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A grande obra
(que) altera a cidade

“Estamos a
trabalhar para

o ‘ex-líbris’
da cidade”

Arquiteto Diogo Lacerda
e a requalificação

do canal ferroviário

Duas centenas
no jantar

dos 81 anos
da Académica

de Espinho
“Empenhamento de meios para que a obra

não sofra interrupções” e “arrumação do espa-
ço público para o tornar amigável do tran-
seunte” é o apelo do presidente da Associação
Viver Espinho, Nunes da Silva. Perante a
indignação que tem sido veiculada relativa-

mente à obra de requalificação do canal ferro-
viário, em curso, e as constantes interrupções
que têm sido verificadas que perturbam comer-
ciantes e transeuntes, o Jornal Defesa de Espi-
nho também questionou a vereadora com o
pelouro das Obras, Lurdes Ganicho.

páginas 4 e 5
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Manuel Proença

Num dia de festa, o jan-
tar de aniversário dos 81
anos da Associação Aca-
démica de Espinho acabou
por ficar marcado, de forma
negativa, pela resposta do
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho, Pin-
to Moreira, ao discurso do
presidente da Direção do
clube do Mocho, José An-
tónio Lacerda. Pinto Mo-
reira não gostou que José
António Lacerda falasse em
atrasos nos pagamentos,
nem que fizesse compara-
ções com a atribuição dos

subsídios ao Sporting Clu-
be de Espinho.

O presidente do clube
do Mocho referiu, em deter-
minado momento do seu
discurso que “qualquer so-
lução que venha a ser en-
contrada para a construção
do estádio de futebol para o
Sporting Clube de Espinho
com dinheiros públicos e
que apoiaremos sem qual-
quer reserva, vem destorcer
o equilíbrio já referido, a não
ser que sejam encontradas
medidas de discriminação
positiva pelo facto de a As-
sociação Académica de Es-
pinho ter instalações própri-
as e de se encontrar em fase
de investimentos que pres-
supõe a cativação de recei-
tas para poder fazer face ao
serviço da dívida que va-
mos construir”.

E Pinto Moreira respon-
deu, na sua intervenção,
como nota final:

“Cada uma das institui-

ções é diferente entre si. Por
isso, senhor presidente, pen-
se na Associação Académica
de Espinho, que é a que o
motiva e não são, segura-
mente, os outros clubes. Os
outros clubes e instituições
têm os seus problemas e as
suas caraterísticas próprias.
A Associação Académica de
Espinho deve viver a sua
própria vida independente-
mente daquilo que se passa
na casa dos outros. Por isso,
o discurso do ‘calimero’ é
um discurso que não resul-
ta”.

Apesar desta nota, Pin-
to Moreira disponibilizou-
se para acolher o novo pro-
jeto que a Associação
Académica de Espinho
tem para as suas instala-
ções desportivas:

“Venha o projeto da As-
sociação Académica de Es-
pinho e apresentem-no for-
malmente à Câmara Mu-
nicipal de Espinho, coisa

que nunca fizeram! Não
será por 150 metros qua-
drados de terreno que o
projeto será inviabilizado,
salvo se a Assembleia Mu-
nicipal tome decisão con-
trária. Terão uma via prio-
ritária para o respetivo tra-
tamento”.

Uma resposta a um pe-
dido de José António La-
cerda na sua intervenção
que dava conta de que o
clube iria “de imediato, dar
entrada na Câmara um pe-
dido de cedência de uma
parcela de um terreno do
parque de campismo de cer-
ca de 150 metros quadra-
dos. Estamos certos de que
o nosso Município compre-
enderá a bondade desta pro-
posta”, referiu o presidente
dos academistas.

Mas na sua intervenção,
o presidente da Associação
Académica de Espinho, co-
meçou por recordar duas fi-
guras que deixaram, recen-

temente, o clube:
“O falecimento do nosso

sócio número um, Virgínio
Pereira e do nosso amigo
arquiteto Rui Lacerda. O
doutor Virgínio foi e será
sempre uma referência do
nosso clube... e a sua condi-
ção de fundador dá-lhe o
direito de ficar para sempre
na nossa história. Conquis-
tou a admiração de todos
pela sua disponibilidade e
demonstrou um amor de-
sinteressado ao nosso clu-
be.

O arquiteto Rui Lacerda
começou na ginástica e aca-
bou no hóquei em patins
onde foi um praticante de
elevado nível e nunca na
sua vida vestiu outra cami-
sola que não fosse a da As-
sociação Académica de Es-
pinho. Manteve sempre
uma forte ligação ao clube
como elemento dos seus ór-
gãos sociais. De forma gra-
tuita trabalhou no sentido

Vítor Hugo e Rui Lacerda Machado
(a título póstumo) homenageados
Cerca de duas centenas no jantar dos 81 anos

da Associação Académica de Espinho

Vítor Hugo e Rui Lacerda
Machado (a título
póstumo) foram os
grandes homenageados
no jantar comemorativo
dos 81 anos da
Associação Académica
de Espinho, com a
atribuição da Medalha
de Serviços Relevantes.
Uma cerimónia marcada,
também, pela entrega
das Medalhas de Mérito
Desportivo a atletas
e treinadores das
modalidades, os Louvo-
res da Direção a dirigen-
tes, atletas e treinadores e
os emblemas de prata
e de ouro a sócios
que completaram,
respetivamente, 25 e 50
anos de associados do
clube. Um momento que
reuniu cerca de duas
centenas de pessoas e
onde estiveram presen-
tes, entre outros, o
presidente da Câmara
Municipal de Espinho,
Pinto Moreira, a
presidente da Assembleia
Municipal de Espinho,
Filomena Maia Gomes,
os presidentes das juntas
de freguesia de Anta e
Guetim, Nuno Almeida e
de Espinho, Vasco Alves
Ribeiro, o ex-deputado
Luís Montenegro,
o administrador da
Solverde SA, Manuel
Silva Carvalho e algumas
figuras do clube,
nomeadamente, Amadeu
Morais, Carlos Padrão,
Marcial Cardoso, José
Beleza, Álvaro Rocha,
Pinto Correia,
António Sá e Manuel
José (convidado),
entre outros.

de dar destino aos terrenos
a norte do pavilhão, proje-
tando a requalificação do
Pavilhão Arquiteto Jeró-
nimo Reis e a construção do
recinto de hóquei em cam-
po no Parque da Cidade”.

Corroborando com estas
referências de destaque, o
presidente da Câmara acres-
centou fez questão de elogi-
ar o projeto de formação do
hóquei em patins, nomea-
damente Fernando Barbo-
sa. “A Associação Acadé-
mica de Espinho tem um
projeto formativo. É uma
escola de formação nas mais
diversas modalidades” e,
por isso, fez uma “referên-
cia muito especial a uma
modalidade – o hóquei em
patins, um projeto de for-
mação que deve ser cada
vez mais acarinhado”.

