a presença de 2.200
jornalistas.”

Vicente Pinto está ex-
pectante de que, à imagem
do que tem acontecido em
edições anteriores, o stand
seja visitado por centenas
de interessados à procura
de informações sobre o con-
celho de Espinho e região
do Porto e Norte de Portu-
gal para as próximas férias.

Associação Cívica de Espinho
promove “o direito à cidade:
políticas e sustentabilidade”

Fotos VÍTOR LANCHA

A Associação Cívica de
Espinho – ACIVE realizou
na tarde de sábado, na Bi-
blioteca Municipal José
Marmelo e Silva, uma pa-
lestra proferida pela ar-
quiteta Lia Ferreira.

“O direito à cidade: po-
líticas e sustentabilidade”
foi o tema de Lia Ferreira,
que exerceu na Câmara
Municipal do Porto as fun-
ções de provedora dos cida-
dãos com deficiência.

A Arquiteta Lia Ferreira
analisou os direitos do cida-
dão/munícipe e também dos
turistas, atendendo a que Es-

pinho se assume como cida-
de turística.

A sessão organizada pela
Associação Cívica de Espi-

nho, presidida por João Cas-
telo, contou com a vereadora
Lurdes Ganicho, entre ou-
tras presenças.
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OPINIÃO
DEFESA DO CONSUMIDOR
Mário Frota

OPINIÃO
DISCURSO DIRETO
Serafim Marques

COLCHÕES:
SON(H)O REPARADOR
OU INSÓNIA
PERMANENTE?

Recebi um telefonema de uma empresa de
Gaia a convidar-me para rastreios de saúde
no Hotel Tivoli, em Coimbra. Ali chegados,
mil e uma demonstrações de colchões
multifunções.

Convenceram-me a adquirir um colchão
(ap. Health to Dream Premium c/ vibro-
massagem) no montante de 5400 euros, co-
berto por um crédito da Cofidis.

Expliquei que a cama não era normal.
“Que não havia problemas. Que arredon-

dariam as extremidades. E assim sucedeu. E
que o colchão poderia ficar à experiência por
30 dias.”

Das condições gerais do contrato consta
tão somente: “O comprador tem o direito de
retracção/resolução deste contrato no prazo
de catorze dias a contar da assinatura do
mesmo ou da data da recepção do produto
adquirido, se esta for posterior, o que deverá
ser feito por carta registada com aviso de
recepção dirigida à sede da vendedora…”

Nada mais consta a este respeito.
Se esperasse os 30 dias, o prazo de 14

passaria e perderia decerto o meu direito.
Porque tal não ficou escrito. E nisto havia já
“marosca”…

Pus termo ao contrato ao 9.º dia posterior
à entrega por inadequação do colchão à con-
dição física de minha Mulher. Telefonaram-
me a convencer a ficar com o colchão, propu-
seram outras modalidades, não aceitei.

Recebo agora carta de um advogado que,
faltando ostensivamente à verdade, diz:

“E, tal como lhe foi devidamente explica-
do aquando da celebração do contrato, ao
adquirir o produto da forma supra descrita,
com claras indicações sobre as suas caracte-
rísticas, o direito de resolver livremente o
mencionado contrato, nos termos do DL 24/
2014, de 14 de Fevereiro, fica prejudicado –
vide artigo 17, n.º 1 al. c).”

A saber:
“1. Salvo acordo das partes em contrário,

o consumidor não pode resolver livremente
os contratos de (…) c) Fornecimento de bens
confeccionados de acordo com as especi-
ficações do consumidor ou manifestamente
personalizados;”

O facto é que nada disso me foi dito.
Menos ainda explicado. Nem sequer consta
do contrato.

Que poderei fazer para assegurar o meu
direito?”

O contrato, nos moldes em que o revelou,
viola patentemente a lei.

Das informações que o vendedor deve
facultar previamente ao consumidor, figura
na alínea n) do n.º 1 do artigo 4.º do diploma
em referência:

“Quando não haja direito de livre (desis-
tência), nos termos do artigo 17, a indicação
de que o consumidor não beneficia desse
direito ou, se for o caso, as circunstâncias em
que o consumidor perde o seu direito de livre
(desistência).”

Ora, tais informações são, nas hipóteses
dos contratos fora de estabelecimento, como é
o caso, fornecidas em papel. Imperativamen-
te. Ou, com a concordância do consumidor,
em um outro qualquer suporte duradouro (a
saber, USB, CD ROM, DVD, cartão memória,
disco rígido do computador…).

Nada disso se verificou, porém.
Se o contrato não contém tais informações

está ferido de nulidade. Dele nada figura. A
nulidade é invocável a todo o tempo.

Algo de tão elementar que parece ter esca-
pado à empresa e a quem parece assegurar o
seu patrocínio.

O que é grave!
Já que, como diz a lei, “as informações

devem ser prestadas de forma clara e compre-
ensível, com respeito pelos princípios da boa-
fé, da lealdade nas transacções comerciais e
da protecção das pessoas incapazes…”

Longe de não poder dispor do direito de
desistência (em 14 dias), como o pretendem,
um contrato celebrado estas condições é nulo
e de nenhum efeito.

Há que invocar, pois, a nulidade do con-
trato. De forma modelar. Para que cessem os
artifícios, as deslealdades e os embustes!

(Por decisão própria, o autor não escreve
segundo o Acordo Ortográfico)

OS EQUÍVOCOS
DO FUTEBOL
PORTUGUÊS

O futebol no nosso país deveria ser uma
atividade de entretenimento e de exercício e
prática desportiva, para alem da “produção
de espetáculos de lazer”, mas “evoluiu” para
uma fonte de alienação e onde muita coisa é
permitida, num “vale tudo para atingir fins”,
mesmo que pouco lícitos. O futebol distrital
(amador) é uma “escola” não de virtudes e de
má educação e fomentador de rivalidades e
bairrismos doentios e no qual as ofensas e
agressões a árbitros (o elo mais fraco destes
comportamentos que nos deveriam envergo-
nhar e sobre os quais se descarregam a má
educação e as frustrações) sucedem-se e, nor-
malmente, os prevaricadores ficam impunes.
Há dias, a imprensa deu relevo a um vídeo
que mostrava uma “cena” de agressões entre
adeptos (parece que essencialmente os famili-
ares dos jovens) de duas equipas de jovens
(Sub-14 anos). Enquanto estes disputavam o
jogo, os seus “educadores” agrediam-se mu-
tuamente na bancada, mas este episódio é
mais frequente do que se julga.

E curioso, neste tipo de “lutas” é que elas
ocorrem em torno de jogos entre equipas de
crianças, isto é, Sub-10 até Sub-17 anos, por-
que é nestes jogos onde vão mais familiares
assistir aos jogos dos seus meninos. O alvo
pode ser o árbitro, o jogador da equipa
adversária ou até o treinador e jogadores da
própria equipa. Que tristes exemplos dão
aqueles “educadores” aos seus educandos e,
no meio destas atitudes, a maioria dos diri-
gentes desses clubes “fecham os olhos”, por-
que também alguns não têm moral para agir,
porque também muitos deles fazem o mesmo
ou pior.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
organismo máximo no futebol português tem
ganho muito dinheiro, através da performance
desportiva e económica da seleção principal,
leia-se, Ronaldo e companhia, porque tem
sido, nestes últimos anos, uma “galinha de
ovos de ouro” com a presença regular nas
principais competições mundiais. Depois,
pode distribuir esse dinheiro pelos clubes e
associações distritais, permitindo assim que
se organizem cerca de um milhar de jogos em
cada fim-de-semana desportivo, nos vários
escalões etários e vários níveis competitivos
(divisões) e também suportar os custos ine-
rentes com seleções nacionais de vários esca-
lões etários, incluindo futebol feminino e futsal.
Mas, infelizmente, o retorno desses encargos
acaba por ser baixo, porque o clube, como
célula básica do futebol, ainda é gerido por
pessoas pouco habilitadas a esse importante
papel formativo de cidadão e desportistas.

 Se na política, temos receios do apareci-
mento dos populismos, então no futebol eles
sempre existiram e, salvo honrosas exceções,
ali quase que vale tudo para ganhar jogos e
campeonatos, mesmo que seja o “campeona-
to do seu bairro” e a rivalidade que deveria
assentar no “fair play” acaba por ser
fomentadora de autênticas batalhas e guerri-
lhas, algumas de triste memória que me dis-
penso de citar. Para alguns dirigentes, pressi-
onados por adeptos “irracionais”, porque in-
felizmente a paixão clubística é algo que é de
difícil explicação pela Psicologia e Sociologia,
não olha a meios para atingir os fins. E são
muitos, desde “utilização” das claques, jogos
de influência, acusações aos adversários, ten-
tativas de corrupção, contratações de jogado-
res e treinadores pagos a “peso de ouro”,
criação de SADs que depois perdem o contro-

lo para “investidores” terceiros ou declaram
falência, etc.

Apesar do muito dinheiro distribuído ao
futebol, este é um autêntico “flop” em termos
económicos e desportivos, porque a maioria
dos jogos das competições profissionais têm
“meia dúzia” de espectadores, salvo aqueles
em que intervêm os três clubes grandes (FCP,
SLB e SCP). O resto é paisagem, mas os diri-
gentes defendem a sua capelinha com olhos e
dentes e não querem ver a realidade. Como é
possível que um país como o nosso, tenha
trinta e seis equipas nos campeonatos profis-
sionais? Estes organizados pela Liga Portu-
guesa do Futebol Profissional (LPFP), por
delegação da FPF e nos quais a maioria dos
jogos têm poucas centenas de espectadores e
cujas receitas nem chegam para pagar à equi-
pa de arbitragem, composta por mais de qua-
tro elementos que se deslocam, por vezes de
muito longe….

E o paradoxo ainda é maior porque nessas
equipas profissionais a maioria dos planteies,
em média de 28 jogadores, é composta por
jogadores estrangeiros! No último jogo entre
o Sporting e Porto, dos 28 jogadores que par-
ticiparam nele apenas 5 eram portugueses (3
do SCP e 2 do FCP). E se olharmos para os
planteis dos dois clubes, verificamos que os
jogadores portugueses representam apenas
23%. Triste realidade que deveria encher de
vergonha os dirigentes desses clubes e de
todos mais ligados ao futebol português.

Porquê? E as respostas serão variadas,
mas de acordo como cada um quer ver a
sociologia do futebol português. Os adeptos
não olham à nacionalidade dum golo da sua
equipa e tanto pode ser espanhol, francês,
brasileiro, mexicano, holandês, uruguaio, ar-
gelino, maliano, sérvio, macedónio, etc., estas
as nacionalidades dos 23 jogadores estrangei-
ros que atuaram no Estádio de Alvalade, num
jogo de fraco nível competitivo e de pobre
espetáculo. Mas também nas camadas jovens,
dos Sub-23 para baixo, já existem muitos jo-
vens estrangeiros nos principais clubes e tam-
bém em equipas das distritais, onde o SEF tem
detetado muitos em situação ilegal de perma-
nência no país e, muitas vezes a viverem em
condições indignas. Pelos vistos com prenún-
cio de tráfico de pessoas, conforme relatórios
das entidades fiscalizadoras.

Há falta de jovens portugueses com nível
futebolístico? Então reduzam-se as equipas
profissionais e ou invista-se mais na forma-
ção. Contudo, para os dirigentes e treinadores
é mais fácil ir à loja do chinês… Aos nossos
jovens, aqueles que ainda sonham ou se di-
vertem com o genuíno prazer de jogar fute-
bol, resta depender dos “favores” de toda
uma camada de (ir)responsáveis que continu-
am a gerir a sua quintinha.

Os políticos saberão aparecer nas festas,
muitas vezes com convites “irrecusáveis” até
porque lhes permitem aparecer nos holofotes
das vitórias.

Assim, o futebol português é mesmo um
equívoco, nos seus diversos níveis de compe-
tição, mas permite a muita gente descarregar
as suas frustrações e dar largas a uma
agressividade contida noutro contexto. Mas
acaba por ser uma péssima escola de educa-
ção.

Conforme foi publicado
na edição anterior, a Euros-
puma provou a viabilidade
industrial da produção de
espuma viscoelástica com
poliol reciclado, proveniente
de resíduos volumosos.

Esta espuma foi concebi-

da para a camada superior de
um colchão pela sua suavida-
de e excelente permeabilidade
ao ar.

No âmbito do projeto
UrbanRec, a Eurospuma S. A.
– um produtor de espuma
português sediado em Gue-

tim (na periferia de S. Félix
da Marinha) – abraçou o
desafio de dar uma segunda
vida aos resíduos volumo-
sos, incorporando poliol
reciclado na produção de
espuma viscoelástica usada
em colchões novos.

Eurospuma produz a primeira espuma
com matéria-prima reciclada
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Em termos estatísticos, o
ano de 2018 fica marcado, por
um lado, pela grande redu-
ção do número de incêndios
rurais face aos anos anterio-
res, mas também pelo aumen-
to das solicitações do INEM
para ocorrências de emergên-
cia pré-hospitalar.

“Apesar de termos parti-
cipado durante seis dias con-
secutivos no grande incêndio
florestal de Monchique, as-
sim como Santarém e Braga,
os meses de verão foram mais
calmos do que em 2016 e
2017.”

Contudo, “ao longo do
ano respondemos a 295
ativações do Centro de Ori-
entação de Doentes Urgen-
tes do INEM, 111 das quais
para acidentes de viação e
59 para outras situações de
trauma.”

No ano de 2018 foram
apenas registadas 21 recu-
sas de disponibilidade ao
CODU, o que corresponde

a uma redução de 95% face
à média registada entre2010
e 2015. Já em 2016 esse nú-
mero havia sido reduzido
para 112 e em 2017 para 44.

Quanto a incêndios es-
truturais, transportes, detri-
tos e fugas de gás regista-
ram-se 73 ocorrências, mais
16 do que em 2017 e mais 19
do que em 2016. O número
de queda de árvores, inun-
dações e outros riscos natu-
rais foi de 48, em linha com
os anos anteriores.

No serviço programado
de transporte de doentes não
urgentes (TDNU) foram rea-
lizados 29.859 transportes,
mais 1.157 transportes do que
em   2017 e mais 4.102 do que
em  016. “O serviço TDNU
requisitado pelas entidades
públicas protocoladas ou pe-
los associados, representa um
importante apoio à comuni-
dade local. Deve ser sempre
agendado entre 72 a 48 horas
da intenção de transporte.”

Ao nível da formação e
instrução, para além de todas
as ações internas e incorpora-
ção de oito novos bombeiros,
registaram-se ainda diversos
cursos externos ministrados
pela Escola Nacional de Bom-
beiros e outras entidades cer-
tificadas como, por exemplo,
técnicas de socorrismo tripu-
lante de ambulância de trans-
porte, tripulante de ambulân-
cia de socorro, técnicas de
salvamento e desencarcera-
mento, operador de central,
matérias perigosas, equipas
de reconhecimento e análise
de situação, segurança e com-
portamento em incêndios flo-
restais, formação de forma-
dores para combate a incên-
dios urbanos e industriais,
condução fora de estrada,
trauma 24 horas, análise e uso
inicial de formadores, com-
bate a incêndios em aerona-
ves e proteção individual
NRBQ.

O ano fica também mar-
cado pelo lançamento da pri-
meira pedra para a constru-
ção do novo quartel, da
certificação da Direção Geral
do Emprego e das Relações
do Trabalho para a área da
formação e da entrada em
funcionamento da 3.ª Equipa
de Intervenção Permanente
(EIP) suportada pelo Municí-
pio de Espinho, que permite
garantir um elevado grau de
prontidão e a pronta resposta
a emergências entre as 8 e as
24 horas, todos os dias do
ano. O período noturno das
00h00 às 7 horas é assegura-
do em regime voluntário, com
o número médio de nove
bombeiros por turno.

3623 operações de socorro e
incorporados oito bombeiros

O ano de 2018 dos Bombeiros
do Concelho de Espinho

Foi abandonado um colchão em plena via pública da cidade

...com legenda!
Foto BRUNO SERRA

Fotos DIREITOS RESERVADOS

“O futuro da tatuagem
em Portugal”
debatido em Espinho

Realizou-se no auditório do Fórum de Arte e
Cultura de Espinho uma conferência organizada
pela Ink Talents, visando reunir tatuadores, body
piercers, modificadores corporais, proprietários,
gerentes e funcionários de estúdios de tatuagem,
piercing e modificadores corporais e profissio-
nais de entidades públicas e privadas direta ou
indiretamente envolvidos neste sector.

A conferência de sábado à tarde abordou o
reconhecimento da profissão e da necessidade da
criação de um código deontológico, de regula-
mentos para profissionais e para os locais onde são
praticadas estas atividades.

No âmbito da interven-
ção realizada pelo Centro
Comunitário do Centro So-
cial de Paramos, teve início
em maio de 2018 o projeto
Power Up, financiado pela
Secretaria de Estado da Ci-
dadania e da Igualdade que
se destina a doze jovens re-
sidentes no Complexo Habi-
tacional da Quinta de Para-
mos.

Este projeto surgiu no
âmbito do projeto fotográ-
fico “na minha rua”, tam-
bém promovido e dinami-
zado pelo Centro Comuni-
tário do Centro Social de
Paramos, que culminou com
uma exposição no centro
multimeios de espinho e que

vem dar continuidade à in-
tervenção realizada, pro-
pondo-se o acesso a um con-
junto de experiências e
oportunidades formativas e
culturais que constituam um
contributo para o seu em-
poderamento e um incenti-
vo à construção de um pro-
jeto de realização pessoal e
profissional.

As doze power girls em
2018 já participaram num
boot camp na Serra da Freita
e atualmente, têm aulas de
dança contemporânea, can-
to e marketing digital, que
continuam ainda este ano,e,
paralelamente outras ativi-
dades, nomeadamente au-
las de natação e workshops

nas áreas da moda e estéti-
ca, fotografia e vídeo.

Estão ainda previstas
experiências e visitas cul-
turais, bem como o con-
tacto com pessoas com
percursos profissionais e
pessoais inspiradores e
que são referências nacio-
nais e internacionais.

“O poder contagia-se!
Deseja-se que as power
girls se tornem animado-
ras do seu bairro e da co-
munidade em que se inse-
rem. Que partilhem os seus
poderes, talentos, compe-
tências e a experiência do
Power Up… E que o poder
se contagie por estas e ou-
tras ruas.”

Power Up
Projeto do Centro
Social de Paramos
para doze jovens

residentes no Complexo
Habitacional da Quinta
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A VACINAÇÃO
REDUZ O NÚMERO
DE CASOS
E DE MORTES
POR PNEUMONIA

Com a aproximação do inverno e das bai-
xas temperaturas, regista-se um aumento do
número de casos de gripe e de outras infeções
respiratórias. Nalguns doentes, como idosos
ou portadores de doenças crónicas, esta pode
evoluir para situações mais graves, das quais
se destaca a pneumonia.

A pneumonia é uma infeção do tecido
pulmonar, mais precisamente o parênquima
pulmonar, que prejudica a realização de tro-
cas gasosas ao nível dos alvéolos e dos
bronquíolos respiratórios, provocando difi-
culdade respiratória.

Esta doença é desenvolvida, na maior parte
dos casos, através da inalação de bactérias e
outros microrganismos presentes na faringe e
na cavidade oral. Mais raramente, pode tam-
bém desenvolver-se pelo contacto com outros
doentes, através da transmissão de partículas
ou gotículas infetadas, bem como em contexto
hospitalar, onde existe uma multiplicidade
de microrganismos, uma parte deles resisten-
te a antibióticos.

Mais frequente em idosos e crianças, a
pneumonia atinge outros grupos de risco, tais
como doentes crónicos (com doença pulmo-
nar obstrutiva crónica, diabetes, infeção VIH,
insuficiência renal, imunodepressão, etc.),
fumadores, alcoólicos e toxicodependentes.

Os seus sintomas mais frequentes são a
dificuldade respiratória ou falta de ar, dor na
zona torácica, febre (na maioria dos casos
elevada), calafrios, tosse com possibilidade
de expetoração e dor de cabeça e nos múscu-
los. Normalmente, estas complicações sur-
gem de forma rápida, com possibilidade de se
manifestarem ao mesmo tempo.

É aqui que importa realizar um diagnósti-
co atempado, dado que os todos os sintomas
referidos são comuns a outras doenças do
sistema respiratório. Exceto em casos de gran-
de gravidade, o doente deve começar por se
dirigir aos Cuidados de Saúde Primários, onde
os médicos estão em condições de decidir se é
possível iniciar tratamento apenas com base
nos sintomas e no exame físico ou se é neces-
sário realizar análises e uma radiografia
torácica, o que em geral obriga a deslocação
ao hospital.

No que respeita ao tratamento da pneu-

monia, este centra-se na administração de
antibióticos e no controlo dos sintomas, além
de medidas gerais como repouso, alimenta-
ção adequada e correta ingestão de líquidos.
Dependendo da gravidade do estado do do-
ente, decide-se se este será tratado em regime
de ambulatório ou se será internado.

Mesmo com o registo maioritário de casos
tratados em regime ambulatório, a pneumo-
nia continua a ser uma das principais causas
de internamento hospitalar no nosso país.
Isto acontece devido à gravidade do quadro
clínico ou por via da fragilidade dos doentes,
que muitas vezes veem as suas doenças cróni-
cas descompensadas.

A pneumonia pode e deve ser prevenida
através da adoção de um estilo de vida saudá-
vel (que inclua alimentação saudável, prática
de exercício físico, cessação tabágica e redu-
ção do consumo de álcool) e, muito importan-
te, através da vacinação, que inclui a adminis-
tração da vacina pneumocócica e da vacina da
gripe. No meio hospitalar, o respeito pelas
regras de controlo de infeção é essencial
(higienização das mãos, uso de equipamento
de proteção, respeito pelas sinalizações pre-
sentes nas enfermarias).

Existe ainda muita resistência por parte
da população portuguesa à vacinação sazo-
nal contra a gripe. É por isso crucial trabalhar
no sentido de consciencializar, principalmen-
te os grupos de risco, para esta doença, poten-
cialmente fatal, e para a importância da vaci-
nação. Só este ano, o Serviço Nacional de
Saúde tem 1.4 milhões de doses de vacinas
para administrar, para além das vacinas que
podem ser adquiridas nas farmácias com pres-
crição médica.

Adotar os comportamentos preventivos
referidos anteriormente é já um grande passo
na redução do número de casos de pneumo-
nia, algo em que a Sociedade Portuguesa de
Medicina Interna quer continuar a apostar,
seja na promoção de iniciativas dirigidas à
população, seja na constante formação de
internistas e outros profissionais de saúde.

* Internista e membro da Sociedade
Portuguesa da Medicina Interna

Vasco Barreto (*)

AGENDA

...com legenda!
Foto DIREITOS RESERVADOS

O Rancho Recordar é Viver de Paramos foi até Folgosa
(Maia) ao Encontro de Janeiras

24 de janeiro
16h30 – Cinema do Multimeios
Estreia nacional de “Green

Book – Um Guia para a Vida”
Realizador: Peter Farrelly
Atores: Viggo Mortensen, Ma-

hershala Ali e Don Stark
Categoria: drama
Realizador: Peter Farrelly
Vencedor de três Globos de

Ouro
Melhor Filme – Musical ou Co-

média
Melhor Argumento
Melhor Actor Secundário –

Mahershala Ali
Em 1962, Tony Lip é contrata-

do para ser o motorista do
pianista Don Shirley durante
uma digressão ao sul dos Es-
tados Unidos, numa era em
que os descendentes de afri-
canos eram obrigados a usar
alojamentos e serviços alter-
nativos, por via das leis de
segregação racial em vigor
abaixo da linha Mason-Di-
xon…

21h30 – Biblioteca Municipal
Onda Poética
Coordenação: Anthero Mon-

teiro

24, 25, 26, 27 e 30 de janeiro
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante, ao som de acor-

des no Baccará

24 de janeiro a 2 de março
10 às 17 horas de segunda a

sexta-feira, das 10 horas às
13h30 e das 14h30 às 18 horas
ao sábado – Museu Munici-
pal (FACE – Fórum de Arte e
Cultura de Espinho)

Exposição retrospetiva de Jai-
me Silva (n. 1947) – Viacrucis

Curadoria: Helena Mendes Pe-
reira

Organização: Fundação Bienal
de Arte de Cerveira.

25 de janeiro
10 horas – Biblioteca Munici-

pal
Visitas guiadas

16h30 e 21h30 – Cinema do
Multimeios

“Green Book – Um Guia para a
Vida”

Realizador: Peter Farrelly
Atores: Viggo Mortensen, Ma-

hershala Ali e Don Stark
Categoria: drama

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

Borges e Hugo Rosa
25 e 26 de janeiro
23 horas – Casino
Rui Vilhena Duo
Música ao vivo no bar The Joker

com entrada livre
26 de janeiro
11 horas – Biblioteca Munici-

pal
“Bebéteca – Letras e Chupetas”
Atividades de promoção da lei-

tura para a primeira infância
“Nas sessões da Bebéteca, acon-

tecem momentos mágicos
com o bebé e seus familiares.
Canções, histórias, brincadei-
ras e experiências sensoriais
fazem destas sessões vivên-
cias importantes para o de-
senvolvimento do bebé!

Público-alvo: bebés até aos 36
meses (com um ou dois acom-
panhantes)

Inscrição obrigatória
16 horas – Multimeios (galeria)
Inauguração da exposição fo-

tográfica “Personalidades” de
Domingos Santos

21 horas – Casino
“Senta-te e Ri” com Aldo Lima
21h15 – Igreja Paroquial de

Paramos
Concerto do Grupo Coral de

Paramos com a participação
de Músicos da Banda de Pa-
ramos

27 de janeiro
15 e 18 horas – Cinema do

Multimeios
“Green Book – Um Guia para a

Vida”
Realizador: Peter Farrelly
Atores: Viggo Mortensen, Ma-

hershala Ali e Don Stark
Categoria: drama

15h30 – Papelaria Livrália
Apresentação do livro “Você

veio a terra com uma missão”
de Isabel Lopes

Entrada livre

29 e 30 de janeiro
16h30 – Cinema do Multimeios
“Green Book – Um Guia para a

Vida”
Realizador: Peter Farrelly
Atores: Viggo Mortensen, Ma-

hershala Ali e Don Stark
Categoria: drama
31 de janeiro
16h30 – Cinema do Multimeios
Estreia nacional de “Correio de

Droga”

Realizador: Clint Eastwood
Atores: Clint Eastwood, Bra-

dley Cooper, Laurence Fis-
hburne e Dianne Wiest

Categoria: crime e drama
Com 90 anos, um agricultor,

antigo soldado na Segunda
Guerra Mundial, é apanhado
a transportar três milhões de
dólares em cocaína…

1 e 2 de fevereiro
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
“Correio de Droga”
Realizador: Clint Eastwood
Atores: Clint Eastwood, Bra-

dley Cooper, Laurence Fish-
burne e Dianne Wiest

21 horas – Casino
Concerto de Edu Miranda Trio
2 de fevereiro
21h30 – Auditório de Espinho

(Academia de Música)
Concerto de jazz de Enrico Rava
Enrico Rava (trompete), Fran-

cesco Diodati (guitarra),
Gabriele Evangelista (baixo)
e Enrico Morello (bateria)

3 de fevereiro
15 e 18 horas – Cinema do

Multimeios
“Correio de Droga”
Realizador: Clint Eastwood
Atores: Clint Eastwood, Bra-

dley Cooper, Laurence Fish-
burne e Dianne Wiest

Categoria: crime e drama
5 e 6 de fevereiro
16h30 – Cinema do Multimeios
“Correio de Droga”
6 de fevereiro
21h30 – Auditório (Cinema) do

Casino
“Shoplifters: Uma Pequena Fa-

mília de Ladrões”
Vencedor da Palma de Ouro na

última edição do Festival de
Cannes

Realizador: Hirokazu Koreeda
FEST Cineclube de Espinho

com sessão mensal gratuita
8 e 9 de fevereiro
21 horas – Casino
Concerto do Trio Pagú
9 de fevereiro
21h30 – Auditório de Espinho

(Academia de Música)
Concerto de jazz de Eduardo

Cardinho com o novo disco
“In Search of Light”

Eduardo Cardinho (vibrafone),
João Barradas acordeão (mi-
di), André Rosinha (contra-
baixo) e Bruno Pedroso (bate-
ria)
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Isabel Lopes
apresenta livro
“Você veio a terra
com uma missão”
na Livrália

“Você veio a terra cm uma
missão” é o título do quinto
livro de Isabel Lopes, com
sessão de lançamento mar-
cada para as 15h30 de do-
mingo, na Papelaria Livrália
(Rua 23).

“Saiba como descobrir e
cumprir o propósito para que
nasceu” é a proposta da auto-
ra que virá da Amadora a
Espinho para apresentar o li-
vro da Editora Ascensão.

“Personalidades”
(exposição
fotográfica)
do espinhense
Domingos Santos

A galeria do Multimeios
acolhe de 26 de janeiro a 2 de
março a exposição de foto-
grafia do espinhense Domin-
gos Santos, intitulada “Per-
sonalidades”.

Domingos Santos é fotó-
grafo profissional e pertence
à 3ª geração de uma família
de fotógrafos. Dedica-se es-
sencialmente a fotografia de
reportagem social, empresa-
rial e fotografia de estúdio.

Ao longo dos últimos 30
anos tem tido a oportunidade
de fotografar diversas perso-
nalidades nacionais e inter-
nacionais. No 30º aniversário
do seu percurso profissional,
que coincide com os 100 anos
da sua família na fotografia,
decidiu fazer uma exposição
de fotografias suas, de algu-
mas dessas figuras públicas
(desde artistas de entreteni-
mento, músicos, políticos, jo-
gadores de futebol, empresá-
rios, etc.).

A inauguração da exposi-
ção foi marcada para as 16
horas de sábado.

“Aldo Lima desde pequenino”,
Luís Filipe Borges e
Hugo Rosa no Casino Espinho

Em janeiro, o Casino Es-
pinho dá o mote para um iní-
cio de ano divertido com uma
rúbrica dedicada ao humor, o
“Senta-te a Rir”. Todas as sex-
tas-feiras e sábados do mês
sobem ao palco os mais
talentosos artistas nacionais
para serões repletos de situa-
ções caricatas e muitas garga-
lhadas.

Para fechar em chave de
ouro o “Senta-te a Rir”, no
sábado entra em cena Aldo
Lima com o seu novo espetá-
culo “Aldo Lima desde pe-
quenino”.

Durante cerca de uma
hora e meia, o humorista via-
ja de forma inteligente e in-
quietante através de experi-
ências com que todos se iden-
tificam, sempre com o humor
como tónica principal.

Aldo Lima faz parte do
Club da Comédia, juntamen-
te com outros humoristas na-
cionais, que se reuniu com o
objetivo de não deixar mor-
rer a Stand Up Comedy em
Portugal.

Na noite anterior, o Casi-
no Espinho apresenta Luís
Filipe Borges acompanhado
de Hugo Rosa em mais um
espetáculo imperdível do
“Senta-te a Rir”.

Luís Filipe Borges, hu-
morista, ator, escritor e
guionista, conquistou o pú-
blico português com progra-

mas como “A revolta dos
pastéis de nata” e “Cinco
para a meia-noite”.

Neste espetáculo Luís Fi-
lipe Borges é acompanhado
por Hugo Rosa, um jovem
humorista reconhecido no
mundo da Stand Up Co-
medy.

Hugo Rosa descobriu a
sua paixão pela comédia em
2009 e no ano seguinte come-
çou a explorar outras verten-
tes desta arte como o impro-
viso, o guionismo e a escrita
criativa. Juntos prometem le-
var o público “às lágrimas”
na Sala Baccará.

Enrico Rava (80 anos) no cartaz do
Auditório de Espinho (Academia)

O Auditório de Espinho (Academia de Música) acolhe jazz
no sábado, às 21h30, com Enrico Rava (trompete), Francesco
Diodati (guitarra), Gabriele Evangelista (baixo) e Enrico
Morello (bateria).

O trompetista Enrico Rava é um músico incansável apesar
de ter já 80 anos, criando projetos e lançando discos (como o
belíssimo Wild Dance, na ECM, em 2015) a um ritmo constan-
te. Desde os anos 60, o músico italiano construiu uma longa e
elogiada discografia e colaborou com músicos como John
Abercrombie, Gil Evans, Richard Galliano, Joe Lovano, Pat
Metheny, Michel Petrucciani, Cecil Taylor, Carla Bley, Lee
Konitz, entre muitos outros. Enrico Rava vem até Espinho
com o seu novíssimo quarteto composto por três jovens talen-
tos do jazz: Francesco Diodati, Gabriele Evangelista e Enrico
Morello. Uma oportunidade irrecusável de partilhar uma
noite com o grande mestre do jazz italiano.

Concerto do Grupo Coral de Paramos
O Grupo Coral de Para-

mos irá realizar um concerto
com a participação de músi-

cos da Banda União Musical
Paramense, às 21h15 de sába-
do, na Igreja Paroquial de Pa-

ramos. O evento integra-se
no programa festivo de Santo
Tirso de Paramos.

Banda Paramense
festeja 86 anos

Realizaram-se no sábado as comemorações dos 86 anos
da Banda União Musical Paramense.

O programa foi encetado com o hastear das bandeiras
frente à sede da coletividade, seguindo-se uma missa na
Igreja Paroquial de Paramos e romagem ao cemitério.