O jantar de aniversário
terminou com a homena-
gem a Vítor Hugo e a Rui
Lacerda Machado (título
póstumo). Um momento de
grande emoção por parte do
campeão do mundo, do
‘Monstro’, que fez questão
de evocar o seu pai, David
Carvalho e de elogiar a sua
mãe, que esteve presente no
jantar. Um outro, também
de grande comoção e que
mereceu uma ovação, no
meio de algumas lágrimas a
um comovente discurso do
filho mais novo, Bernardo
Lacerda, acompanhado pelo
seu irmão, Diogo Lacerda.

E o final foi com o cantar
dos parabéns e com a aber-
tura de um bolo dos 81 anos
do clube do Mocho.

Fotos VÍTOR LANCHA
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DESTAQUE / ENTREVISTA

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

“É bom que o ato criativo gere discussão, desde
que o façam com o respeito pelo próximo”, disse
Diogo Lacerda, do gabinete de arquitetura do
projeto da obra de grande envergadura em curso
em Espinho e intitulada requalificação do espaço
do canal ferroviário. “Uma coisa posso garantir:
esta obra foi concebida tendo o bem-estar dos
espinhenses como prioridade”, garante o jovem
arquiteto espinhense.

Lúcio Alberto

– Não é pomposo antever que o resultado da requa-
lificação em curso do canal ferroviário será um “ex-líbris” da
cidade?

“Estamos a trabalhar para que este equipamento seja, de
facto, o ‘ex-líbris’ da cidade. Esse objetivo não é pomposo, é
sim saudavelmente ambicioso. Mas prefiro acreditar que só
trabalhando com elevados parâmetros de qualidade em vista
se consegue alcançar a excelência. E não quero nada mais que
a excelência para a minha cidade.”

– A obra da requalificação do canal ferroviário está a
decorrer conforme o previsto aquando da adjudicação do
projeto concebido pelo consórcio de arquitetos Rui Lacerda,
Diogo Lacerda e Francisco Mangado? Trata-se de um inves-
timento de 12,5 milhões de euros…

“Sim. Todo o processo que envolve este projeto está a
correr de forma muito aproximada ao inicialmente previsto.
Da nossa parte faremos os possíveis para sermos fiéis àquilo
que foi desenvolvido pela equipa projetista.”

– O processo de adjudicação e conceção foi algo moroso,
extraordinariamente burocrático e de grande complexidade
técnica, não apenas pela especificidade da obra (a concreti-
zar por cima do túnel do comboio), mas também por se tratar
de uma área brutal de intervenção com 113 mil metros
quadrados… Era previsível que ocorressem transtornos e
atrasos?

“Desconheço a existência de uma obra pública desta en-
vergadura que nunca tenha passado por transtornos e encara-
do ‘pedras’ no caminho. É expectável que assim seja. Estamos
a falar de um projeto de grande dimensão, com muitas
especificidades técnicas e só um cenário irreal não conta com
atrasos e percalços. Esta é provavelmente a maior obra pública
levada a cabo no concelho de espinho. Todos temos que nos
adaptar à dimensão do projeto, nomeadamente projetistas e
dono de obra, que através dos seus técnicos dão o melhor
acompanhamento possível à empreitada.”

– Foi oportunamente elogiado “o trabalho extraordiná-
rio dos arquitetos”, com um projeto de “inegável qualida-
de” para uma obra marcante e estrutural para Espinho. São
para manter as expetativas? Há alterações forçadas por
condicionalismos posteriores ao projeto de arquitetura?

“Não podemos prometer que as expectativas não sairão
defraudadas, porque elas são apenas isso mesmo: expectati-
vas. E muitas vezes o mais difícil é mesmo geri-las. Mas
podemos, isso sim, garantir que trabalhamos para transfor-
mar finalmente esta cidade, devolver-lhe a dignidade de
outrora e trazer as pessoas para a rua e espaços verdes.
Quanto à questão das alterações, é praticamente incontornável
que elas existam. Estamos a falar de um projeto que se iniciou
há muitos anos e as necessidades da própria cidade e vivência
vão-se alterando com o evoluir dos tempos. No entanto,
conceptualmente mantém-se fiel à versão original.”

– Os espaços verdes, espaços comerciais, uma ponte
pedonal, uma pala para eventos, áreas de estadia, um ponto
intermodal para transportes públicos e um parque de esta-

cionamento subterrâneo são referências do projeto. A ponte
pedonal e o parque de estacionamento subterrâneo afigura-
se mais complexos?

“São complexos, mas creio serem peças cruciais e
estruturantes neste projeto. Se falarmos com as gerações que
utilizavam a passagem pedonal, facilmente concluímos a falta
que ela fez estes anos na parte norte da cidade. Quanto ao
estacionamento, penso que qualquer espinhense concorda
comigo: um dos maiores problemas da cidade é exatamente
oferecer poucas opções para os carros e por isso, desde sem-
pre, essa foi uma das nossas prioridades. Não menos comple-
xo, a pala para eventos a sul da cidade é talvez o edifício mais
icónico do projeto. E não obstante algumas críticas, penso que
o resultado final será do agrado da maioria. Um edifício
daquela dimensão será sempre suscetível de uma apreciação
critica e estética. Considero normal, dentro de critérios
deontológicos, que com pena minha não tenho visto serem
respeitados por pessoas com responsabilidades acrescidas. A
construção deste espaço será mais um polo dinamizador da
área sul e apelativo pelas funções que pode adquirir quer para
os cidadãos de Espinho, quer para quem o visita. A distribui-
ção de todos estes elementos, já previstos no concurso, foram
pensados de modo a recuperar assim a fusão entre a praça e
uso, uso esse que virá a sustentar um dos valores mais impor-
tantes do espaço público.”

– A dita alameda será aproveitada com arrojo e diferen-
ciação? Quiosque, bares e lojas são algumas das estruturas
eventualmente a criar… E com estética e uniformidade…

“Assim esperamos. A antiga ‘Avenida’, como os
espinhenses chamavam, foi desde os primórdios um espaço
de excelência para a cidade. É isso que queremos devolver a
Espinho. A vida, a animação deste espaço emblemático. Tudo
que se possa propor na área de intervenção, que não faz parte
do projeto, deverá ser efémero e pensado de uma forma
criteriosa, criando uma uniformidade com o projetado. Este
espaço pretende ter uma identidade, transformando-se e ocu-
pando um papel fundamental no desenvolvimento da cidade.
Devolver a utilização e a vivência do antigo picadeiro, garan-
tindo sempre as memórias de todos.”