O jantar aniversariante decorreu no salão paroquial e a
sessão solene com distinção de associados no salão da
Banda União Musical Paramense, seguida de um concerto.
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Rua 2, n.º 1269 - 4500-261 Espinho • Telef. 220193486 • Tlm. 916921089

Especialidade em Peixe de Mar

Av.ª Central Sul, n.º 1453 - Paramos
Tlm. 917 232 793  • didonnapeles@gmail.com • www.didonnapeles.com

• Pretende fazer o seu casaco por medida?

• Pretende recuperar ou transformar os
seus casacos de pele?

Visite-nos!

José Alberto M. Pereira

DESCONTOS ATÉ 50%

VISON  *  RAPOSA  *  ASTRAKAN
COURO  *  CAMURÇA
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OPINIÃO
CONTRA A CORRENTE
Manuel Sancebas

CATASTROFISMO
Basta!
É peso a mais
Alerta a Humanidade.
Ó Homem!
Purifica a inteligência
E afasta da invenção
O que não possui conveniência.

Há falta de trabalho
Rouba-se e mata-se
Longe das coisas e das pessoas
O Sol bem iluminado
Vê tudo…
Mas está calado
Tal como eu tem fechado os olhos.
Mas se abro os braços
Vai ser tudo escolhos.
É o fim…

O X Encontro de Cantares
de Janeiras de Silvalde decor-
reu sábado e foi organizado
pelo Rancho de S. Tiago de
Silvalde, numa atividade
inserida nas comemorações
dos 40 anos do grupo.

Participaram o Rancho
Regional de Argoncilhe, o
Rancho das Lavradeiras da
Trofa e o Grupo de Danças e
Cantares Regionais do Orfeão
da Feira.

O encontro iniciou-se pe-
las 19 horas com a concentra-
ção dos grupos na Casa da
Cultura Santiago, onde os
participantes puderam visi-
tar as instalações do grupo
anfitrião e deleitarem-se com
a qualidade do seu museu. E
foi servido o jantar convívio
com sobremesas alusivas à
época.

Assistiu-se a uma recria-

ção de cantares de Boas Fes-
tas e aos Reis, no Salão Paro-
quial, onde os grupos foram
recebidos pela “Maria”, pelo
“Manel” e a sua filha, propor-
cionando uma noite diverti-

da e mostrando aos presentes
como eram os “serões” do
“povo” e dos cantadores de
janeiras em finais do século
XIX e inícios do século XX.

Estiveram presentes a

Lavradeiras da Trofa e Grupo de Danças e Cantares
Regionais do Orfeão da Feira no Encontro
de Cantares de Janeiras do Rancho de Silvalde

vereadora Lurdes Ganicho, o
presidente da Junta de fre-
guesia de Silvalde, José Carlos
Teixeira, e Fábio Pinto, em
representação da Federação
do Folclore Português.

Com este encontro, o Ran-
cho de Silvalde encerra mais
um período intenso, onde, e
desde o início de dezembro,
andaram pelas ruas d fregue-
sia a cantar as boas festas.

“Uma palavra de agrade-
cimento ao Sr. Padre Manuel
António, pela disponibi-
lização do Salão Paroquial e
também pela colaboração que
tem vindo a prestar ao longo
destes 40 anos, recordando
que aquela ‘Casa’ foi a pri-
meira sede desta coletivi-
dade”, deu ainda nota Fran-
cisco Moreira, presidente do
Rancho de S. Tiago de Sil-
valde.

Fotos DIREITOS RESERVADOS

Mostra retrospetiva
de Jaime Silva

Foi inaugurada no sábado e ficará em exposição nas
galerias do Museu Municipal até 2 de março a exposição
“Viacrucis – a pintura como interrogação”, de Jaime Silva.

Trata-se de uma mostra com curadoria de Helena Mendes
Pereira, apresentada no Museu Municipal numa parceria com
a Fundação Bienal de Arte de Cerveira.

A exposição patente nas galerias Amadeo de Souza-Car-
doso, do Fórum de Arte e Cultura de Espinho inclui uma
seleção de obras que abarcam praticamente todos os anos da
produção individual do autor.
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CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B
Resultados

Leça-Lusitânia Lourosa ..................... 0-2
Penalva Castelo-Cesarense ............... 1-1
Paredes-Gafanha ................................ 4-1
Amarante FC-Gondomar .................. 1-0
Lusitano FCV-U. Madeira ................. 1-0
Cinfães-SC Coimbrões ....................... 0-1
Sp. Mêda-AD Sanjoanense ................ 0-1
Sp. Espinho-Águeda ......................... 2-1
Marítimo B-FC Pedras Rubras ......... 1-1

Jornada 19.ª - 27/01
Cesarense-Leça

SC Coimbrões-Paredes
FC Pedras Rubras-Penalva Castelo

Lusitânia Lourosa-Cinfães
 Gafanha-Marítimo B
Gondomar-Sp. Mêda

AD Sanjoanense-Sp. Espinho
(Estádio Conde Dias Garcia, domingo, 15h00)

Águeda-Lusitano FCV
U. Madeira-Amarante FC

Classificação
J V E D F-C P

Gondomar 18 11 4 3 27-11 37
Lusitânia Lourosa18 9 7 2 30-15 34
Lusitano FCV 18 9 5 4 33-14 32
Sp. Espinho 18 8 7 3 23-12 31
AD Sanjoanense 18 9 4 5 22-19 31
Amarante FC 18 8 4 6 21-15 28
Paredes 18 8 4 6 26-16 28
U. Madeira 18 8 3 7 17-17 27
SC Coimbrões 18 7 6 5 18-18 27
Águeda 18 6 7 5 18-17 25
Gafanha 18 7 3 8 29-34 24
Marítimo B 18 5 8 5 24-24 23
Cinfães 18 6 3 9 13-16 21
Penalva Castelo 18 6 3 9 18-32 21
Cesarense 18 3 9 6 23-25 18
FC Pedras Rubras 18 3 8 7 18-24 17
Leça 18 4 4 10 14-28 16
Sp. Mêda 18 0 1 17 9-46 1

Estádio do Bolhão (Fiães)
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Árbitro: Rui Mendes (AF Santarém)
Árbitros Assistentes: Afonso Silveira e Adriano Sousa

Ao intervalo: 1-0
Golos: 1-0, por Gustavo Moura (5); 1-1, por Tito (69);
          2-1, por Leo Cordeiro (83)

V A
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A equipa de futebol sénior
do Sporting Clube de Espi-
nho iniciou a segunda volta
da Série B do Campeonato de
Portugal com uma vitória, por
2-1, ante o Recreio de Águeda.
Um jogo extremamente difí-
cil para os alvinegros perante
uma equipa muito bem estru-
turada, combativa e fisica-
mente mais forte.

Pese embora o Sporting
Clube de Espinho tenha en-
trado muito bem, ao marcar o
primeiro golo, aos cinco mi-
nutos, a tarefa daí em diante
não se afigurou nada fácil. Os
tigres encontraram um adver-
sário muito bem organizado,
sobretudo no seu meio-cam-
po e na linha defensiva. Os
aguedenses criaram muitas
dificuldades ao processo
ofensivo dos espinhenses,
com uma marcação ao ponta-
de-lança, Jaime Poulson e ao

extremo-esquerdo, Paulinho.
Uma estratégia bem imple-
mentada por Henrique Nu-
nes, num esquema que confi-
gurava cinco defesas.

O primeiro golo surgiu,
precisamente, por parte de
Gustavo Moura. O avançado
brasileiro, certamente, não fi-
gurava nos planos do treina-
dor adversário e foi esqueci-
do pelos defensores, apare-
cendo, soltou a inaugurar o
marcador. Um lance que mo-
ralizou os tigres e que levou a
que dominassem toda a pri-
meira parte, embora sem con-
seguirem penetrar na defesa
do adversário.

A reação do Águeda ao
golo dos espinhenses surgiu,
apenas, aos 10 minutos. O
guardião brasileiro dos tigres
estava no lugar certo e fez
uma grande defesa.

No segundo tempo, a

equipa visitante entrou em
campo com outra disposição.
E embora avançasse mais as
suas linhas e mostrasse um
esquema mais ofensivo, não
criou grandes situações de
perigo para a baliza do
Sporting Clube de Espinho.

Os tigres estiveram muito
perto de fazer o 2-0, por inter-
médio de Paulinho, aos 67
minutos, com o guarda-redes
Mário Évora a ver a passar a
bola muito rente ao poste es-
querdo. Foi o único lance que
o lateral-direito do Águeda,
Mica, que esteve exímio na
marcação ao extremo brasi-
leiro, o deixou escapar. E, na
resposta, os aguedenses che-
garam ao empate, por inter-
médio de Tito, num lance den-
tro da área dos espinhenses.

Com este golo, os tigres
não baixaram os braços e Rui
Quinta reforçou o ataque, con-

seguindo chegar ao 2-1, num
lance em que Leo Cordeiro
deu seguimento a uma defe-
sa incompleta de Mário Évora
a um remate de Edgar Abreu.

O final acabou por ser
empolgante, com a equipa de
Águeda a carregar sobre o
Sporting de Espinho, com lan-
çamentos para a área dos
espinhenses de maneira a
aproveitar a altura dos seus
jogadores. Os aguedenses
acabaram por marcar, mas o
árbitro assistente Adriano
Sousa, bem, anulou o golo de
Rodrigo, por posição irregu-
lar de um central do Águeda
que cabeceou a bola. Um lan-
ce que valeu o cartão verme-
lho direto ao capitão da equi-
pa visitante por empurrar o
árbitro auxiliar.

Vitória justíssima da
equipa do Sporting Clube
de Espinho pela forma com

Vitória suada

que se empenhou do princí-
pio ao fim e pelo trabalho
coletivo e persistente que

demonstrou ao longo da
partida.

Manuel Proença

Leões Bairristas derrotam
Cantinho da Ramboia

A equipa dos Leões
Bairristas venceu o Can-
tinho da Ramboia por 4-1
e aproximou-se do líder
da 1.ª Divisão da Liga de
Futebol Popular de Espi-
nho, o Grupo Desportivo
Ronda, que ficou isento
da jornada.

Os silvaldenses estão,
assim, a apenas dois pon-
tos dos guetinenses, nu-
ma jornada em que o ter-
ceiro e o quarto classifi-
cados, Quinta de Paramos
e Corga de Silvalde, res-
petivamente, também não
deixaram os seus crédi-
tos por mãos alheias.

Na 2.ª Divisão, os três
primeiros classificados es-
tão muito próximos, com o
líder, o Grupo Desportivo
dos Outeiros, a apenas um
ponto do Desportivo Re-
gresso, segundo classifica-
do.

Os Outeiros acabaram
por atirar o Estrelas da
Ponte de Anta para a quar-
ta posição na tabela, ao
vencer o seu adversário,
salvaguardando, também,
a liderança.

No próximo fim-de-se-
mana regressa a Taça Ci-
dade de Espinho com a
segunda eliminatória.

LIGA DE FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO

Resultados
Quinta Paramos-Novasemente .......... 1-0
AD Guetim-Corga Silvalde ................ 0-2
Leões Bairristas-Cantinho Ramboia .. 4-1
Rio Largo-Desportivo Ponte Anta ..... 1-2
Magos Anta-Associação Esmojães .... 4-1
GD Idanha-Águias Paramos .............. 2-5
Folgou o GD Ronda

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 10 8 1 1 31-6 25
Leões Bairristas 10 7 2 1 29-12 23
Quinta Paramos 10 7 1 2 19-9 22
Corga Silvalde 10 5 3 2 22-14 18
Rio Largo 11 5 1 5 17-22 16
Magos Anta 10 4 3 3 22-17 15
Águias Paramos 10 4 3 3 18-13 15
Novasemente 10 3 2 5 12-20 11
Cantinho Ramboia 10 3 1 6 24-24 10

Assoc. Esmojães 10 2 4 4 14-19 10
AD Guetim 10 3 1 6 7-17 10
Desp. Ponte Anta 11 3 1 7 12-24 10
GD Idanha 10 0 1 9 11-41 1

Próxima jornada (2 e 3 fevereiro)
Corga Silvalde-Cantinho Ramboia
Associação Esmojães-AD Guetim

Águias Paramos-GD Ronda
Magos Anta-Quinta Paramos

Novasemente-Desportivo Ponte Anta
Leões Bairristas-GD Idanha

Folga o Rio Largo

Melhores marcadores
Hélder Resende (GD Ronda) ............... 14
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ........ 9
Marcos Neto (Magos Anta) ................... 9

2.ª DIVISÃO

Resultados
Águias Anta-Desportivo Regresso .... 1-3
Juv. Estrada-Morgados Paramos ....... 1-3
GD Outeiros-Estrelas Ponte Anta ...... 3-0
Estrelas Divisão-Cruzeiro Silvalde .... 1-0

Lomba Paramos-Bairro Ponte Anta .. 2-1
Estrelas Vermelhas-Império Anta ..... 2-2

Classificação
J V E D F-C P

Desp. Regresso 10 8 0 2 28-9 24
GD Outeiros 10 7 1 2 21-9 22
Morgados Paramos 10 6 1 3 20-15 19
Estrelas Ponte Anta 10 5 2 3 25-15 17
Estrelas Divisão 10 5 2 3 16-16 17
Águias Anta 10 4 2 4 24-21 14
Bairro Ponte Anta 10 4 1 5 15-19 13
Cruzeiro Silvalde 10 3 3 4 21-26 12
Estrelas Vermelhas 10 2 4 4 15-21 10
Juventude Estrada 10 1 4 5 11-18 7
Império Anta 10 2 1 7 16-30 7
Lomba Paramos 10 1 3 6 11-24 6

Próxima jornada (2 e 3 fevereiro)
Juventude Estrada-Império Anta
Estrelas Divisão-Lomba Paramos

Estrelas Ponte Anta-Desp. Regresso
Cruzeiro Silvalde-Império Anta

Bairro Ponte Anta-Estrelas Vermelhas
Morgados Paramos-GD Outeiros

Melhores marcadores
Fábio Valente (Desportivo Regresso) .. 8
Bruno Oliveira (Estrelas Ponte Anta) .. 7
Francisco Moreira (GD Outeiros) ......... 7
Bruno Ferreira (Estrelas Ponte Anta) ... 7
Vítor Reis (Morgados Paramos) ........... 7

TAÇA CIDADE DE ESPINHO

2.ª ELIMINATÓRIA
Cantinho Ramboia-Leões Bairristas

(Guetim/sábado/15h)
GD Idanha/GD Ronda
(Paramos/sábado/15h)

Águias Paramos-Associação Esmojães
(Seara/sábado/15h)

Morgados Paramos-Novasemente
(Cassufas/sábado/15h)

Bairro Ponte Anta-Estrelas Ponte Anta
(Paramos/domingo/10h)

Estrelas Vermelhas-Quinta Paramos
(Cassufas/domingo/10h)
GD Outeiros-Águias Anta

(Seara/domingo/10h)
Corga Silvalde-Rio Largo
(Guetim/domingo/10h)

Fotos SÉRGIO SANTOS
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Tigres vencem dérbi
A equipa de voleibol

sénior masculina do Sp. Espi-
nho confirmou o maior favo-
ritismo e venceu o dérbi com
a Associação Académica de
Espinho. Ambas as equipas já
sem os treinadores principais
que iniciaram a temporada,
substituídos pelos adjuntos,
tiveram jornada dupla, com
os tigres a vencerem os dois
encontros e os academistas a
somarem mais duas derrotas.

Num dérbi sem grande
história e longe dos tempos
em que as equipas se batiam
renhidamente até ao último
ponto, os tigres souberam
aproveitar as fragilidades do
seu adversário e impuseram-
se pela margem máxima em
pouco menos de uma hora
(25-16, 25-14 e 25-18).

Depois de recuperar o
quarto lugar do Campeonato
na véspera, o Sporting Clube
de Espinho manteve-se assim,
‘ombro-a-ombro’, na luta pelo
terceiro com a Fonte Bastardo
– têm ambos os mesmos 36
pontos, embora os açorianos
contem com menos um jogo.

No sábado, a equipa já
com a liderança de Filipe Vitó,
reagiu da melhor maneira à
eliminação da Taça de Portu-

gal e bateu o Vitória Sport
Clube (Guimarães) por 3-0
(25-19, 25-16 e 25-20).

Por sua vez, os academis-
tas já sob o comando interina-
mente de Hugo Iglésias aca-
baram por perder por 0-3 com
o Esmoriz Ginásio Clube.

No próximo sábado, o
Sporting Clube de Espinho
volta à Arena Tigre para rece-
ber o Sport Lisboa e Benfica,
num jogo que terá início às 15
horas e que será transmitido,
em direto, pela SportTV4. Os
academistas recebem o Lei-
xões, no Pavilhão Arquiteto
Jerónimo Reis, às 15h30 de
sábado.

Sporting Espinho, 3
Académica Espinho, 0
Jogo na Arena Tigre, na

Nave Desportiva de Espinho.
Árbitros: Hélio Ormonde e
Pedro Gonçalves.

Parciais: 25-16 (17m), 25-
14 (21m) e 25-18 (21m).

Sporting Clube de Espi-
nho – Armando Velasquez (1
ponto), José Rojas (17), Phelps
(7), Marco Ferreira (10), Lou-
renço Martins (9) e Everton
Almeida (5) – seis inicial;
Januário Alvar e Simão Tei-
xeira (líberos), Afonso Guer-
reiro, Hugo Campos, Guilher-

me Meneses (2), Rodrigo
Pernambuco (5), Gonçalo
Sousa e João Nuno Pedrosa.

Treinador: Filipe Vitó.
Associação Académica

de Espinho – Nuno Silva (2
pontos), Bruno Gonçalves,
Relyea Speller (9), Jorge
Iglésias (2), Lídio Guedes (6)
e Simão Pedrosa (4) – seis ini-
cial; Jonathan Nunes (líbero),
Gonçalo Iglésias, Rui Silva (1),
Gonçalo Sapage (1) e Tiago
Nunes.

Treinador: Hugo Iglésias.
Sporting Espinho, 3

V. Guimarães, 0
Jogo na Arena Tigre, na

Nave Desportiva de Espinho.
Árbitros: Vítor Gonçalves e
Luís Meireles.

Parciais: 25-19 (23m), 25-
16 (22m) e 25-20 (26m).

Sporting Clube de Espi-
nho – Everton Almeida (4
pontos), Armando Velasquez
(1), José Rojas (8), Phelps (11),
Marco Ferreira (15) e Louren-
ço Martins (16) – seis inicial;
Januário Alvar (líbero), Gon-
çalo Sousa, Afonso Guerrei-
ro, Hugo Campos, Guilher-
me Meneses, João Nuno
Pedrosa, Rodrigo Pernam-
buco e Simão Teixeira.

Treinador: Filipe Vitó.
Vitória Sport Clube – José

Neves, Raul Muñoz (10 pon-
tos), Carlos Fidalgo (3), Ivan

Fernandez (4), Gonçalo Ruiz
(4) e Valência (6) – seis inicial;
Alberto Briceño (líbero), Da-
vid (2), Alonzo Parra, Jesus
Gomez (2), Sampaio, Bessa,
Miguel e Alexandre Reis.

Treinador: Adriano Paço.
Académica Espinho, 0

Esmoriz Ginásio, 3
Jogo no Pavilhão Arquite-

to Jerónimo Reis, em Espi-
nho. Árbitros: Nuno Teixeira
e José Caramez.

Parciais: 19-25 (20m), 14-

25 (18m) e 15-25 (20m).
Associação Académica

de Espinho – Bruno Gonçal-
ves, Daniel Canas (5 pontos),
Jorge Iglésias (5), Lídio Gue-
des (4), Relyea Speller (12) e
Nuno Silva (4) – seis inicial;
Simão Pedrosa (líbero), Rui
Silva (2), Gonçalo Iglésias,
Gonçalo Sapage, Tiago Nu-
nes, Tomás Moreira e Jona-
than Nunes.

Treinador: Hugo Iglésias.
Esmoriz Ginásio Clube –

José Pedro (7 pontos), Fre-
derico Santos (5), André Rosa
(9), Humberto Silva (9), José
Pinto (13) e Ricardo Alvar (6)
– seis inicial; Gil Meireles
(líbero), Miguel Pimpão,
Rafael Santos, Diogo Olivei-
ra, Tomás Guerra, Paulo Go-
mes e Pedro Ribeiro.

Treinador: Bruno Lima.

CAMPEONATO NACIONAL HONDA
Resultados - 17.ª Jornada

Sp. Espinho-V. Guimarães ........ 3-0
(25-19, 25-16 e 25-20)
Benfica-AA S. Mamede .............. 3-0
(25-19, 25-13 e 25-18)
Castêlo Maia-Leixões ................. 2-3
(19-25, 13-25, 25-22, 25-20 e 9-15)
AA Espinho-Esmoriz ................. 0-3

(19-25, 14-25 e 15-25)
Famalicense-VC Viana ............... 3-0
(26-24, 25-21 e 26-24)
Sporting-Clube Kairós ............... 3-0
(25-12, 25-13 e 25-6)
SC Caldas-Fonte Bastardo ........  (a)
(a) Adiado para 3 de fevereiro

18.ª Jornada
Castêlo Maia-AA S. Mamede .... 1-3
(25-21, 29-31, 15-25 e 22-25)
Leixões-Fonte Bastardo ............. 1-3
(25-22, 9-25, 24-26 e 29-31)
Benfica-Clube Kairós ................. 3-0
(25-10, 25-16 e 25-9)
VC Viana-Sporting ..................... 0-3
(22-25, 12-25 e 17-25)
SC Caldas-Esmoriz ..................... 1-3
(16-25, 11-25, 25-20 e 13-25)
Sp. Espinho-AA Espinho ........... 3-0
(25-16, 25-14 e 25-18)
Famalicense-V. Guimarães ........ 3-2
(25-19, 25-27, 22-25, 25-21 e 16-14)

Próxima jornada
V. Guimarães-Castêlo da Maia
AA São Mamede-Sp. Caldas

Clube K-Esmoriz
Famalicense-Sporting

Fonte do Bastardo-VC Viana
AA Espinho-Leixões

(Espinho/sábado/15h30)
Sp. Espinho-Benfica

(Arena Tigre/sábado/15h)
Clube K-VC Viana

Fonte do Bastardo-Esmoriz

Alexandre Afonso
deixa Sporting de Espinho

O Sporting Clube de Espinho anunciou, na sexta-feira, a
saída do técnico principal da equipa de voleibol sénior
masculina, Alexandre Afonso, na sequência do afastamento
dos tigres da Taça de Portugal, diante o Voleibol Clube de
Viana. “O Prof. Alexandre Afonso deixa, a partir de hoje
(sexta-feira), o comando técnico dos seniores masculinos. O
Sporting Clube de Espinho agradece a seriedade, integrida-
de e competência que demonstrou ao serviço da equipa e do
clube e deseja-lhe as maiores e sinceras felicidades”, anun-
ciou o clube através dos seus canais oficiais nas redes sociais.

A equipa de voleibol sénior masculina ficará entregue,
por agora, ao até então diretor desportivo, Carlos Filipe Vitó
(ex-jogador do Sporting de Espinho e do Sporting Clube de
Portugal, antigo internacional português) e aos adjuntos,
Vítor Pinto e Tiago Rachão.

na partida, a equipa relaxou e
deixou o Esmoriz recuperar a
desvantagem. No segundo
jogo a equipa de Diogo Botto
perde por 3-1 (25-22, 33-35,
18-25 e 20-25) contra um mo-
desto Desportivo da Póvoa
que se apresentou em Espi-
nho motivado para vencer a
formação tigre.

Os cadetes masculinos
venceram por 3-0 (7-25, 17-25
e 14-25) a formação do Fama-
license, em Famalicão e pelo
mesmo resultado de 0-3 (16-
25, 20-25 e 24-26) os atuais
campeões do escalão, o Es-
moriz Ginásio Clube.

Os iniciados masculinos
terminaram a primeira fase
do Campeonato Regional re-
cebendo a Académica de S.
Mamede e, em jogo compli-
cado, conquistam os três pon-
tos numa vitória pela mar-
gem máxima (25-23, 25-20 e
25-21).

Por fim, os infantis mas-
culinos continuam na luta
pelo título, desta vez vencen-
do o Gueifães por 3-0 (25-17,
25-11 e 25-15).

No setor feminino, as

juniores responderam ao Por-
to Vólei (perderam fora por
3-1 na primeira volta) ven-
cendo, de forma categórica,
por 3-1 (26-24, 15-25, 25-15 e
25-14) numa das melhores
exibições da época.

As juvenis tigres recebe-
ram e ganharam por 3-0 (25-
16, 25-15 e 25-10) ao Atlântico
da Madalena num jogo de
maior consistência onde to-
das as atletas convocadas
mostraram a sua qualidade.

As cadetes A cederam
frente às campeãs nacionais,
Académica de S. Mamede, por
3-0 dentro de portas e a equi-
pa B venceu por 3-1 (27-25,
21-25, 9-25 e 18-25) em Arou-
ca. As iniciadas A voltaram à
competição e venceram, ‘sem
espinhas’, a formação do
Benfica de Vila Real, por 3-0
(25-20, 25-11 e 25-17) e, a equi-
pa B do escalão fez o mesmo
resultado de 3-0 frente ao
Senhorense.

As infantis venceram, pela
primeira vez, na fase final do
regional. Uma vitória difícil
por 3-1 (20-25, 25-13, 25-21 e
25-20), frente à Académica de

S. Mamede, que coloca a equi-
pa de Mafalda Silva nova-
mente na luta pelo título.

Por fim, o minivoleibol
dos tigres está de parabéns.
Os minis B masculinos vence-
ram a primeira volta do Tor-
neio de Ano Novo e a equipa
B conquistou o sexto lugar.

Eis os próximos jogos:
Sporting de Espinho-

CDUP (infantis femininos),
domingo, às 17 horas, na Nave
Desportiva de Espinho; Des-
portivo Póvoa-Sporting de
Espinho (infantis masculi-
nos), domingo, às 11h30, no
Pavilhão Desportivo da Pó-
voa de Varzim; Ala Gondo-
mar-Sporting de Espinho (ini-
ciados femininos), domingo,
às 11 horas, no Pavilhão do
Ala Gondomar; Sporting de
Espinho A-Frei Gil A (cade-
tes femininos), sábado, às 15
horas, na Nave Desportiva de
Espinho; Amarante-Sporting
de Espinho B (cadetes femini-
nos), domingo, às 11 horas,
no Pavilhão Municipal de
Amarante; Sporting de Espi-
nho-Académica S. Mamede
(cadetes masculinos), domin-
go, às 15 horas, na Nave
Desportiva de Espinho; Vila-
condense-Sporting de Espi-
nho (juvenis femininos), do-
mingo, às 11 horas, no Par-
que de Jogos de Vila do Con-
de; Sporting de Espinho-
Esmoriz (juvenis masculinos),
sábado, às 20 horas, na Nave
Desportiva de Espinho; Cas-
têlo da Maia-Sporting de Es-
pinho (juniores masculinos),
domingo, às 17 horas, no Pa-
vilhão do Castêlo da Maia
Ginásio Clube.

A equipa de voleibol de
juniores masculinos do Spor-
ting Clube de Espinho sa-
grou-se campeã regional.
Apesar de faltar ainda um
jogo para terminar a prova,
os tigres venceram por ‘ine-
quívocos’ 3-0 (25-20, 25-8 e
25-20) frente à formação da
Associação Académica de
Espinho. Este grupo tem fei-
to uma campanha invicta
cedendo apenas um set nos
dois encontros que travou
com o Esmoriz Ginásio Clu-
be e Associação Académica
de Espinho, segundo e ter-
ceiro lugares, respetiva-
mente. Trata-se do bicam-
peonato para a equipa de
Vítor Pinto e António Lou-
reiro. “Tem sido fantástico o
apoio da Direção, pais e
adeptos nesta caminhada
que só tem experimentado
sucesso”, afirmam os respon-
sáveis por aquela equipa.

Entretanto, a equipa de
juvenis masculinos do Spor-
ting de Espinho perdeu por
3-2 (22-25, 15-25, 25-18, 25-
22 e 15-13) com o Esmoriz.
Depois de uma boa entrada

Sp. Espinho fora da Taça de Portugal
A equipa de voleibol sénior do Sporting Clube de Espinho

entrou com o pé esquerdo em 2019 e foi eliminada nos oitavos-
de-final da Taça de Portugal pelo Voleibol Clube de Viana.

Apesar do equilíbrio, os tigres acabaram por perder o seu
primeiro jogo do ano por 3-0 (25-23, 25-23 e 25-22).

Bicampeões
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FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

JUNIORES – 1.ª FASE
2.ª DIVISÃO – SÉRIE B

Resultados
Padroense-Lamego ..................................... 1-1
Nacional-Abambres .................................... 1-0
Penafiel-Trofense ........................................ 2-1
Sp. Espinho-Cesarense ............................... 2-4
Nogueirense-Amarante ............................. 1-0

Classificação
J V E D F-C P

Nacional 18 15 1 2 35-11 46
Nogueirense 18 11 2 5 37-21 32
Amarante 18 9 2 7 39-26 29
Padroense 18 7 5 6 24-17 26
Penafiel 18 7 3 8 30-39 24
Trofense 18 5 5 8 20-18 20
Lamego 18 6 4 8 23-33 20
Abambres 18 5 2 11 23-39 17
Cesarense 18 5 2 11 21-39 17
Sp. Espinho 18 4 4 10 25-34 16
Nota: Fim da primeira fase. Os dois clubes
melhor classificados qualificam-se para a Se-
gunda Fase – Subida. Os restantes clubes dis-
putam a Segunda Fase – Manutenção e Desci-
da, que jogam entre si, duas vezes e por pontos,
uma na qualidade de visitante e outra na qua-
lidade de visitado. Na Segunda Fase – Séries
de Manutenção/Descida, os clubes transitam
com metade dos pontos obtidos na primeira
fase da prova e mantêm-se nas respetivas séri-
es. Descem aos campeonatos distritais os três
clubes últimos classificados, acrescidos dos
três clubes piores classificados da Segunda
Fase – Manutenção e Descida, considerada na
sua globalidade.

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 7 4 1 2 11-10 21
Anadia 7 5 1 1 17-3 21
Lus. Vildemoinhos 7 3 2 2 8-8 17
Sp. Espinho 7 3 1 3 7-9 17
Leixões 7 4 0 3 12-8 16
AA Coimbra 7 2 1 4 7-7 15
Sousense 7 2 2 3 7-9 12
NDS Guarda 7 1 0 6 2-17 3
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada
Sousense-NDS Guarda

Sp. Espinho-Leixões
(Espinho/domingo/11h)

Anadia-AA Coimbra
Feirense-Lus. Vildemoinhos

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

Classificação
J V E D F-C P

Sp. Espinho 7 5 0 2 9-5 24
Rio Ave 7 3 2 2 15-10 22
Freamunde 7 4 3 0 15-7 19
Moreirense 7 4 1 2 15-11 16
Coimbrões 7 3 3 1 9-5 16
Paços Ferreira 7 3 0 4 13-9 15
Desp. Aves 7 1 1 5 3-11 7
Régua 7 0 0 7 2-23 1
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada
Régua-Coimbrões

Desp. Aves-Freamunde
Paços Ferreira-Moreirense

Rio Ave-Sp. Espinho
(V. Conde/domingo/11h)

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

Resultados
Fiães-S. Vicente Pereira .............................. 4-1
Oliveirense-Macieirense ............................ 2-2
Geração Paramos-Tarei .............................. 4-2
Mosteirô-Macieira Cambra ....................... 3-4
Arrifanense-Sanguedo ............................... 3-0
Cucujães-Valecambrense ........................... 2-0
Canedo-Ovarense ....................................... 5-1
Milheiroense-Fermedo ............................... 2-5
Folgou o Vilamaiorense

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 14 11 1 2 69-17 34
Fiães 14 11 1 2 56-10 34
Arrifanense 14 10 3 1 56-16 33
Canedo 14 9 1 4 63-27 28
Macieirense 14 8 4 2 51-17 28
Cucujães 14 9 1 4 41-13 28
Valecambrense 14 9 1 4 32-21 28
Geração Paramos 14 8 2 4 31-23 26
S. Vicente Pereira 15 7 3 5 57-35 24
Fermedo 14 6 2 6 29-25 20
Ovarense 14 5 1 8 22-37 16
Milheiroense 15 4 0 11 19-46 12
Vilamaiorense 14 3 1 10 14-45 10
Tarei 14 3 1 10 17-48 10
Sanguedo 14 2 1 11 17-54 7
Macieira Cambra 14 1 2 11 6-79 5
Mosteirô 14 1 1 12 15-82 4

Próxima jornada
Macieirense-Fiães
Tarei-Oliveirense

Macieira Cambra-Geração Paramos
(Mac. Cambra/sábado/15h30)

Sanguedo-Mosteirô
Valecambrense-Arrifanense

Ovarense-Cucujães
Fermedo-Canedo

Vilamaiorense-Milheiroense
Folga o S. Vicente Pereira

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

ADF Anta-Lourosa ..................................... 1-2
Fiães-Mealhada ........................................... 5-2
Oliveirense-Sanjoanense ............................ 0-0
Anadia-Gafanha .......................................... 2-2
Taboeira-Feirense ........................................ 1-1
Alba-U. Lamas ............................................. 1-0
Cesarense-Paivense .................................... 1-0
Beira Mar-Mourisquense ........................... 3-0
Cucujães-Avanca ........................................ 1-3