– A Rua 8 passará a ter dois sentidos de trânsito e a
Avenida 8 a ser apenas pedonal. E talvez haja mais altera-
ções a registar?

“A Rua 8 irá ter um novo perfil de rua. Será deslocada mais
para poente, na zona da antiga linha do Vale de Vouga,
permitindo assim a circulação automóvel mais deslocada dos
edifícios. A nascente da rua garantimos uma zona pedonal

“Estamos a trabalhar
para o ‘ex-líbris’ da cidade”
Arquiteto Diogo Lacerda e a requalificação

do canal ferroviário

“Todo o processo que envolve este projeto
está a correr de forma muito aproximada

ao inicialmente previsto”

Foto DIREITOS RESERVADOS
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mente um lugar de encontro da gente de Espinho.”

– Os edifícios periféricos podem ser recuperados e os
espaços vazios passarão a ser ocupados… Os carros vão ficar
muito afastados dos edifícios, proporcionando novas zonas
de esplanada e outros espaços de lazer?

“Com já referi, esta mudança será, sem dúvida, motivadora
e apelativa ao investimento, tanto na reabilitação dos edifícios
existentes, como na construção de novos, caso seja possível.
Será um espaço no seu todo desenvolvido para as pessoas e
para o bem-estar de todos. A escala da rua pedonal, tanto a
nascente como a ponte do canal ferroviário, será propícia à
criação de novos estabelecimentos e, consequentemente, ao
crescimento económico da cidade.”

– As tubagens para circulação de ar entre a linha férrea e
a superfície serão cortadas e camufladas para se tornarem
mais interessantes do ponto de vista visual? Como foi anun-
ciado…

“As tubagens existentes serão alteradas e camufladas por
uma caixa em vidro iluminado/espelhado, minimizando ao
máximo, dentro de todas as complexidades, o impacto visual
que neste momento temos.”

– E os muros com rede que fazem a separação entre o
túnel do comboio e as habitações também serão adaptados,
no extremo norte da via com arranjos verdes e no limite sul
com novas áreas pedonais? Para que os carros deixem de
circular entre o muro e os restaurantes…

“Entre os espaços criados de circulação, tanto viária como
pedonal, serão sempre soltos do muro existente. Estas distân-
cias variam em função das necessidades e possibilidades. A
ideia foi criar um jardim com zonas arbustivas, por forma a
ocultar o muro existente.”

– Uns assistem com elevada expetativa à execução do
projeto e outros ficam desagradados com os transtornos…
Era um cenário preconizado? O que é possível para minorar
o desagrado e se possível elevar as expetativas?

“Os espinhenses devem estar expectantes sim. Estamos a
falar de uma obra marcante e que mudará efetivamente a vida
da cidade para melhor. Isso é certo. No entanto, esperar
agradar a todos seria, para além de ingénuo, bastante presun-
çoso. É raro, ou até impossível, que uma obra, que está a ser
edificada para o usufruto de milhares de pessoas, consiga
satisfazer ou ir ao encontro dos gostos de todos. Isso não
existe. Mas como arquiteto lido bastante bem com isso. É bom
que o ato criativo gere discussão, desde que o façam com o
respeito pelo próximo. Tenho uma enorme consideração pe-
los Espinhenses, pensem ou não como eu.

Uma coisa posso garantir: esta obra foi concebida tendo o
bem-estar dos espinhenses como prioridade.”

– A obra será uma referência para o norte do país e para
Portugal?

“Assim o espero. Mas esta obra tem de ser sobretudo uma
referência para todos os espinhenses como comunidade. Uma
empreitada desta dimensão deve gerar um sentimento de
orgulho e satisfação. São os espinhenses os principais
beneficiários desta enorme transformação. É para mim um
orgulho e estou certo que seria também para o meu pai,
contribuir para transformar os nossos espaços públicos em
espaços de vivência coletiva. Quando assistir aos espinhenses
e visitantes a realmente usufruir deste espaço e vê-lo com
vivacidade, aí sim sentirei a sensação de missão cumprida.”

OPINIÃO
DISCURSO DIRETO
José Carlos Teixeira*

ESTAÇÃO DE
RECEPÇÃO E
TRANSFERÊNCIA
DE LIXO EM
SILVALDE, NÃO!

Silvalde é, e sempre foi, uma freguesia
estratégica para o futuro de Espinho.

O crescimento de Espinho, passa pelas
freguesias e muito pela freguesia de Silvalde.
Temos enormes potencialidades para dar
respostas à enorme carência habitacional,

temos condições para atrair mais e diferentes
tipos de indústria, podemos ser estratégicos
na criação de emprego.

Silvalde precisa de intervenções ancoram
e diferenciadas, precisamos de consolidar os

nossos espaços verdes, terminar o parque da
cidade, precisamos urgentemente de novos
equipamentos desportivos, como um pavi-
lhão.

Silvalde não pode estar reduzido a um
espaço para receber aquilo que Espinho não
quer. O futuro de Silvalde e a estratégia que
desenvolvemos para Silvalde não se coaduna
com a implementação de equipamentos para
receção e tratamento de lixo, não faz sentido.
Existem outros locais no concelho mais apro-
priados, nomeadamente próximo dos acessos
às vias rápidas.

Os silvaldense não aceitam, a construção
de um equipamento para tratamento de lixo
previsto para Silvalde, na nova zona Industri-
al à face da Rua das Árvores.

Castigar Silvalde com veículos pesa-
dos, transporte e tratamento de todo o tipo
de resíduos, com as implicações ambientais
a longo prazo, não é aceitável e muito me-

nos inteligente.
Estamos disponíveis sim, para receber

mais equipamentos de saúde, mais meios
para ter uma freguesia mais limpa e assea-
da, uma rede viária melhorada e ampliada
com novos arruamentos como a ligação à
pousada da juventude, continuar a lutar
pelas passagens desniveladas, recuperar as
nossas escolas, meios para promover inter-
nacionalmente a nossa Arte Xávega, uma
politica de habitação séria para manter cá
os nossos jovens e receber aqueles que fo-
ram obrigados a procurar casa noutros con-
celhos.

Podem contar connosco par ajudar Es-
pinho, Silvalde tem muito para oferecer.
Mas não contem connosco para receber
aquilo que os outros não querem.

* Presidente da Junta de Freguesia de
Silvalde

com uma escala significativa, comparativamente ao que te-
mos hoje. Embora seja uma rua de dois sentidos, terá zonas de
atravessamentos de prioridade pedonal, garantindo assim a
segurança de todos. O parque de estacionamento seguirá este
mesmo desvio e a ligação norte/sul da cidade, permitindo

dois pontos de entrada e saída em cada uma das extremida-
des. A Avenida 8 é essencialmente pedonal, bem como o troço
da 62 até à Rua 15, estando garantidos os acessos a garagens,
cargas e descargas, bem como a veículos de emergência. Esta
zona, onde se situava o antigo ‘picadeiro’, permitirá nova-

“Estamos a falar de um
projeto de grande dimensão,
com muitas especificidades

técnicas e só um cenário
irreal não conta com atrasos

e percalços”

“Esta obra tem de ser sobretudo uma referência
para todos os espinhenses como comunidade.
São os espinhenses os principais beneficiários

desta enorme transformação”

“Estamos a falar de um
projeto de grande dimensão,
com muitas especificidades

técnicas e só um cenário
irreal não conta com atrasos

e percalços”

“Um edifício daquela dimensão será
sempre suscetível de uma apreciação
critica e estética. Considero normal,
dentro de critérios deontológicos,

que com pena minha não
tenho visto, serem respeitados

por pessoas com
responsabilidades acrescidas”

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Decorre até 27 de feverei-
ro, no Hospital de Espinho,
um rastreio sénior.

No âmbito do PORTI.2030
o rastreio será efetuado a to-
dos os maiores de 65 anos
interessados, incluindo os
idosos institucionalizados das
freguesias de Anta, Espinho,
Guetim, Paramos e Silvalde.

A apresentação e discus-
são dos resultados do rastreio
decorrerá durante o CISO
2019 nos dias 22 de março, no
Parque Biológico de Vila
Nova de Gaia, e 23 de março,
no FACE – Fórum de Arte e
Cultura de Espinho.

No âmbito da Medicina
Dentária preventiva, despon-
ta a oportunidade para divul-
gação e recomendações de
saúde oral dirigida aos maio-
res de 65 anos, às suas famíli-
as e aos seus cuidadores até à
conclusão do CISO 2019 com

especial incidência na sema-
na do congresso com o apoio
das autarquias. O rastreio de
saúde oral comunitária sénior
(maiores de 65 anos) inclui os
institucionalizados em oito
freguesias (cinco de Espinho,
duas do Porto e uma de Gaia)
da Área Metropolitana do
Porto para rastreio de níveis
de saúde oral e qualidade de
vida, análise dos dados e apre-
sentação do estudo, análise e
discussão durante o congres-
so no âmbito do projeto
PORTI.2010.

O congresso CISO 2019
realiza-se no dia 22 de março,
no Centro de Reabilitação do
Norte, em Valadares e na
Quinta de Bonjóia, no Porto,
com a presença dos represen-
tantes do com a presença do
Ministério da Saúde, da Se-
gurança Social, da Direção
Geral de Saúde, das Univer-

sidades, dos presidentes das
Câmaras do Porto, de Gaia e
de Espinho, dos presidentes
das juntas de freguesias, da
Ordem dos Médicos Dentis-
tas, dos organizadores do
CISO 2019 e da equipa de
rastreio do PORTI.2030. Se-
gue-se um almoço de traba-
lho, no Parque Biológico de
Gaia, com o tema “saúde Oral
e qualidade de vida”.

No dia seguinte, o con-
gresso realiza-se no Fórum
de Arte e Cultura de Espinho,
com palestras das 10h30 às 13
horas, seguindo-se um almo-
ço de trabalho com o tema
“cuidados primários e saúde
oral sénior” e, à tarde, mesa
redonda e conferência – aná-
lise e discussão sobre os re-
sultados obtidos.

O jantar de encerramento
está reservado para o Hotel
Solverde.

Rastreio de saúde oral comunitária
sénior (maiores de 65 anos)

Para institucionalizados das cinco freguesias

Familiar de Espinho
(associação mutualista)
comemora 125 anos

A Familiar de Espinho
– Associação Mutualista co-
memora 125 anos em 2019
com o seguinte programa
comemorativo:

Na quinta-feira de 21
de fevereiro, às 17 horas,
receção da chama mu-
tualista na sede “A Famili-
ar de Espinho”; às 19 ho-
ras, na Igreja Matriz de Es-
pinho, missa em homena-
gem aos associados e seus
familiares falecidos.

No sábado de 23 de feve-

reiro, às 9h30, receção aos con-
vidados, no Hotel Praiagolfe;
às 10 horas, momento musi-
cal dom a Academia de Músi-
ca de Espinho; às 10h15, ses-
são solene comemorativa dos
125 anos com António Manu-
el e José Almeida, respe-
tivamente presidentes da
Assembleia Geral e da Di-
reção de “A Familiar de Espi-
nho”, Luís Alberto Silva, pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração da União das
Mutualidades Portuguesas,

Pinto Moreira, presidente da
Câmara Municipal de Espi-
nho, e Raquel Duarte, secre-
tária de Estado da Saúde; às
11h15, homenagem aos asso-
ciados com mais de 70 anos
de vida associativa e o mais
jovem de idade; às 11h30, con-
ferência “O Papel das Mu-
tualidades enquanto respos-
ta complementar na Seguran-
ça Social e na Saúde”, mode-
rada pela jornalista Rita
Belinha e com a participação
de Eurico Castro Alves, ex-
secretário de Estado da Saú-
de, Fernando Mendonça,
diretor do Centro Distrital da
Segurança Social de Aveiro;
às 12h30, momento musical
com a Academia de Música
de Espinho; às 13 horas, al-
moço aniversariante.

Rede de ciclovias
e beneficiação das

paragens de autocarro
Aprovadas candidaturas

apresentadas pela Câmara
No âmbito do Plano Es-

tratégico de Desenvolvi-
mento Urbano-PEDU, fo-
ram aprovadas duas opera-
ções no âmbito da compo-
nente da mobilidade urba-
na sustentável (PAMUS): a
beneficiação das paragens
de autocarro e a rede de
ciclovias no concelho de
Espinho.

Refere-se a duas opera-
ções inseridas na estratégia
da mobilidade do Município,
que integra dois projetos pre-
vistos no quadro de compro-
missos do contrato do Plano
Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano (PEDU/
PAMUS).

O plano sistematiza um
conjunto de medidas de
adaptação e atenuação ener-
gética, operacionalizadas
através da construção de uma
rede de ciclovias, percursos
pedonais e pequenos inter-
faces intermodais. Pretende
equilibrar a afetação do es-
paço público a diversos mo-
dos de transporte, de forma a
potenciar a utilização de mo-
dos de deslocação saudáveis
e sustentáveis.

Em concreto, trata-se de
promover o uso ciclável e
melhorar a atratividade do
transporte coletivo, de for-
ma a aumentar os índices de
utilização de ambos, reduzir
o uso do automóvel e conse-
quentemente a as emissões
de CO2.