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 17 16 0 1 55-12 48
Oliveirense 17 13 3 1 36-5 42
Sanjoanense 18 11 4 3 32-14 37
Feirense 17 11 3 3 50-11 36
Gafanha 17 11 2 4 44-20 35
Taboeira 17 10 3 4 48-14 33
Fiães 18 7 7 4 29-30 28
Anadia 17 8 3 6 22-23 27
Alba 17 8 2 7 23-16 26
Avanca 17 8 1 8 32-24 25
Cesarense 17 6 6 5 23-20 24
Cucujães 17 6 2 9 16-26 20
Beira Mar 17 5 4 8 28-19 19
U. Lamas 17 5 1 11 20-27 16
Paivense 17 4 2 11 14-31 14
Mourisquense 17 2 1 14 21-39 7
ADF Anta 17 1 0 16 10-72 3
Mealhada 17 0 0 17 6-106 0

Próxima jornada
Beira Mar-Cucujães

Cesarense-Mourisquense
Alba-Paivense

Taboeira-U. Lamas
Anadia-Feirense

Oliveirense-Gafanha
Fiães-Sanjoanense

ADF Anta-Mealhada
(Cassufas/domingo/15h)

Lourosa-Avanca

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Cortegaça-Sp. Espinho ............................... 0-0
Vilamaiorense-Esmoriz .............................. 3-1
Argoncilhe-Lourosa .................................... 0-5
Rio Meão-Canedo ....................................... 4-2
U. Lamas-P. Brandão .................................. 3-2
Sanguedo-S. João Ver ................................. 0-1
Folgou o Fermedo

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 14 12 2 0 47-10 38
Sp. Espinho 14 9 1 4 34-11 28
Lourosa 13 8 3 2 28-8 27
S. João Ver 13 8 3 2 29-16 27
Sanguedo 14 6 4 4 35-20 22
P. Brandão 14 7 1 6 24-24 22
Esmoriz 14 5 2 7 24-28 17
U. Lamas 14 4 4 6 14-21 16
Canedo 13 4 2 7 24-35 14
Rio Meão 14 3 2 9 23-32 11
Argoncilhe 14 3 2 9 19-38 11
Vilamaiorense 14 3 2 9 9-42 11
Fermedo 13 3 0 10 17-42 9

Próxima jornada
Sp. Espinho-Fermedo

(Espinho/sábado/15h)
Esmoriz-Cortegaça

Lourosa-Vilamaiorense
Canedo-Argoncilhe

P. Brandão-Rio Meão
S. João Ver-U. Lamas

Folga o Sanguedo

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Gafanha-Lourosa ........................................ 1-1
Anadia-Estarreja .......................................... 4-0
Avanca-Beira Mar ....................................... 3-3
Luso-U. Lamas ............................................. 1-1
Sp. Espinho-Feirense .................................. 0-4
Arrifanense-Fiães ........................................ 2-2
Sanjoanense-Oliveirense ............................ 2-1
Vaguense-Mourisquense ........................... 1-1
S. João Ver-Cesarense ................................. 0-6

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 17 16 0 1 50-11 48
Oliveirense 17 14 1 2 66-12 43
Feirense 17 10 2 5 34-22 32
Sanjoanense 17 8 7 2 28-17 31
Anadia 17 9 3 5 37-22 30
Beira Mar 17 8 5 4 28-19 29
Lourosa 17 8 4 5 36-20 28
Fiães 17 8 4 5 28-20 28
Estarreja 17 8 4 5 31-25 28
Gafanha 17 6 5 6 20-20 23
Sp. Espinho 17 5 4 8 20-25 19
Mourisquense 17 5 4 8 25-50 19
Avanca 17 4 4 9 31-41 16
Arrifanense 17 4 2 11 25-33 14
Vaguense 17 3 3 11 19-39 12
Luso 17 3 3 11 17-53 12
U. Lamas 17 2 5 10 11-34 11
S. João Ver 17 1 2 14 15-58 5

Próxima jornada
Vaguense-S. João Ver

Sanjoanense-Mourisquense
Arrifanense-Oliveirense

Sp. Espinho-Fiães
(Espinho/sábado/17h30)

Luso-Feirense
Avanca-U. Lamas
Anadia-Beira Mar
Gafanha-Estarreja

Lourosa-Cesarense

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Marfoot Silvalde-Paivense ........................ 0-3
Lourosa-Sanguedo ...................................... 5-3
Esmoriz-Fermedo ........................................ 4-0
Fiães B-Vilamaiorense ................................ 1-3
Argoncilhe-ADF Anta ................................ 0-2
Rio Meão-P. Brandão ................................. 2-3
S. Martinho-Sp. Espinho ............................ 9-0

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 15 14 1 0 69-8 43
ADF Anta 15 14 1 0 89-6 43
Esmoriz 15 12 1 2 72-9 37
P. Brandão 15 9 2 4 43-16 29
Vilamaiorense 15 9 1 5 39-19 28
Marfoot Silvalde 15 8 2 5 44-23 26
Fermedo 15 8 1 6 45-28 25
Lourosa 15 7 4 4 34-28 25
Fiães B 15 5 0 10 16-38 15
Sanguedo 15 5 0 10 26-52 15
Sp. Espinho 15 2 1 12 16-67 7
Argoncilhe 15 1 1 13 14-59 4
Rio Meão 14 0 3 11 6-57 3
S. Martinho 14 1 0 13 11-114 3

Próxima jornada
Sanguedo-Paivense
Fermedo-Lourosa

Vilamaiorense-Esmoriz
ADF Anta-Fiães B

(Guetim/sábado/9h)
P. Brandão-Argoncilhe
Sp. Espinho-Rio Meão

(Espinho/domingo/9h)
S. Martinho-Marfoot Silvalde
(S. Martinho/sábado/10h30)

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B
Resultados

S. Vicente Pereira-P. Brandão B ................ 2-1
Lourosa-Sanjoanense .................................. 3-3
Cucujães-ADF Anta B ................................ 7-1
Feirense-Cesarense ..................................... 3-1

TRAQUINAS A – SÉRIE B
Resultados

Fermedo-Rio Meão ................................... 0-22
P. Brandão-ADF Anta B ............................. 1-2
Esmoriz-Fiães B ........................................... 0-5
Lourosa B-S. João Ver ................................. 7-1

Classificação
J V E D F-C P

Rio Meão 14 14 0 0 169-5 42
ADF Anta B 14 8 1 5 60-41 25
P. Brandão 14 7 3 4 50-43 24
Lourosa B 14 6 4 4 58-44 22
Fiães B 14 7 1 6 45-44 22
Fermedo 14 5 0 9 35-71 15
Esmoriz 14 3 1 10 31-87 10
S. João Ver 14 1 0 13 18-131 3
Nota: Fim da primeira fase. Os dois primeiros
classificados irão disputar a Série Premium.
Os restantes clubes disputam na segunda fase
as séries Gold.

TRAQUINAS B – SÉRIE A
Resultados

Lourosa-Cortegaça ...................................... 4-2
Feirense-Vilamaiorense ............................. 3-2
ADF Anta-P. Brandão ................................ 2-3
Lobão-Sp. Espinho ...................................... 0-2

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 13 11 1 1 73-19 34
Lobão 13 10 1 2 54-18 31
Lourosa 13 10 0 3 51-25 30
P. Brandão 13 4 2 7 26-55 14
Vilamaiorense 11 4 1 6 28-29 13
Sp. Espinho 12 3 1 8 21-38 10
ADF Anta 11 3 0 8 17-41 9
Cortegaça 12 0 2 10 11-56 2

Última jornada
Cortegaça-Lobão

Vilamaiorense-Lourosa
P. Brandão-Feirense

Sp. Espinho-ADF Anta
(Espinho/sábado/14h)

TRAQUINAS B – SÉRIE B
Resultados

Vilamaiorense-Sanjoanense ...................... 1-4
Salesiano Arouca-Fermedo ....................... 5-0
ADF Anta-Rio Meão ................................. 1-11
S. João Ver-Esc. Rui Dolores ..................... 1-7

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 13 12 1 0 84-11 37
Rio Meão 13 9 0 4 83-35 27
Sanjoanense 13 9 0 4 56-35 27
Esc. Rui Dolores 13 6 2 5 47-29 20
Fermedo 13 6 0 7 42-48 18
Vilamaiorense 13 5 1 7 43-43 16
ADF Anta 13 2 1 10 19-73 7
S. João Ver 13 0 1 12 12-112 1

Última jornada
Sanjoanense-S. João Ver
Fermedo-Vilamaiorense

Rio Meão-Salesiano Arouca
Esc. Rui Dolores-ADF Anta

(Travanca/sábado/14h)

TRAQUINAS B – FUTEBOL 5 – SÉRIE A
Resultados

S. Vicente Pereira-Lourosa ........................ 6-1
Feirense-Fiães ............................................ 11-7
Mosteirô-Marfoot Silvalde .......................... a)
Folgou o Argoncilhe
a) Adiado

Classificação
J V E D F-C P

Argoncilhe 11 9 2 0 87-22 29
Feirense 10 8 1 1 84-34 25
Fiães 11 5 1 5 50-58 16
Marfoot Silvalde 10 4 2 4 42-47 14
Mosteirô 10 3 2 5 33-57 11
S. Vicente Pereira 11 3 0 8 39-65 9
Lourosa 11 1 0 10 26-78 3

Última jornada
Lourosa-Argoncilhe

Fiães-S. Vicente Pereira
Marfoot Silvalde-Feirense

(Seara/sábado/11h30)
Folga o Mosteirô

Nota: As datas e os horários dos jogos estão
sujeitos a alterações de última hora da respon-
sabilidade dos clubes intervenientes.

Lourosa 1 0 1 0 2-2 1
Oliveirense 1 0 1 0 2-2 1
Salesiano Arouca 1 0 0 1 2-9 0
Cucujães 1 0 0 1 0-10 0
Geração Paramos 1 0 0 1 0-13 0
Fermedo 1 0 0 1 0-13 0

Próxima jornada
Cucujães-Oliveirense

Vilamaiorense-Estarreja
Lourosa-Fermedo

Feirense-Sanjoanense
Geração Paramos-Salesiano Arouca

(Paramos/sábado/11h)

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A
1.ª Jornada

Fiães-Marfoot Silvalde
(Fiães/sábado/9h30)

Lourosa-Esc. Rui Dolores
Sp. Espinho-ADF Anta
(Espinho/sábado/9h)

Folga o Cortegaça

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B
1.ª Jornada

Rio Meão-ADF Anta
(Rio Meão/sábado/9h)
Sanguedo-S. João Ver

Esc. Rui Dolores-P. Brandão
Folga o Argoncilhe

BENJAMINS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
1.ª Jornada

Feirense-CB Estarreja
Marfoot Silvalde-Oliveirense

(Seara/sábado/11h30)
Lourosa-U. Lamas

Fiães-Cortegaça
Sanjoanense-Cesarense

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
1.ª Jornada (2 fevereiro)

Canedo-ADF Anta
Feirense-P. Brandão
Cortegaça-Fermedo

Vilamaiorense-Salesiano Arouca

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
1.ª Jornada (2 fevereiro)

Sp. Espinho-Vilamaiorense B
Paivense-S. João Ver

S. Martinho-Canedo B
ADF Anta B-Esmoriz

BENJAMINS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
1.ª Jornada

Cesarense-ADF Anta
(Cesar/sábado/10h15)
Fermedo-Oliveirense

Salesiano Arouca-Lourosa
Cortegaça-Rio Meão

Sanjoanense-Feirense

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
1.ª Jornada (2 fevereiro)
P. Brandão-Sp. Espinho

Lourosa B-U. Lamas
Arrifanense-AD Rui Dolores

Folga o Feirense B

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B
1.ª Jornada (2 fevereiro)
Sanguedo-Argoncilhe
U. Lamas-S. João Ver

Fiães-Geração Paramos
Folga a ADF Anta B

TRAQUINAS A – SÉRIE A
Resultados

Marfoot Silvalde-U. Lamas ....................... 2-6
Vilamaiorense-Sanguedo ......................... 11-1
Sp. Espinho-Fiães ........................................ 1-6
Lourosa-ADF Anta ..................................... 1-3

Classificação
J V E D F-C P

ADF Anta 14 13 1 0 96-10 40
Fiães 14 11 1 2 93-17 34
Lourosa 14 11 0 3 103-14 33
Vilamaiorense 14 6 0 8 55-62 18
Sp. Espinho 14 5 1 8 43-49 16
Marfoot Silvalde 14 5 1 8 36-62 16
U. Lamas 14 3 0 11 26-79 9
Sanguedo 14 0 0 14 2-161 0
Nota: Fim da primeira fase. Os dois primeiros
classificados irão disputar a Série Premium.
Os restantes clubes disputam na segunda fase
as séries Gold.

Cortegaça-Arada ......................................... 9-0
Esc. Rui Dolores-Arrifanense .................... 6-0
Milheiroense-Arouca .................................. 1-5

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 15 14 0 1 77-10 42
Feirense 15 13 0 2 49-13 39
Esc. Rui Dolores 15 12 1 2 87-18 37
Cortegaça 15 12 0 3 67-10 36
Arouca 15 9 3 3 43-16 30
Cesarense 15 9 1 5 38-18 28
Sanjoanense 15 7 2 6 34-29 23
Lourosa 15 6 4 5 33-32 22
Milheiroense 15 4 3 8 13-29 15
S. Vicente Pereira 15 3 2 10 20-69 11
P. Brandão B 15 3 1 11 12-43 10
ADF Anta B 15 2 1 12 19-55 7
Arrifanense 15 1 1 13 6-72 4
Arada 15 0 1 14 7-91 1

Próxima jornada
Sanjoanense-P. Brandão B

ADF Anta B-Lourosa
(Guetim/sábado/11h)

Cesarense-Cucujães
Arada-Feirense

Arrifanense-Cortegaça
Arouca-Esc. Rui Dolores

Milheiroense-S. Vicente Pereira

INFANTIS – FUTEBOL 9 – ZONA NORTE
Resultados

Sanjoanense-Marfoot Silvalde .................. 2-1
Avanca-Salesiano Arouca .......................... 2-1
Oliveirense-Esc. Rui Dolores .................... 3-1
Feirense-Lourosa ......................................... 2-4

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 14 11 3 0 53-4 36
Feirense 14 10 1 3 44-10 31
Oliveirense 14 9 4 1 29-11 31
Sanjoanense 13 7 2 4 18-20 23
Esc. Rui Dolores 14 5 0 9 17-36 15
Avanca 13 3 0 10 14-35 9
Marfoot Silvalde 14 3 0 11 19-48 9
Salesiano Arouca 14 2 0 12 12-42 6
Nota: Fim da primeira fase.

FUTEBOL DE SETE
INFANTIS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE

Resultados
Sanjoanense-S. João Ver ............................. 1-4
Cesarense-Fiães ........................................... 2-5
Sp. Espinho-Paivense ................................. 6-0
Feirense-Fermedo ....................................... 7-0
Cucujães-Cortegaça ...................................... a)
a) Adiado para 2 março

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 1 1 0 0 7-0 3
Sp. Espinho 1 1 0 0 6-0 3
S. João Ver 1 1 0 0 4-1 3
Fiães 1 1 0 0 5-2 3
Cucujães 0 0 0 0 0-0 0
Cortegaça 0 0 0 0 0-0 0
Sanjoanense 1 0 0 1 1-4 0
Cesarense 1 0 0 1 2-5 0
Paivense 1 0 0 1 0-6 0
Fermedo 1 0 0 1 0-7 0

Próxima jornada
S. João Ver-Cesarense

Cortegaça-Sanjoanense
Fiães-Sp. Espinho

(Fiães/sábado/9h30)
Paivense-Feirense
Fermedo-Cucujães

INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A
1.ª Jornada

Rio Meão-ADF Anta
(Rio Meão/sábado/14h)

P. Brandão-Feirense
Vilamaiorense-Canedo

Folga o U. Lamas

INFANTIS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Estarreja-Cucujães ..................................... 10-0
Oliveirense-Lourosa ................................... 2-2
Fermedo-Feirense ..................................... 0-13
Sanjoanense-Geração Paramos ............... 13-0
Salesiano Arouca-Vilamaiorense ............. 2-9

Classificação
J V E D F-C P

Sanjoanense 1 1 0 0 13-0 3
Feirense 1 1 0 0 13-0 3
Estarreja 1 1 0 0 10-0 3
Vilamaiorense 1 1 0 0 9-2 3
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Ricardo Teixeira sai
da Académica de Espinho

O treinador da equipa de voleibol de seniores masculi-
nos da Associação Académica de Espinho, Ricardo Teixeira,
deixou o cargo que ocupava desde a temporada anterior.

O até então treinador-adjunto, Hugo Iglésias, passou a
assumir, temporariamente, as funções de treinador princi-
pal da equipa do Mocho.

Contactada pelo jornal Defesa de Espinho, a Associação
Académica de Espinho remeteu explicações sobre o assunto
para um comunicado que a Direção iria emitir mais tarde.