A beneficiação das para-
gens de autocarro integra o
financiamento no âmbito do
Programa NORTE 2020.

O projeto insere-se na es-
tratégia de mobilidade do
Município e visa dotar a ci-
dade de uma rede de inter-
faces funcional e localizadas
em pontos estratégicos, uma
vez que as existentes são em
número reduzido e sem as
condições de conforto e aces-
sibilidade necessárias.

Tem como objetivos ge-
rais melhorar a rede de
micro-interfaces, em concre-
to os locais de paragem de
autocarro, com vista a me-
lhorar a sua inserção no ter-
ritório e organização fun-
cional;

Melhorar as condições de
acessibilidade e de mobili-
dade, para além das condi-
ções de conforto dos res-
petivos locais de paragem,
de forma a promover um
acréscimo do uso do trans-
porte público, em concreto
do transporte rodoviário, em
detrimento do uso do trans-
porte individual; promover
uma melhoria da imagem da
cidade, com vantagens para
a vivência urbana e o Turis-
mo sustentável.

Trata-se de um projeto
de beneficiação das para-
gens de autocarro no conce-
lho que abrange 109 abri-
gos e 20 totens, dispersos
pelas várias freguesias do
concelho, no total de 129
micro-interfaces.

A rede de ciclovias no
concelho também enqua-
dra-se no financiamento no
âmbito do Programa NOR-
TE 2020.

A operação visa organi-
zar a acessibilidade e mobi-
lidade numa perspetiva de
sustentabilidade ambiental.

Pretende contribuir para
a qualificação do espaço pú-
blico e para o aumento da
qualidade de vida das pes-
soas enquanto cidadãos
menos dependentes da eco-
nomia do carbono.

Inclui a construção de
uma rede de ciclovias no
total com cerca de 7.545 ml
nos principais eixos urba-
nos da cidade: Rua 33 e Rua
19 (na direção nascente-po-
ente) e Rua 20 (na direção
norte-sul), a interligar com
a rede de ciclovias já exis-
tentes, a ciclovia em cons-
trução ao longo do Canal
Ferroviário, no âmbito da
empreitada do ReCaFE, bem
como com a ciclovia litoral,
já existente.

A operação integra assim
a realização quatro ciclovias
previstas na contratualização
do PEDU, na componente do
PAMUS:

Reabilitação da Rua 33 e
Rua da Nave, até ao Centro
Escolar de Anta - Espinho;
reabilitação da Rua 20 (en-
tre a Rua 33 e a entrada nor-
te da cidade até ao concelho

de Vila Nova de Gaia; requa-
lificação da Rua 19, desde a
Rua 22 até à Rotunda; reabi-
litação da Zona Norte do
Concelho, entre a área Re-
qualificada do ReCaFE e a
Rua 20.

O projeto de implemen-
tação da rede de ciclovias
inclui a reestruturação dos
espaços-canal nos referidos
eixos estratégicos, propor-
cionando a libertação de es-
paço automóvel para o modo
ciclável.

Prevê a introdução de
medidas de acalmia de tráfe-
go intrínsecas aos conceitos
mais recentes de ruas parti-
lhadas, entre o modo ciclável,
pedonal ou destinado à cir-
culação automóvel.

Permite dotar a cidade de
uma rede de ciclovias, que
permitam assegurar sem in-
terrupções, a circulação em
modo ciclável nas viagens
quotidianas de casa/traba-
lho/casa e de casa/escola/
casa, de forma a reduzir o
uso do automóvel e conse-
quentemente reduzir as emis-
sões de carbono.

Pretende-se interligar al-
guns pontos do concelho,
sobretudo aqueles onde es-
tão localizados alguns dos
equipamentos escolares,
culturais e desportivos, com
a parte mais comercial e cen-
tral da cidade, com a ciclovia
no âmbito da empreitada de
Requalificação do Espaço
do Canal Ferroviário da Ci-
dade de Espinho (ReCaFE),
em construção.

Trata-se de aproveitar as
excelentes condições natu-
rais: topografia plana, cli-
ma ameno, associadas à
malha urbana ortogonal
existente, facilitadora de
ganhos de visibilidade na
circulação, para promover
o modo ciclável e pedonal.

Trata-se de otimizar a
vantagem de Espinho consti-
tuir uma cidade consolida-
da, com uma dimensão ade-
quada, com excelentes con-
dições para deslocações em
modo de bicicleta, num raio
de cinco quilómetros, abran-
gendo a quase totalidade do
território do concelho.
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José Pedro Soares
e Fausto Neves em
apresentação de livro

A apresentação da quarta edição do livro “Forte de
Peniche – Memória, Resistência e Luta” foi agendada para as
21h30 de sexta-feira, no salão da Junta de Freguesia de
Espinho.

A sessão conta com a participação de José Pedro Soares
(ex-preso político e membro do Conselho Diretivo da União
de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), e Fausto
Neves, também da Conselho Diretivo da URAP.

Será declamada poesia por Domingos de Oliveira.

BE no Vouguinha
e na feira semanal

Jornadas parlamentares
no distrito de Aveiro

Após uma viagem no
comboio da Linha do Vou-
ga, de São João de Ver até

Espinho, na manhã de se-
gunda-feira, o Bloco de
Esquerda visitou com Ca-

tarina Martins a feira se-
manal e a Cerciespinho.

A visita a Espinho inte-

grou o programa das jor-
nadas parlamentares do
Bloco de Esquerda no dis-
trito de Aveiro e dedicadas
ao tema “investimento
público para enfrentar as
alterações climáticas”. Se-
gunda e terça-feira, os 19
deputados do Bloco de
Esquerda desdobraram-se
em reuniões, visitas e ini-
ciativas no distrito para
um conhecimento mais
profundo da realidade e
será apresentado um con-
junto de iniciativas legis-
lativas.

O PS de Espinho acusou o
executivo social-democrata
da Câmara de ter rejeitado a
descentralização de compe-
tências para não trabalhar, ao
que o PSD reagiu questionan-
do se câmaras socialistas
como Gaia e Matosinhos, ten-
do decidido igual, também
são “malandras”.

As críticas socialistas sur-
gem depois de a Câmara de
Espinho ter recusado aceitar
assumir as competências do
Estado nas áreas da proteção
civil, habitação, praias, estru-
turas de apoio ao cidadão,
vias de comunicação, estacio-
namento e património não
utilizado do Estado.

“O PS manifesta a sua to-
tal discordância pela recusa
da Câmara de Espinho de to-
das as competências no âmbi-
to doc processo promovido
pelo atual Governo. Espinho
fica impedido de melhorar os
seus serviços, apenas porque
esta Câmara não quer traba-
lhar”, defendem os socialis-
tas.

O comunicado do PS para

a agência noticiosa Lusa real-
ça que essa decisão “pode
impedir o município de obter
largos milhares de euros em
receitas e de promover uma
significativa melhoria na
prestação de serviços públi-
cos à população em áreas im-
portantes.”

O executivo camarário
do PSD, por sua vez, come-
ça por notar “a incoerência
dos socialistas”, referindo
que a recusa de assunção
das competências do Esta-
do “ereceu o voto favorável
do PS em reunião de Câma-
ra” e, mesmo na Assembleia
Municipal, “teve apenas a
sua abstenção - nunca o voto
contra.”

O presidente da autar-
quia justifica, ainda assim,
a recusa em assumir as refe-
ridas competências. “O Es-
tado ainda não deixou claro
como é que elas vão ser fi-
nanciadas nem definiu que
recursos humanos é que lhes
vão estar afetos, portanto,
antes de essas matérias es-
tarem devidamente norma-

lizadas, não íamos passar
cheques em branco ao Go-
verno nem dar tiros nos
pés”.

Para o PS, contudo, essas
reservas financeiras “não pas-
sam de desculpas para dis-
farçar a desmotivação e a
indisponibilidade (do execu-
tivo) para fazer mais pelo
município. A esmagadora
maioria destas novas funções
não implica investimento,
mas sim dedicação ao muni-
cípio e ao trabalho.”

Pinto Moreira rebate essa
análise, traçando um parale-
lo entre a Câmara de Espi-
nho, social-democrata, e as
autarquias de Vila Nova de
Gaia e Matosinhos, que têm
ambas gestão socialista e tam-
bém rejeitaram a descen-
tralização de competências.
“O PS de Espinho está a dizer
que Eduardo Vítor Rodrigues,
presidente da Câmara de
Gaia, e Luísa Salgueiro, da de
Matosinhos, também não
querem trabalhar? Também
os está a acusar a eles de se-
rem malandros?”.

Discussão do PS e do PSD
em Espinho sobre

câmaras “malandras”
Gerada por recusa de competências do Estado

Fotos BRUNO SERRA

Espinho promove-se
no Xantar – Ourense

Vereadores do PS queriam reuniões
de Câmara públicas,
gravadas e transmitidas em direto

Pelo sexto ano conse-
cutivo, Espinho marca
presença no Xantar, a
vígésima edição do Salão
Internacional de Gastro-
nomia e Turismo que de-
corre em Ourense (Espa-
nha), desde ontem até
domingo.

Uma promoção inte-
grada com a Entidade

Regional Porto e Norte,
com o objetivo de poten-
ciar a visibilidade e o
prestígio da marca tu-
rística Porto e Norte de
Portugal no Mercado Ibé-
rico.

Para além de um show-
cooking dedicado à caldei-
rada de Espinho e de vá-
rios momentos de degus-

tação de produtos gastro-
nómicos, alguns deles
promovidos por agentes
económicos locais, o mu-
nicípio terá oportuni-
dade de divulgar even-
tos estratégicos, Espinho
Surf Destination, Mar-
Marionetas que contará
com a presença das mas-
cotes Mário e Neta e o
Encontro de Estátuas Vi-
vas  com uma perfor-
mance pelo recordista
mundial de imobilidade
António Santos.

No âmbito de “um con-
junto de medidas que visam
promover mais transparên-
cia, mais informação e mai-
or participação dos mu-
nícipes de Espinho na vida
autárquica”, os vereadores
do Partido Socialistas pro-
puseram que “todas as
teuniões de Câmara passem
a ser públicas; todas as reu-
niões de Câmara passem a
ser gravadas; todas as reu-
niões de Câmara passem a
ser transmitidas em direto.”

A proposta foi chumbda

pela maioria da vereação
social-democrata.

“Lamentamos profun-
damente que o PSD, em
pleno século XXI, continue
a exigir que as reuniões
decorram à porta fechada
e que sejam realizadas em
dias úteis e em horário de
trabalho, sem meios de
gravação e sem transmis-
são online. Consideramos
urgente reforçar a trans-
parência, permitir a todos
acompanhar as sessões de
Câmara, julgando por si

próprios o trabalho que
ali se faz. Consideramos
este chumbo um péssi-
mo sinal de que se tem
algo a esconder e de que
não se quer mostrar o que
se está a fazer e como se
está a fazer.

Esta ausência de cul-
tura democrática, apenas
reforça aquilo que temos
vindo a defender: Lutar
contra a mentira, é defen-
der os interesses de todos
os espinhenses. Quem não
deve não teme.”



8  l defesa de espinho l 07/fevereiro/2019

AGENDA
7, 8, 9 10 e 13 de fevereiro
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante ao som de acor-

des no Baccará

7, 12 e 13 de fevereiro
16h30 – Cinema do Multimeios
“Maria, Rainha dos Escoceses”
Realizador: Josie Rourke
Atores: Saoirse Ronan, Margot

Robbie e Joe Alwyn
Categoria: drama e histórico
Classificação: maiores 14 anos
O filme explora a vida turbu-

lenta da carismática Mary
Stuart. Rainha da França aos
16 anos e viúva dois anos de-
pois, Mary desafia a pressão
para casar novamente. Em vez
disso, regressa à Escócia natal
para recuperar o seu trono,
sob o domínio de Elizabeth I.
Cada jovem rainha vê a outra
com um misto de medo e fas-
cínio. Rivais no poder e no
amor e regentes do sexo femi-
nino num mundo essencial-
mente masculino, as duas
mulheres têm de escolher a
forma de manter o equilíbrio
entre casamento e indepen-
dência. Determinada a gover-
nar, Mary afirma a reivindi-
cação ao trono inglês, amea-
çando a soberania de Eliza-
beth. Traição, rebelião e cons-
pirações no interior de cada
corte ameaçam os dois tronos
– e mudam o curso da histó-
ria…

7 de fevereiro a 2 de março
9h30 às 18h30 de terça a quinta-

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

Exposição fotográfica “Perso-
nalidades” de Domingos San-
tos

Domingos Santos é fotógrafo
profissional e pertence à 3.ª
geração de uma família de
fotógrafos. Dedica-se essen-
cialmente a fotografia de re-
portagem social, empresarial
e fotografia de estúdio. Ao
longo dos últimos 30 anos tem
tido a oportunidade de foto-
grafar diversas personalida-
des nacionais e internacionais.
No 30.º aniversário do seu
percurso profissional, que
coincide com os 100 anos da
sua família na fotografia, de-
cidiu fazer uma exposição de
fotografias suas, de algumas
dessas figuras públicas, des-
de artistas de entretenimen-
to, músicos, políticos, joga-
dores de futebol, empresári-
os, etc…

7 de fevereiro 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 (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

8 e 9 de fevereiro
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
“Maria, Rainha dos Escoceses”
Realizador: Josie Rourke
Atores: Saoirse Ronan, Margot

Robbie e Joe Alwyn
Categoria: drama e histórico
Classificação: maiores 14 anos

21 horas – Casino
Concerto do Trio Pagú

23 horas – Casino
Blackbird
Música ao vivo no bar The Joker

com entrada livre

9 de fevereiro
11 horas – Biblioteca  Munici-

pal
“1, 2, 3… Read & Play with

Me!”
O objetivo é a aprendizagem

da língua inglesa de uma for-
ma natural, utilizando o cor-
po (TPR Total Physical Res-
ponse), através da explora-
ção de histórias em inglês, das
artes, da música, da dança e
dos jogos didáticos. Ativi-
dades didáticas em inglês,
com história, música e movi-
mento para crianças!