O jogador Zona 4 de vo-
leibol da Associação Acadé-
mica de Espinho, Manuel
Figueiredo está entre os 12
convocados da seleção nacio-
nal de sub-17 masculinos que
irá disputar a  segunda ronda
da Fase de Qualificação para
o Campeonato da Europa
2019, em abril. Os treinos re-
gulares de preparação para a
prova estão a decorrer, de
segunda a quinta-feira, no
pavilhão da Escola Secundá-
ria Carolina Michaelis, no
Porto, entre as 18 e as 21h30.

Eis os 12 convocados pela
equipa técnica das seleções
nacionais de sub-17 e de sub-

19, liderada por Nuno Perei-
ra:

Francisco Leitão (Benfica),
Bruno Dias (Esmoriz), Ricar-
do Martins (VC Viana), Daniel
Teixeira (Esmoriz), Eduardo
Brito (Benfica), Manuel Fi-
gueiredo (AA Espinho), An-
dré Pereira (Leixões), Henri-
que Silva (Ala Gondomar),
Manuel Sousa (Leixões),
Tiago Matos (Castêlo Maia),
Gonçalo Gomes (AA S. Ma-
mede) e Miguel Azenha
(Castêlo Maia).

Treinador principal, Nu-
no Pereira; treinadores adjun-
tos, João Macedo e Leandro
Antunes.

Académica festeja 81 anos
A Associação Académica de Espinho vai assinalar, a

partir de domingo, até 1 de fevereiro, o seu 81.º aniversário.
Eis o programa das comemorações:
Domingo – Às 9 horas, Hastear da Bandeira no Pavi-

lhão Arquiteto Jerónimo Reis; às 10 horas, missa de sufrá-
gio na Capela de Santa Maria Maior; às 11 horas, romagem
ao cemitério; às 11h30, Porto de Honra no Pavilhão Arquiteto
Jerónimo Reis.

Dia 1 de fevereiro – Jantar do 81.º Aniversário, no
Restaurante do Centro Social Luso Venezolano, às 20 ho-
ras, com a entrega dos emblemas de 25 e 50 anos de sócios
da Associação Académica de Espinho.

Tributo a António Trindade
de 1 a 3 de fevereiro

O Clube de Ténis de Espi-
nho arranca a organização de
eventos de 2019 com o “Tri-
buto a António Trindade”, o
jogador de ténis mais titula-
do e o mais antigo em ativi-
dade a ser homenageado pelo
segundo ano.

O evento, destinado aos
escalões +35, +45 e +60 conta
com a participação dos mais
credenciados jogadores de

veteranos do País, e decorre
de 1 a 3 de fevereiro nos cam-
pos da Quinta do Engenho,
em Paços de Brandão.

António Trindade con-
quistou, ao longo da sua car-
reira 302 torneios, 15 cam-
peonatos nacionais, 15 cam-
peonatos de Moçambique,
50 títulos da Copa Ibérica e
foi 49.º no ranking ITF em
2014.

Sp. Silvalde teve
de ‘arregaçar as mangas’

A equipa de futsal de
seniores masculinos do Spor-
ting Clube de Silvalde venceu
o Futebol Clube de Arouca
por 3-1, em jogo a contar para
a 14.ª jornada do Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão,
Série C. Os silvaldenses en-
traram mal na partida e sofre-
ram o golo quando o jogo ain-
da mal tinha ‘aquecido’, no
primeiro minuto.

A reação dos Leões de
Silvalde apenas surgiu no se-
gundo tempo, com Pulga a
igualar a partida quando ha-
viam decorrido dois minutos.
E, a partir daí, a equipa de

Nélson Costa ficou mais
desinibida, pese embora ti-
vesse de ‘arregaçar as man-
gas’ para se colocar em vanta-
gem nos últimos cinco minu-
tos.

Sporting Silvalde, 3
FC Arouca, 1

Jogo na Nave Desportiva
de Espinho. Árbitros: Paulo
Rocha e José Felgueiras (AF
Viana do Castelo).

Ao intervalo: 0-1.
Sporting Clube de Sil-

valde – Ivo Vieira, Pulga,
Dani, João Teixeira e Pedro
Ferreira – cinco inicial; Nuno
Couto, Ricardo Leite, João

Vilaça, Fabinho, Diogo Silva,
João Lucas e Diogo Barão.

Treinador: Nélson Costa.
Futebol Clube de Arouca

– Armando Ferreira, Paulo
Bastos, Hugo Silva, Pedro
Lopes e Pipokah – cinco inici-
al; Ricardo Vieira, João Vilar,
Paulo Silva, Vicente, Hélder
Ferreira e Agulha.

Treinador: David Lopes.
Golos: 0-1, por Hugo Sil-

va (1); 1-1, por Pulga (22); 2-1,
por Pedro Ferreira (35); 3-1,
por Diogo Silva (38).

Disciplina: cartão amare-
lo a Pulga (9), Fabinho (23) e
Agulha (34).

CAMPEONATO NACIONAL
SENIORES MASCULINOS
2.ª DIVISÃO – SÉRIE C

Resultados
Dínamo Sanjoanense-Boavista ...... 0-2

Amigos Abeira Douro-Ossela ....... 8-2
Pedreles-ABC Nelas ........................ 1-6
CB Viseu-Saavedra Guedes ........... 2-4
Sp. Silvalde-FC Arouca .................. 3-1

Classificação
J V E D F-C P

ABC Nelas 14 11 2 1 68-26 35
Boavista 14 10 4 0 58-22 34
Saavedra Guedes 14 8 2 4 37-32 26
Dínamo Sanjoanense 14 5 5 4 48-48 20
Sp. Silvalde 13 6 2 5 40-29 20
Amigos Abeira Douro13 6 1 6 50-41 19
Ossela 14 6 1 7 49-52 19
FC Arouca 14 3 4 7 31-44 13
Pedreles 14 3 1 10 38-66 10
CB Viseu 14 0 0 14 21-80 0

Próxima jornada (2 e 3 fevereiro)
ABC Nelas-Dínamo Sanjoanense

Boavista-Sp. Silvalde
Ossela-CB Viseu

Saavedra Guedes-Pedreles
FC Arouca-Amigos Abeira Douro

Novasemente ‘campeão’
da primeira fase

A equipa de futsal de
seniores femininos do No-
vasemente Grupo Despor-
tivo terminou em primeiro
lugar a primeira fase do Cam-
peonato Nacional, Zona
Norte.

As sementinhas chega-
ram ao fim desta fase com
apenas uma derrota e um
empate e irão jogar o apu-
ramento do campeão naci-
onal com as equipas norte-

nhas do Futebol Clube Ver-
moim, Nun’Alvares e Santa
Luzia e com as equipas da
Zona Sul, o Benfica, Spor-
ting, Quinta dos Lombos e
Golpilheira.

No jogo da última jorna-
da, o Novasemente venceu o
Santa Luzia por 4-2, numa
partida inteiramente domi-
nada pelas antenses que, ao
intervalo, já venciam por 3-0.

As visitantes conseguiram

dois golos nos quatro últimos
minutos da partida.

Novasemente, 4
Santa Luzia, 2

Jogo no Pavilhão Munici-
pal napoleão Guerra, em
Cassufas (Anta).

Árbitros: Leandro Costa e
Tiago Tavares (AF Aveiro).

Ao intervalo: 3-0.
Novasemente Grupo

Desportivo – Sara Wallace,
Lídia Fortes, Nancy Freitas,
Pisko e Júnior – cinco inicial;
Ana Almeida, Vanessa Car-
valho, Carol, Bianca Costa,
Sofia Ferreira (cap.), Angéli-
ca Alves e Suka.

Treinador: André Teixeira.
Santa Luzia Futebol Clu-

be – Sara Palma, Andrea Pi-
nho, Maria Rodrigues, Mara
Soares e Danielle Oliveira
(cap.) – cinco inicial; Alice
Barros, Sara Pereira, Natacha
Lacerda, Carla Silva e Bruna
Marques.
Treinador: Francisco Man-
dim.

Golos: 1-0, por Lídia For-
tes (4); 2-0, por Pisko (9); 3-0,
por Carol (17); 3-1, por Bruna
Marques (24); 4-1, por Angé-
lica Alves (36); 4-2, por
Andrea Pinho (38).

Disciplina: cartão amare-
lo a Carla Silva (8).

Juvenis
do Mocho
na senda
das vitórias

A equipa de voleibol de
infantis masculinos da Asso-
ciação Académica de Espinho
recebeu o Desportivo da Pó-
voa e, sem grande dificulda-
des, venceu o jogo 3-0 (25-16,
25-13 e 25-2). Por sua vez, os

iniciados masculinos foram
jogar a Matosinhos, com o
Leixões e perderam o jogo na
‘negra’ (25-21, 21-25, 25-17,
17-25 e 15-12). Os cadetes
masculinos deslocaram-se a
S. Mamede Infesta e perde-
ram o jogo contra o Aca-
démica de São Mamede por
3-0 (25-18, 25-15 e 25-19).

A equipa de juvenis mas-
culinos do Mocho recebeu, no
dia 16, a Associação Acadé-
mica de São Mamede na Nave
Desportiva de Espinho e ven-
ceram o jogo por 3-1 (23-25,
25-23, 25-15 e 25-20). No sá-
bado os juvenis academistas

deslocaram-se à Madalena e
venceram um jogo muito im-
portante, por 0-3 (20-25, 9-25
e 20-25), contra o Clube Atlân-
tico da Madalena.

Os juniores masculinos da
Académica de Espinho per-
deram, na sexta-feira, com o
Sporting Clube de Espinho,
na Nave Desportiva, por 3-0
(25-20, 25-8 e 25-20). No do-
mingo, receberam o Esmoriz
e venceram o jogo por 3-2.

Por fim, o escalão de
minis B masculinos partici-
pou no Torneio Ano Novo
em Gondomar com três
equipas e conquistaram o

2.º,4.º e 6.º lugares.
Eis os próximos jogos:
Atlântico da Madalena-

Académica de Espinho (in-
fantis masculinos), sábado, às
15 horas, no Pavilhão Dr.
Amadeu Morais, em Espinho;
Leixões-Académica de Espi-
nho (cadetes masculinos),
amanhã (sexta-feira), às 21
horas, no Pavilhão da Escola
EB 2/3 de Matosinhos; Aca-
démica S. Mamede-Acadé-
mica de Espinho (juvenis
masculinos), domingo, às
11h30, no pavilhão da Escola
Secundária Abel Salazar, em
S. Mamede Infesta.

Foto DIREITOS RESERVADOS

European Cup of VietVoDao 2019
a 30 e 31 de março na Nave

Realiza-se a 30 e 31 de março, na Nave Desportiva de
Espinho, o European Cup of VietVoDao 2019.

Trata-se de uma organização da European Viet Vo Dao e
da Federação Portuguesa de Artes Marciais Vietnamitas, com
a colaboração do Município de Espinho, Instituto Português
do Desporto e da Juventude e da Solverde, e que irá contar
com a participação de atletas da Dinamarca, França, Alema-
nha, Itália, Portugal, Polónia e Suíça.

A edição deste ano terá Marrocos como país convidado.

Manuel Figueiredo
na seleção nacional sub-17



16  l defesa de espinho l 24/janeiro/2019

Tigres participam no Open de Inverno de Masters
A equipa de masters da

secção de natação do Sporting
Cube de Espinho participou
no Campeonato Nacional
Open Inverno de Masters. O
Campeonato foi organizado
pela Federação Portuguesa de
Natação e realizado nas Pis-

cinas Municipais da Mea-
lhada.

Estiveram presentes 789
nadadores em representação
de 70 clubes nacionais, rus-
sos, alemães e espanhóis.

O Sporting Clube de Es-
pinho esteve presente com

oito nadadores: Filipe Mo-
rero, Sofia Castro e Yolanda
Rienderhoff (Escalão D);
Manuela Oliveira (Escalão
E); Fábio Floriano e Mirley
Santos (Escalão G); e An-
tónio Canelas e Domingos
Ferreira (Escalão I).

A equipa de futebol de
veteranos do Centro Social
Luso Venezolano e o Grupo
Veteranos de Taveiro (Coim-
bra), realizaram um jogo de
convívio.

Na primeira parte, o Luso
Venezolano esteve muito
bem, criando situações de
golo, mas revelou-se muito
perdulário no capítulo da
finalização. Já muito perto do
intervalo e na sequência de
uma jogada de contra-ataque,
Jorge Sabença foi rasteirado
dentro da área e o Luso
Venezolano, de penalti, apro-
veitou para inaugurar o
marcador (1-0), por Maia.

Na segunda parte o jogo
foi mais repartido, já que os
veteranos do Taveiro melho-

raram ligeiramente. Os visi-
tantes construíram várias si-
tuações para marcar. Porém,
como diz o ditado, ‘quem não
marca sofreme�’, mais uma
vez em contragolpe, os vete-
ranos do Luso Venezolano,
por Maia, chegaram ao 2-0.
Muito perto do final do jogo
os veteranos do Taveiro ain-
da reduziram para 2-1.

Vitória justa dos vetera-
nos do Luso Venezolano.

Luso Venezolano, 2
GV Taveiro, 1

Jogo no Complexo Des-
portivo de S. Félix da Mari-
nha.

Árbitro: José Portela.
Ao intervalo: 1-0.
Centro Social Luso Ve-

nezolano – Zé Luís; Carlos
Costa, Viseu, Leandro e Mar-
co; Maia, Hélder e Jorge
Sabença; Zé Valadares, Jaime
Godinho (cap.) e Edgar.

Jogaram ainda: Décio,
Américo Martins, Zeca, No-
gueira, Carlos Moreira, Pedro
Arouca e Filipe. Treinador:
António Silva.

Grupo Veteranos de Ta-
veiro – Mesquita; Renato,
Cláudio, Pedro Silva e João
Paulo; Simão, Sandro e José
Carlos; Bruno, Tó Mário, Ras-
teiro (cap.).

Jogaram ainda: Pedro,
Hélio, Paulo Silva, Quinito,
Pedro Lopes, Zé Tó e Mário.

Treinador: Filipe Campos.
Golos: Maia (2 golos); Tó

Mário.

GymnoStar de regresso ao pódio
Os Ginastas da GymnoStar iniciaram a

época competitiva amealhando quinze me-
dalhas e seis títulos no V Torneio AcroSport
que se realizou no Pavilhão Municipal de
Fânzeres, sob a organização e dinamização
do Sport Club do Porto, no sábado.

Assim sendo, participaram nesta prova
os seguintes grupos: Soraia Coelho/Rita
Maia/Natali Gomes (1.ª classificada N1);
Lara Pereira/Ana Neves/Juliana Simões
(N3); Miguel Moreira/Lara Monteiro (2.º
Classificado Par Misto Iniciado); Ricardo
Lourenço/Beatriz Santos (3.º Classificado
Par Misto N3); Luana Rodrigues/Ana Vaz/
Íris Rocha (1.ª Classificada Trio Juvenil Base);
Sara Marques/Marta Bessa/Íris Rocha (2.ª
Classificada Trio Juvenil Base); Pedro
Vicente/Inês Preda (2.º Classificado Par Mis-
to Juvenil Base); Fábia Sousa/Beatriz
Rodrigues/Inês Maia (5.ª Classificada Trio
Júnior Base). Participaram ainda nesta Pro-

va os juízes Samuel Sá (Execução) e Inês Pértiga
(Artística), tendo um desempenho exemplar
e profissional na naquela que é a função mais
importante de uma competição, o ajuiza-
mento.

A GymnoStar regressa ao Salão Paroquial
de Guetim, com vinte e um rostos sorridentes,
e apesar do coração estar cheio de orgulho a
humildade impera na mente da equipa técni-
ca (Albertina Pértiga, Carolina Reis, Filipa
Pértiga e Cátia Sousa), pois ainda há muito
caminho a percorrer para alcançar os resulta-
dos desejados, uma vez que a maioria dos
grupos são formações novas e com alguma
falta de experiência gímnica. O empenho e a
dedicação de toda a comunidade GymnoStar
(ginastas, pais, amigos e familiares), bem como
o apoio incondicional da Paróquia de Guetim
e da Junta de Freguesia de Anta-Guetim per-
mitem a esta associação treinar diariamente e
superar a cada passo os seus objetivos.

Mochos vencem na Maia
A equipa de hóquei em

patins sénior da Associa-
ção Académica de Espinho
foi à Maia conquistar três
pontos para o Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão
Norte. Os academistas ba-
teram o Hóquei Clube lo-
cal por 2-6.

O conjunto liderado por
Nelson Gomes não entrou
bem no jogo e foi surpreen-
dido com um golo dos
maiatos aos 30 segundos do
início.