Atividade dinamizada pela
voluntária Ana Paula Mar-
ques

Público-alvo: crianças dos 3 aos
5 anos (com um ou dois acom-
panhantes)

Inscrições prévias e gratuitas
Periodicidade: um sábado por

mês

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 (con-
trabaixo) e Bruno Pedroso (ba-
teria)

9, 16 e 23 de fevereiro
15h30 – Planetário do Multi-

meios
“Lendas do Céu Noturno:

Perseu e Andrómeda”
É uma divertida versão da his-

tória da princesa Andrómeda,
que, por castigo divino pela
vaidade de sua mãe, é sacri-
ficada a um monstro marinho
– e salva pelo herói Perseu!

Duração: 40 minutos
Classificação: maiores 4 anos

9, 16 e 23 de fevereiro
16h30 – Planetário do Multi-

meios
“Nós somos Aliens” (3D)
“Terra. Agora é um mundo

pequeno. A raça humana está
ligada melhor e mais rápido
do que nunca, mas e sobre
outro qualquer lugar? Pode-
ríamos um dia ser parte de
uma comunidade galáctica,
compartilhar o nosso conhe-
cimento e ideias? Ou é a Terra
o único planeta com vida?
Leva-nos numa viagem épi-
ca, na procura de evidências
sobre vida extraterrestre…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 8 anos

9 e 23 de fevereiro
21h15 – Planetário e Observa-

tório do Multimeios

táveis civilizações passadas a
única maneira de marcar o
tempo.

ÈNão se deixe enganar pela ter-
minologia; como típica estre-
la anã amarela, o Sol consome
600 milhões de toneladas de
hidrogénio a cada segundo e
500 vezes mais massivo que
todos os planetas juntos.
“Descubra os segredos da es-
trela mais importante das
nossas vidas nesta sessão de
planetário e deixe-se envol-
ver por imagens nunca antes
vistas da violenta superfície
do Sol no formato de cinema
imersivo!”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 8 anos

14 de fevereiro
21 horas – Casino
Dia dos Namorados vom Her-

man José

14, 19 e 20 de fevereiro
16h30 – Cinema do Multimeios
Estreia nacional de “Vice”
Realizador: Adam McKay
Atores: Christian Bale, Amy

Adams, Steve Carell e Sam
Rockwell

Categoria: comédia e drama
Vencedor de um Globo de Ouro
Melhor ator num filme musi-

cal/comédia – Christian Bale
Nomeado nas categorias de

melhor filme musical ou co-
média, melhor realizador,
melhor argumento, melhor
atriz secundária musical ou
comédia – Amy Adams, e
melhor ator secundário mu-
sical ou comédia – Sam
Rockwell

O filme relata como o burocra-
ta Dick Cheney, silenciosa-
mente, se tornou o homem
mais poderoso do planeta, na
qualidade de vice-presidente
de George W. Bush, mudan-
do os EUA e o mundo de uma
forma que ainda hoje se faz
sentir…

15 de fevereiro
16h30 e 21h30 – Cinema do

Multimeios
“Vice”
Realizador: Adam McKay
Atores: Christian Bale, Amy

Adams, Steve Carell e Sam
Rockwell

Categoria: comédia e drama

15 e 16 de fevereiro
21 horas – Casino
Samba Lêlê (grupo brasileito)

23 horas – Casino
All of Three
Música ao vivo no bar The Joker

com entrada livre

16 de fevereiro
21h30 – Cinema do Multimeios
“Vice”
Realizador: Adam McKay
Atores: Christian Bale, Amy

Adams, Steve Carell e Sam
Rockwell

Categoria: comédia e drama

17 de fevereiro
15 e 18 horas – Cinema do

Multimeios
“Vice”
Realizador: Adam McKay
Atores: Christian Bale, Amy

Adams, Steve Carell e Sam
Rockwell

Categoria: comédia e drama

Sessão dupla (Planetário +
Obervatório)

 “Explore”, de Maciej Ligowski,
o produtor executivo de
“Dream to Fly”

Projeção Imersiva a 360º
Duração: 27 minutos
A sessão apresenta uma alar-

gada seleção de tópicos de
uma forma moderna e acessí-
vel, numa história em volta
da ambição para colonizar
Marte. O filme não só explica
os factos científicos, como os
modelos geo vs heliocêntrico
ou o movimento retrogrado
dos planetas. Ao examinar de
uma forma cuidada o exem-
plo de Johannes Kepler e as
suas três leis do movimento
dos corpos celestes,

“Explore” também ilustra
como êxitos individuais po-
dem mudar o mundo, e quan-
to todos podemos beneficiar
destas…

Visualizações de alta qualida-
de, musica composta de pro-
pósito, e narração profissio-
nal todos servem um propó-
sito: para melhorar a experi-

ência imersiva da audiência!

10 de fevereiro
15 e 18 horas – Cinema do

Multimeios
 “Maria, Rainha dos Escoceses”
Realizador: Josie Rourke
Atores: Saoirse Ronan, Margot

Robbie e Joe Alwyn
Categoria: drama e histórico
Classificação: maiores de 14

anos

10, 17 e 24 de fevereiro
15h30 – Planetário do Multi-

meios
“A Vida das Árvores”
É uma divertida e educativa

sessão de planetário que nos
fala do fascinante mundo das
árvores.

Mostra como elas conseguem
vencer a gravidade para trans-
portar água até ao topo das
suas copas, como funciona a
fotossíntese e de que forma é
que as árvores contribuem
para a diversidade da vida na
Terra através da produção de
oxigénio.