No entanto, os espinhen-
ses arregaçaram as mangas
e três minutos depois igua-
laram a partida, por Fred
Saraiva, numa assistência
do capitão, André Pinto, que
acabou por colocar a sua
equipa em vantagem a 15
minutos do final do primei-

ro tempo, depois de Fred
Saraiva ter desperdiçado
um livre direto.

André Pinto, que esteve
imparável, fez o 1-3, pouco
depois e Carlos Rodrigues
ampliou para 1-4, na mar-
cação de uma grande pena-
lidade, a sete minutos do
intervalo.

Os maiatos acabaram
por reduzir (2-4), também
de penalti, a quatro minu-
tos do descanso.

No segundo tempo, An-
dré Pinto ampliou (2-5),
quando decorriam cinco mi-
nutos de jogo, numa assis-
tência de David Zapata.

Os maiatos tivera a opor-
tunidade de reduzir, num
livre direto e num penalti e
tiago Ferraz, a cerca de nove
minutos do final do encon-

tro, fechou a contagem em
2-6.

Daí até ao final ainda se
marcaram mais quatro li-
vres diretos: três para a
equipa da casa e um para os
academistas. Em dois des-
tes lances, o guardião dos
mochos teve grandes inter-
venções.

Entretanto, nos restan-
tes escalões etários da Aca-
démica de Espinho apenas
se registaram duas vitóri-
as: nos sub-13, ao Desp-
ortivo da Póvoa, por 1-6 e
nos escolares, ao Penafiel,
por 7-5.

Os veteranos academis-
tas foram derrotados pelo
Académico do Porto por 1-
4, em encontro do Campeo-
nato Nacional. Os sub-20
perderam por 4-1, com a
Sanjoanense e por 0-13 com
o Futebol Clube do Porto,

em jogos do Campeonato
nacional, Prova 1, Zona B.

Os sub-15 academistas
foram goleados pelo Bra-
gança, por 8-4, em encontro
do Campeonato Distrital e os
sub-13 perderam com o Fute-
bol Clube do Porto por 4-1.

Eis os próximos jogos
das camadas jovens acade-
mistas:

Académica de Espinho-
Oliveirense (sub-20), do-
mingo, às 15 horas, no Pavi-
lhão Arquiteto Jerónimo
Reis, em Espinho; Acadé-
mica de Espinho-Paredes
(sub-13), sábado, às 15 ho-
ras, no Pavilhão Arquiteto
Jerónimo Reis, em Espinho.

HC Maia, 2
Académica Espinho, 6
Jogo no Pavilhão Munici-

pal Nortecoope, na Maia.
Árbitros: Porfírio Fernan-

des (AP Porto) e Miguel Aze-
vedo (AP Minho).

Ao intervalo: 2-4.
Hóquei Clube da Maia –

Pedro Pacheco, João truta
(cap.), António Cruz, Marco
Moura e Guilherme Pinto –

cinco inicial; Daniel Lucas,
André Matos, Álvaro Pinto,
Rodrigo Silveira e Leonardo
Lima.
Treinador: Marco Dias.

Associação Académica de
Espinho – Cláudio Bessa,
David Zapata, André Pinto
(cap.), Fred Saraiva e Carlos
Rodrigues – cinco inicial; Bru-
no Moreira, Miguel Costa,
Pedro Silva, Tiago Santos e
Tiago Ferraz.
Treinador: Nelson Gomes.

Golos: 1-0, por Álvaro Pin-
to; 1-1, por Fred Saraiva; 1-2,
por André Pinto; 1-3, por
André Pinto; 1-4, por Carlos
Rodrigues (gp); 2-4, por João
Truta (gp); 2-5, por André
Pinto; 2-6, por Tiago Ferraz.

Disciplina: advertência
verbal a António Cruz, Bruno
Moreira, Miguel Costa e
Pedro Silva. Cartão azul a
Marco Moura, André Pinto e
Fred Saraiva.

CAMPEONATO NACIONAL
2.ª DIVISÃO NORTE

Resultados
Limianos-CH Carvalhos ............ 2-3

AD Sanjoanense-Famalicense ... 7-2
HA Cambra-CD Póvoa .............. 3-2
AA Coimbra-Valença ................. 3-1
HC Maia-AA Espinho ................ 2-6
Infante Sagres-Lavra .................. 3-6
Juventude Pacense-FC Porto B . 5-5

Classificação
J V E D F-C P

AD Sanjoanense 13 9 2 2 64-37 29
HA Cambra 13 8 3 2 40-29 27
CH Carvalhos 13 7 4 2 58-42 25
FC Porto B 13 7 2 4 58-53 23
AA Espinho 13 6 2 5 51-42 20
Valença 13 5 5 3 52-44 20
Juventude Pacense13 6 1 6 58-50 19
CD Póvoa 13 5 2 6 42-54 17
 �Famalicense 13 5 1 7 50-53 16
HC Maia 13 5 1 7 49-63 16
Infante Sagres 13 4 2 7 50-69 14
Limianos 13 4 1 8 37-46 13
Lavra 13 3 2 8 41-51 11
AA Coimbra 13 2 2 9 43-60 8

Próxima jornada
HC Maia-Famalicense

AA Espinho-FC Porto B
(Espinho/sábado/18h30)

AD Sanjoanense-CH Carvalhos
Limianos-CRPF Lavra

Académica AAC-CD Póvoa
Infante Sagres-Valença

HA Cambra-Juventude Pacense

Rodrigo Rodrigues e Rodrigo Rocha
na seleção regional de natação

Os nadadores do Sporting
Clube de Espinho Rodrigo
Rodrigues (Infantil B) e Ro-
drigo Rocha (Infantil A) irão
participar no XXVIII Torneio
Vale do Tejo, que irá realizar-

se nas Piscinas Municipais de
Abrantes no próximo sába-
do. Os dois atletas tigres fo-
ram chamados a representar
a seleção da Associação de
Natação do Centro Norte de

Portugal.
Rodrigo Rodrigues irá

participar na prova de
4x100m Estilos e Rodrigo Ro-
cha nas provas de 100m
Bruços e 4x100m Estilos.

Sp. Espinho em sétimo na Taça ANCNP
A secção de natação do

Sporting Clube de Espinho
esteve presente na Taça
ANCNP. A prova foi orga-
nizada pela Associação de
Natação do Centro Norte de
Portugal (ANCNP) e reali-
zada nas Piscinas Munici-
pais de Estarreja. Estiveram
presentes 274 nadadores em
representação de 17 clubes.
O Sporting Clube de Espi-
nho participou com 20 na-
dadores (11 masculinos e
nove femininos).

A classificação final da
Taça ANCNP era absoluta,
não tendo em conta o esca-
lão dos nadadores e feita
através da soma de pontos,
onde apenas pontuavam os
16 primeiros classificados
em cada prova. O Sporting
Clube de Espinho obteve o
7º lugar em 17 clubes em
competição com 175 pontos.

O nadador que mais
pontuou para a equipa foi o
nadador sénior Tiago Mar-
ques com um total de 31
pontos, ao ficar em 1º lugar
nos 50m Bruços e em 3º lu-
gar nos 100m Bruços.

Francisco Almeida (Ju-
venil B) foi o segundo nada-
dor que mais pontuou ao
ficar em 4º lugar nos 200m
Estilos e em 7º lugar nos

100m Livres, somando 23
pontos. Bernardo Costa
(Sénior) contribui com 17
pontos, ao ficar em 8º lugar
nos 50m Costas e 9º lugar
nos 100m Mariposa.

Gustavo Marques (Juve-
nil A) ficou em 9º lugar nos 50
e 100m Costas, somando um
total de 16 pontos. Maria Inês
Poinho (Sénior) também se
classificou em 9º lugar nos 50
e 100m Bruços, pontuando 16
pontos. Inês Melo (Sénior)
obteve o 9º lugar nos 100m
Mariposa e o 10º lugar nos
50m Mariposa, pontuando 15
pontos. Miguel Vaz (Sénior)
classificou-se 10º lugar nos
50m Livres e em 13º lugar nos
100m Estilos, pontuando 11
pontos. Ana Rita Monteiro
(Sénior) ficou em 10º lugar
nos 100m Livres e 14º lugar
nos 50m Livres, somando um
total de 10 pontos. Rodrigo
Rocha (Infantil A) obteve o
11º lugar nos 50m Bruços e o
13º lugar nos 100m Bruços,
somando 10 pontos. Rodrigo
Rodrigues (Infantil B) classi-
ficou-se em 12º lugar nos 50m
Mariposa e em 13º lugar nos
100m Costas, pontuando 9
pontos. Sara Castelo (Sénior)
classificou-se em 14º lugar nos
100 e 200m Estilos, pontuan-
do 6 pontos. Celso Pinho (In-

fantil A) ficou em 13º lugar
nos 200m Estilos e em 18º lu-
gar nos 100m Estilos, soman-
do 4 pontos. Paulo Miranda
(Juvenil B), vindo recente-
mente do Brasil, representou
o clube pela primeira vez par-
ticipou na prova dos 50m
Mariposa, ficando em 14º lu-
gar, obtendo 3 pontos. Ana
Cristina Lima (Juvenil B) fi-
cou em 15º lugar nos 100m
Livres e em 18º lugar nos 100m
Costas, pontuando 2 pontos.
João Rocha (Juvenil B) classi-
ficou-se em 16º lugar nos 50m
Livres e em 19º lugar nos 100m
Livres, pontuando 1 ponto.
Mafalda Cardoso (Infantil B)
obteve o 16º lugar nos 50m
Bruços e o 22º lugar nos 100m
Bruços, pontuando 1 ponto
para a equipa. Marta Oliveira
(Infantil A) classificou-se em
17º lugar nos 50m Costas e em
20º lugar nos 100m Costas.
Francisca Silva (Infantil A)
obteve o 21º lugar nos 50 e
100m Mariposa. Luís Vaz (Ju-
venil A) classificou-se em 21º
lugar nos 100m Mariposa.
Clara Rodrigues (Infantil B)
ficou em 14º lugar nos 50m
Costas e em 26º lugar nos 50m
Livres.

No final da competição
foram batidos 35 recordes
pessoais.

Luso Venezolano vence GV Taveiro
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Grupo Desportivo Ronda bem
representado em Viana do Castelo

Vianenses
no coração
auri-negro

Foi mais uma vez que o
Rio Largo se apresentou na
Meia Maratona Manuela
Machado em Viana do Caste-
lo, para a 21.ª edição.

Com uma organização de
louvar e que nada deve às

melhores provas na distân-
cia, a prova decorreu sob con-
dições ótimas para a prática
da corrida. Com temperatu-
ras a rondar 10-12ºC, um li-
geiro vento mas com o sol a
predominar, o dia contrastou
com o que tem sido hábito
para esta prova.

Com uma forte participa-
ção de corredores espanhóis,
a prova foi dominado pelos
atletas lusos, sendo Hermano
Ferreira, com 1h 05m 21s e
Filomena Costa, com 1h 16m

13s, os vencedores.
Do contingente auri-ne-

gro, foram nove atletas que se
apresentaram na linha de par-
tida, de realçar o Top10 da
Júlia Schiavon no seu escalão
com 1h 41m 15s. Na frente da
comitiva ficou Carlos Coelho
com 1h 24m 36s.

O Rio Largo encontra-se
em fase de preparação para
as provas que se avizinham,
nomeadamente a Maratona
de Milão, no próximo dia 7 de
abril.

Na Meia Maratona de
Viana do Castelo, o Grupo
Desportivo Ronda esteve re-
presentado (e bem) com três
atletas, numa prova que jun-
tou centenas de participan-
tes.

José Silva foi o quinto
melhor M/50 concluindo em

1h15m, enquanto que na pro-
va feminina Ana Paula Oli-
veira foi 49.ª na classe F/35
com 1h57m, terminando a par
de Deolinda Paula Ferreira
que no escalão F/40 foi a oc-
togésima sexta classificada.

Para o atletismo do Gru-
po Desportivo Ronda, segue-

se agora um dos momentos
importantes da sua ainda cur-
ta história com a presença nos
Campeonatos Distritais de
Corta Mato Curto a realizar
em Castelo de Paiva no próxi-
mo fim-de-semana com a pre-
sença de todos os atletas do
clube.

Mais um pleno de vitórias
do andebol tigre

A equipa de andebol de
juniores masculinos do
Sporting Clube de Espinho
isolou-se na segunda posi-
ção da tabela classificativa
do Campeonato Nacional
da 2.ª Divisão, ao derrotar o
CD S. Paio de Oleiros por
17-26, em jogo a contar para
a 13.ª jornada, beneficiando
do empate entre o Futebol
Clube Infesta e a ADA
ISMAI.

Nove golos de diferença
exprimiram, de facto, a supe-
rioridade dos tigres ante a
equipa de S. Paio de Oleiros
que, durante todo o encontro
comandaram o marcador.
Mas foi durante o primeiro
tempo que o encontro esteve
mais equilibrado, com os lo-
cais a darem mais luta. Ao
intervalo, a equipa liderada
por Luís Filipe Ferreira batia
a adversária por apenas qua-
tro golos (10-14).

No escalão abaixo (juve-
nis) os tigres venceram, na
Nave Desportiva de Espinho,
o S. Paio de Oleiros, por 34-28
(16-14, ao intervalo) e a ape-

nas duas jornadas do final da
primeira fase do Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão,
ocupam o primeiro lugar da
tabela classificativa, com mais
cinco pontos que o segundo
classificado, a equipa do S.
Paio de Oleiros.

Por sua vez, os iniciados
masculinos do Sporting de Es-
pinho foram à Murtosa ven-
cer a equipa do Monte por 28-
37 (19-19, ao intervalo), em
encontro a contar para a fase
complementar do Campeona-
to Nacional e ocupam, tam-
bém a liderança da classifica-
ção, com mais um ponto que
o S. Paio de Oleiros.

Eis a constituição das
equipas do Sporting Clube de
Espinho que estiveram em
prova:

Juniores masculinos –
Francisco Vasconcelos, Bru-
no Aguiar e Tomás Azevedo
(guarda-redes); Jorge Ferreira
(2 golos), João Póvoa (5), Gui-
lherme Baptista (8), Frederico
Queirós (3), Ruben Aguincha,
Gonçalo Tavares, Nuno Lima
(2), Alexandre Ferreira (3),

Ricardo Silva (1), André Vio-
las, João Pereira (2), Artur Pin-
to e Diogo Ramalho. Treina-
dor: Luís Filipe Ferreira.

Juvenis masculinos – To-
más Azevedo e Rui Maia
(guarda-redes); Vasco Bote-
lho, Tiago Fonseca, Carlos
Castelo, Ruben Aguincha (2
golos), Gonçalo Tavares (6),
André Carvalho (2), Alexan-
dre Ferreira (8), Bruno Castro
(3), Carlos Pereira (3), Ricardo

Silva (10), e Rafael Soares.
Treinador: Nuno Fontes.

Iniciados masculinos –
Gonçalo Bastos (guarda-re-
des); Gonçalo Silva (7 golos),
Ricardo Rodrigues (4), Tiago
Fonseca, Luís Relvas (1), Bru-
no Gil, Gonçalo Carvalho (10),
Gustavo Carvalho, João Pi-
nheiro, João Pereira (2),
Ricardo Maganinho, Ruben
Tavares (1) e Tiago Sousa (4).
Treinador: Leonel Santos.

Próximos jogos:
Sporting de Espinho-

Sanjoanense (juniores mascu-
linos), domingo, às 16 horas,
na Nave Desportiva de Espi-
nho; Ílhavo-Sporting de Es-
pinho (juvenis masculinos),
sábado, às 15 horas, no Pavi-
lhão da Gafanha da Encar-
nação; Sporting de Espinho-
Sanjoanense B (iniciados mas-
culinos), domingo, às 14h15,
na Nave Desportiva de Espi-

nho; Avanca-Sporting de Es-
pinho (infantis masculinos),
sábado, às 17h30, no Pavilhão
Comendador Adelino Costa,
em Avanca; Académica de
Coimbra-Sporting de Espi-
nho A (minis masculinos),
domingo, às 10 horas, no Pa-
vilhão Universitário N.º1, em
Coimbra; Sporting de Espi-
nho B-Alavarium A, domin-
go, às 11h30, na Nave Despor-
tiva de Espinho.

Juvenis academistas
vencem Sanjoanense

A equipa de infantis fe-
mininos de andebol da As-
sociação Académica de Es-
pinho recebeu o Alavarium
em encontro a contar para o
Campeonato Regional. Ini-
ciaram melhor as acade-
mistas mas ainda antes do
fim do primeiro quarto do
encontro a equipa de Aveiro
conseguiu anular a melhor
entrada academista acaban-
do em vantagem. No arran-
que do segundo terço a equi-
pa da casa entrou novamen-
te mais forte conseguindo
anular a desvantagem con-
seguindo chegar ao interva-
lo a vencer por 12-9.

A segunda parte foi bas-
tante diferente. As espi-
nhenses não conseguiram
segurar a vantagem e aos
poucos as forasteiras conse-
guiram dar a volta a resulta-
do ainda antes do fim do
terceiro quarto. No último
quarto do jogo, as aveirenses

não deram hipótese de reac-
ção às academistas, acaban-
do por vencer o encontro por
23-20.

No sábado o pavilhão
Arquiteto Jerónimo Reis vol-
tou a ser o palco para novo
encontro, desta vez a Aca-
démica de Espinho recebeu a
Sanjoanense em jogo a contar
para o Campeonato Nacional
de juvenis femininos. As
academistas, desde os primei-
ros minutos mostraram que
iriam criar muitas dificulda-
des a equipa adversária. Logo
nos primeiros minutos alcan-
çaram o resultado de 5-0 e no
restante tempo de jogo foram
dilatando o marcador. E nem
mesmo as trocas de jogado-
ras baixou a qualidade de
jogo, chegando o intervalo
com uma vantagem confortá-
vel, 16-7.

A segunda parte teve me-
nos qualidade de jogo, graças
as grandes alterações na equi-

pa academista, mas nunca
esteve em causa a vitória das
espinhenses apesar dos pou-
cos golos marcados. Resulta-
do final de 24-12 para a equi-
pa da casa.

As iniciadas deslocaram-
se no fim da manhã de do-
mingo a Aveiro para defron-
tar o Alavarium em encontro
a contar para o Campeonato
Nacional. Os erros iniciais das
academistas deram uma van-
tagem confortável a equipa
da casa que ao longo de toda
a primeira parte geriu e foi
dilatando o marcador chegan-
do a vencer ao intervalo por
18-10.

A segunda parte foi com-
pletamente diferente. As
espinhenses, mais concentra-
das, provocaram o erro nas
adversárias, conseguindo
mesmo colocar uma incógni-
ta no resultado final. Apesar
da recuperação no segundo
tempo, acabou por não ser
suficiente para dar a volta ao
resultado, chegando o fim do
jogo com um 29-24 a favor
das aveirenses.

Ao fim da tarde, as ju-

niores deslocaram-se a Va-
longo do Vouga, numa inver-
são de jornada, em encontro a
contar para o Campeonato
Nacional, 12.ª jornada.

A entrada mais forte da
equipa da casa cedo deu a
entender que era necessário o
melhor das academistas para
poderem discutir o resulta-
do. As muitas falhas técnicas
da equipa forasteira só vie-
ram a favorecer ainda mais a
equipa de Valongo do Vouga
que chegou ao intervalo a

vencer por 19-11.
A segunda parte, mais len-

ta, tornou-se mais equilibra-
da que a primeira a nível de-
fensivo. As academistas fo-
ram mais assertivas, mas não
chegou para entrar na discus-
são da vitória. Resultado fi-
nal de 35-22 para a equipa de
Valongo do Vouga.

Próximos jogos:
Académica de Espinho-

Salreu (juvenis femininos),
domingo, às 18 horas, no Pa-
vilhão Arquiteto Jerónimo

Reis, em Espinho; Acadé-
mica de Espinho-Feirense
(iniciados femininos), do-
mingo, às 11 horas, no Pa-
vilhão Arquiteto Jerónimo
Reis, em Espinho; Vacariça-
Académica de Espinho (in-
fantis femininos), sábado,
às 18 horas, na Nave Des-
portiva de Espinho; Acadé-
mica de Espinho-Alava-
rium (minis femininos),
domingo, às 12h30, no Pa-
vilhão Arquiteto Jerónimo
Reis, em Espinho.

Foto SÉRGIO SANTOS

Foto DIREITOS RESERVADOS
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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.

ALUGAM-SE 2 ARMAZÉNS com 80 e 100 m2, situados na Rua do
Requeijo, n.º 347, Idanha - Anta - Espinho, para qualquer ramo de
oficina. Preço a combinar no local. Telef. 220192816.

VENDAS

VENDE-SE TERRENO c/ aprox. 400m2 para construção de moradia
de 3 frentes em Guetim. Tlm. 966870818.

VENDO APARTAMENTO T1 de qualidade, em condomínio fecha-
do, c/ piscina, coz. equipada, aquec. central, vidros duplos. Habita-
ção ou investidores – 89.000 euros – Esmoriz Praia. Tlm. 919910161.

Carlos Pereira de Oliveira
Missa do 25.º Aniversário do falecimento
A família vem comunicar às pessoas de suas

relações e amizade que será celebrada missa por
alma do seu ente querido dia 29, terça-feira, pelas
19 horas, na Igreja Matriz de Espinho. Desde já
agradece a todos quantos participem na Eucaris-
tia.

Espinho, 24 de janeiro de 2019

D. Maria de Lurdes Pereira da Rocha
Missa do 10.º Aniversário

Sua família vem comunicar que será celebra-
da missa por alma do seu ente querido, hoje,
quinta-feira, dia 24, pelas 19 horas, na Capela de
N.ª Sr.ª da Guia (Paramos). Agradece desde já a
todos quantos comparecerem.

(Lurdes da Camarada)

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 (25)

Sábado (26)

Domingo (27)

Segunda (28)

Terça (29)

Quarta (30)

Quinta (31)

- 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

- MAIS - Rua 19, n.º 1412 - Anta ........................................  - Tel. 227 341 409

- MACHADO - Av.ª Central Sul, 1275 - Paramos ............. - Tel. 227 346 388

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

João Manuel Resende da Fonseca
Missa do 25.º Aniversário

Seus sobrinhos vêm, por este meio, par-
ticipar que será celebrada missa pelo seu eter-
no descanso, dia 27, domingo, pelas 12 horas,
na Igreja Matriz de Espinho. Desde já agrade-
cem a quem possa comparecer a este acto
religioso.

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

SAMS QUADROS
 SAMS * CGD

ADVANCE CARE * MÉDIS

Edifício S. Pedro
Sala W

Rua 23, n.º 174
Telef. 22 734 86 93

M É D I C O S
DENTISTAS
JORGE FERREIRA
BRUNO MORRIS

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

Rosa Neves, Lda.
CHEQUE DENTISTA (alargado aos 16 e 18 anos) • IMPLANTOLOGIA
PRÓTESE FIXA/REMOVÍVEL • ORTONDONTIA

Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial

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

– IMPLANTOLOGIA
– CIRURGIA ORAL
– ESTÉTICA DENTÁRIA
– REABILITAÇÃO ORAL

– ORTONDONTIA
– ODONTOPEDIATRIA
– OCLUSÃO
– ENDODONTIA

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

CLÍNICA MÉDICO
– MEDICINA DENTÁRIA
– TERAPIA DA FALA
– PSICOLOGIA

LEOPOLDINA SANTOS TAVARES

Acordos: SAMS QUADROS - CGD - MULTICARE
Rua 23, n.º 773 - 1.º Esq. – 4500-277 ESPINHO • Telef. 227324121  •  Tlm. 967742865

Rua 22 (junto à Câmara)
Telef. 22 734 4909 / 96 804 2300 / 91 900 2700

Clínica Dentária de Espinho

Prof. Doutor Casimiro de Andrade

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

A CLÍNICA MÉDICA
DR. JOAQUIM MENDES

& FILHA, LDA.
continua em actividade

na Rua 14, n.º 448 e em
expansão do seu corpo clínico

Fazem-se domicílios
Tlf. 227341710 • Tlm. 939449380

Sua esposa, filhos, noras,
netos e restante família vêm, por
este meio, comunicar que será
celebrada missa por alma do seu
ente querido, dia 26,    sábado, às
19 horas, na Igreja Paroquial de
Anta. Desde já agradecem a
quem comparecer.

ANTA (Rua do Souto)

Missa do 8.º Aniversário
de falecimento

e de Aniversário Natalício

26/01/1944 – 26/01/2011
António da Glória Moreira

Esmália Rodrigues
30.º Aniversário do seu falecimento

Seus filhos, genros, noras, netos e demais
família vêm, por este meio, comunicar a todas as
pessoas que será celebrada missa por sua alma,
dia 1 de fevereiro, sexta-feira, pelas 19 horas, na
Igreja Paroquial de Anta. Desde já agradecem  a
quem possa comparecer.

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia

IDANHA – ANTA - ESPINHO (Rua da Idanha)

D. Alcinda Gomes Pinto
Seus filhos, nora, genros, netos e

demais família vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas de suas
relações e amizade, que tomaram
parte no funeral da sua ente querida
ou que de outro modo se associaram
à sua dor. Comunicam que a missa
de 7º dia será celebrada, quinta-fei-
ra, dia 23 de Janeiro, pelas 19 horas
na Igreja Paroquial de Anta. Desde
já agradecem a todos quantos parti-
ciparem nesta  Eucaristia.

A família
Anta, 24 de janeiro de 2019

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

Arminda Lopes de Oliveira Félix
Agradecimento e Missa do 7.º Dia

Alberto Edmundo Cardoso da Rocha Vale – marido
Ermelinda de Oliveira Maia Pinto – filha

Etelvina de Oliveira Maia Pinto – filha
Quintino de Oliveira Maia Pinto – filho

Seu marido, filhos, genros, netos e demais
família, na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente vêm, por este meio, agradecer reconhe-
cidamente a todas as pessoas que participaram
no funeral do seu ente querido, bem como
àqueles que de qualquer outra forma lhes ma-
nifestaram o seu pesar. Participam que será
celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua
alma, sábado, dia 26, pelas 19 horas, na Capela
Nossa Senhora do Mar - Silvalde. Antecipada-
mente renovam os agradecimentos a todos
quantos se dignem assistir a esta Eucaristia.

 Silvalde, 24 de janeiro de 2019

AGÊNCIA FUNERÁRIA HENRIQUES & M. OTÍLIA, LDA. - ESMORIZ — Tlf. 256 75 27 74

Beatriz Silva Lopes Assunção

Rogério Pereira de Assunção – pai
Isabel Maria Ribeiro Silva Lopes – mãe
Gonçalo Silva Lopes Assunção – irmão

Há sempre saudade no adeus,
Quando no coração
Bate o verdadeiro sentimento

 „O amor que sentimos por ti é
infinito”

10.º Aniversário
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A imagem é um exemplo de civismo:
tudo limpinho e arrumadinho!

...com legenda!
Foto MANUEL PROENÇA

Já foram instalados (mas ainda não foram
ativados) os parquímetros na Rua 8 (a norte da

Rua 15) onde decorre a requalificação urbana

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
Segurança Social .............................. 227 341 956

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
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

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

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

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

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

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

Silvalde

Paramos

Telefones úteis

Os dejetos caninos
que se espalham pela

via pública em Espinho
foi tema levado à

Assembleia Municipal por Henrique Cierco (vogal eleito
“Pela Minha Gente”), tendo o presidente da Câmara,

Pinto Moreira, considerado que se trata de uma questão de
civismo dos donos dos cães quando os levam a passear… e

até há recipientes apropriados e assinalados…

Três feridos em acidente na
Avenida Central de Paramos

Um acidente na Avenida Central (em cima do viaduto), da
freguesia de Paramos, provocou três feridos ligeiros e obrigou
ao corte da via nos dois sentidos.

Os Bombeiros do Concelho de Espinho, o INEM e a PSP
acorreram ao local do acidente de sábado à noite.

...com legenda!
Foto VÍTOR LANCHA

...com legenda!
Foto VÍTOR LANCHA

A imagem é um exemplo de civismo:
tudo limpinho e arrumadinho!

Pedro Nélson Gonçalves Sousa, Sócio nº 105, Presidente
da Assembleia Geral do Sporting Clube de Espinho, nos
termos do artigo 55º dos Estatutos do Clube, convoca os
Associados para uma Reunião Extraordinária da Assembleia
Geral, a realizar no dia 7 fevereiro 2019, pelas 20,30 horas,
no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho, Rua 23 -
Espinho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto um
Discussão e aprovação do Relatório e Contas

do exercício 2017/2018.

Se à hora marcada para o início dos trabalhos não se
encontrar presente a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia
Geral funcionará em segunda convocatória uma hora após,
com os sócios presentes (Artigo 58º dos Estatutos do Clube).

Só poderão participar na Assembleia Geral os sócios com
as quotas em dia e satisfaçam os requisitos do Artigo 22º dos
Estatutos do Clube.

Espinho, 22 janeiro 2019

Assembleia Geral | Presidente
Dr. Pedro Nelson Gonçalves Sousa

Sócio nº 105

«Defesa de Espinho» - 4529 – 2019-01-24

Convocatória

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

«Defesa de Espinho» - 4529 – 2019-01-24

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO
EDITAL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Maria Filomena Maia Gomes, Presidente da Assembleia Muni-

cipal de Espinho:

Faz público, de acordo com o artigo 28º da Lei nº 75/2013, de
12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais - RJAL,
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na
redação em vigor), e em conformidade com o Regimento Interno
que, no próximo dia 30 de janeiro de 2019, no Edifício dos Paços
do Município, pelas 21.00 horas realizar-se-á uma sessão extra-
ordinária desta Assembleia Municipal, que versará a seguinte
Ordem de Trabalhos:

Proposta da Câmara Municipal de Espinho para que a Assembleia
Municipal de Espinho determine que seja comunicado à Direção-
Geral das Autarquias Locais, até ao dia 31 de janeiro de 2019, que
o Município de Espinho não pretende, no ano de 2019, a transfe-
rência das competências nos domínios da gestão das praias
marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público
hídrico do Estado; autorização de exploração das modalidades
afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo,
nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários,
concursos de conhecimentos e passatempos; vias de comunica-
ção; justiça; apoio às equipas de intervenção permanente das
Associações de Bombeiros Voluntários; estruturas de atendimento
ao cidadão; habitação; gestão do património imobiliário público
sem utilização; estacionamento público, previstas, respetivamente,
nos Decretos-Lei n.os  97 e 98/2018, de 27 de novembro, Decreto-
Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro e Decretos-Lei n.os 101, 104,
105, 106 e 107/2018, de 29 de novembro.”

Espinho, 23 de janeiro de 2019

A Presidente da Assembleia Municipal,
(Maria Filomena Maia Gomes)
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“Música Sacra dos Séculos”
“enche” Igreja de Anta

A Tuna Musical de Anta
realizou um concerto de “Mú-
sica Sacra dos Séculos” na
Igreja Paroquial S. Martinho
de Anta.

A orquestra e o coro da

Tuna Musical de Anta, o Coro
Litúrgico de Oliveira de
Azeméis e o organista Diogo
Rosa atuaram no evento que
superlotou a Igreja de Anta
na noite de sábado.
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Conforme o Jornal De-
fesa de Espinho já reve-
lou na pretérita edição, o
Auditório do Casino Es-
pinho acolhe este ano o
FEST – Cineclube de Es-
pinho, um ciclo de cine-
ma com sessões gratui-
tas, que decorrerá na pri-
meira quarta-feira  de
cada mês (entre feve-
reiroo e maio e de setem-
bro a Dezembro) “com o
objetivo de trazer o me-
lhor cinema à cidade e
contribuir para a riqueza
cultural da região.”

Para a Administração
do Casino Espinho esta

foi uma das primeiras
apostas culturais da Sol-
verde para o ano de 2019.
“A Solverde pretende
cada vez mais afirmar-se
como um parceiro ativo
na dinamização cultural
da região em que está
inserida, neste caso, Es-
pinho. Este fator reunido
com a excelente relação
que tem com os agentes
culturais da cidade resul-
tou na cedência do Audi-
tório do Casino Espinho
para o FEST – Cineclube.”

Pretendendo ser um
espaço diferenciador dos
demais cinemas da re-

gião, o FEST trará ao
Cineclube uma proposta
alternativa de filmes pre-
miados nos maiores e
mais conceituados festi-
vais de cinema do mun-
do que serão transmiti-
dos todas as primeiras
quartas-feiras do mês,
entre fevereiro e maio e
setembro a dezembro,
pelas 21h30.

O arranque deste pro-
jeto está marcado para
dia 6 de Fevereiro com a
projeção do grande ven-
cedor da Palma de Ouro
na última edição do Fes-
tival de Cannes, “Sho-
plifters – uma família de
pequenos ladrões”. Co-
nhecido e aclamado por
frequentemente abordar
o tema das relações e
afetividade familiares,
Hirokazu Koreeda reve-
la-se mais enigmático do
que nunca, neste que é já
um dos grandes favori-
tos para o Óscar de Me-
lhor Filme Estrangeiro.

“Uma boa notícia para
todos os amantes do cine-
ma alternativo, que pode-
rão encontrar no Auditó-
rio do Casino Espinho
não só o melhor cinema,
mas também uma comu-
nidade e espaço de deba-
te ao longo de todo o
ano.”

Cinema no Auditório
do Casino Espinho

com sessões gratuitas
Solverde reforça parcerias e

aposta no cinema

“A Solverde pretende
cada vez mais afirmar-se
como um parceiro ativo
na dinamização cultural

da região em que está
inserida, neste caso,

Espinho” – Administração
do Casino Espinho
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