A história é apresentada por

duas personagens muito pe-
culiares: uma joaninha de
nome Dolores e o seu melhor
amigo, um pirilampo chama-
do Miguel. “É uma sessão de
planetário perfeita para toda
a família, que promove a
consciencialização para a
proteção da natureza em que
vivemos…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores 4 anos

10, 17 e 24 de fevereiro
16h30 – Planetário do Multi-

meios
“Sol, a Nossa Estrela”
O Sol já brilha no nosso mundo

há quatro mil e quinhentos
milhões de anos. A luz que
hoje aquece a nossa pele foi
sentida por todas as pessoas
que já viveram. É a nossa es-
trela mais próxima e a central
energética do nosso planeta,
a fonte da energia que impul-
siona os nossos ventos, o nos-
so clima e toda a vida. A pas-
sagem do seu disco de fogo
pelo céu - dia após dia, mês
após mês – foi para incon-

“Janela Indiscreta”
de Mário Augusto

Conversas, biografias e os melhores
filmes das grandes estrelas de

Hollywood agora em livro
“Janela Indiscreta” é o

mais recente livro de Mário
Augusto, que reúne conver-
sas, biografias e os melhores
filmes de 25 das maiores es-
trelas de Hollywood, como é
o caso de Charlize Theron,
George Lucas ou Scarlet
Johansson. O livro, que che-
gará às livrarias a 15 de feve-
reiro, tem o nome do magazi-
ne de cinema da RTP que
Mário Augusto coordena e
apresenta há 17 anos. Com
ilustrações – mais especifica-
mente caricaturas – do ilus-
trador, cartunista, animador
e caricaturista premiado
André Carrilho e com prefá-
cio da atriz Daniela Ruah, “Ja-

nela Indiscreta” promete, sem
segredos nem maledicências,
revelar o melhor das conver-
sas que Mário Augusto tem
tido ao longo das últimas três
décadas com os maiores no-
mes da indústria cinemato-
gráfica. Como já vem sendo
habitual em livros anteriores
de Mário Augusto, o lança-
mento de “Janela Indiscreta”
será em Espinho, terra natal
do autor. O evento terá lugar
na Sala António Gaio, do Cen-
tro Multimeioso, no próximo
dia 16, às 16h30, e o livro será
apresentado pelo humorista
Francisco Menezes. Não fos-
se o autor um verdadeiro
cinéfilo, no final da apresen-

tação do livro e da sessão de
autógrafos, terá lugar a antes-
treia de um filme inédito em
Portugal.

A apresentação do livro
irá também decorrer em di-
versas lojas FNAC do país – a
maioria será acompanhada
por uma exposição das cari-
caturas que ilustram o livro.

Segundo o ator Joaquim
de Almeida, “o Mário parti-
lha connosco as suas experi-
ências e histórias de anos de
convivência nos bastidores a
que poucos conseguem ter
acesso.”

“Janela Indiscreta” é uma
verdadeira viagem ao mun-
do do cinema.
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Detido por agressividade
e insultos a polícia
e na posse de facas

A Esquadra de Investigação Criminal da Divisão
Espinho deteve, às 30h45 de últim a quarta-feira de
janeiro, um homem de 52 anos, desempregado, por
agressão e injúrias a agente de autoridade.

No hall de entrada do casino, um homem ameaçava
e injuriava clientes e funcionários, perturbando o nor-
mal funcionamento, pelo que foi solicitada a interven-
ção policial dos elementos que ali prestam serviço re-
munerado.

Aquando da intervenção dos agentes, o indivíduo
reagiu com agressividade, insultando-os e ameaçando-
os, recusando identificar-se e a sair voluntariamente.

Foi comunicado por um membro da direção do casi-
no que o detido está proibido de lá entrar a partir do
primeiro dia de fevereiro.

Aquando da detenção e após uma revista foram
encontradas na posse do detido duas facas (uma 23,5
cm de comprimento e outra com 32 cm).

O detido foi presente, pelas 10 horas de quinta-feira,
ao Tribunal Judicial de Espinho, para conhecimento
das medidas de coação.

A queda de parte da co-
bertura de um pavilhão da
Escola Secundária Dr. Gomes

Mais uma
viatura
furtada na
Rua do Porto
(Silvalde)

Uma viatura Peugeot
foi furtada/roubada no es-
tacionamento dos prédios
brancos da Rua do Porto, à
entrada de Silvalde, junto
à Rua 33, entre a noite de
terça-feira e a madrugada
de quarta-feira da última
semana de janeiro.

Já são várias viaturas
roubadas nos últimos dois
anos naquele local de Sil-
valde.

“Cheguei ao estaciona-
mento e viatura nem vê-
la!”, constatou o proprie-
tário. “O receio de morar
neste local apodera-se das
pessoas. Já ponho em cau-
sa continuar a morar neste
local. Seria bom que a PSP
de Espinho fizesse um
patrulhamento mais aper-
tado nesta zona, porque
assim é impossível viver
sossegado.”

Lúcio Alberto

Apreendida espingarda
e identificado homem
de 75 anos por suspeita
de violência doméstica

A Esquadra de Investi-
gação Criminal da Divisão
Policial de Espinho deu
cumprimento,  entre  as
14h20 e as 15h10 da última
quarta-feira de janeiro, a
três mandados de busca
e apreensão, originados
pela suspeita da prática do
crime de violência domés-
tica. No decorrer da bus-
ca, realizada a uma re-
sidência situada na união
de freguesias de Anta e
Guetim, a Polícia apreen-
deu uma arma de fogo (es-
pingarda), de calibre 12
mm, municiada com seis
cartuchos. Nas buscas às
viaturas foram apreendi-

dos dois aerossóis (gás pi-
menta) de defesa.

De referir que o homem
possuiu licença de deten-
ção no domicílio para a
arma. Contudo, tal licença
não permite em caso al-
gum o acompanhamento
de munições.

Foi identificado um ho-
mem, de 75 anos, aposen-
tado, por suspeita da prá-
tica do crime de violência
doméstica contra uma mu-
lher de 43 anos, desempre-
gada e residente no conce-
lho de Espinho. A investi-
gação continua a decorrer
na Divisão Policial de Es-
pinho.

Queda de telhado obriga à evacuação
na Escola Secundária Gomes de Almeida

de Almeida na sexta-feira
obrigou à evacuação do esta-
belecimento de ensino, não se

tendo registado vítimas.
O alerta foi dado às

12h41 e foram mobilizados

para os local os Bombei-
ros de Espinho e os servi-
ços municipais da Pro-
teção Civil.

Os alunos, professores
e pessoaç mão docente fo-
ram retirados e as aulas
suspensas para trabalhos
de remoção e limpeza.

Dupla suspeita de passagem
de notas falsas de 50 euros

A Esquadra Policial de Ovar da Divisão de Espinho iden-
tificou às 14 horas do primeiro dia de fevereiro dois jovens, um
de 17 anos, um residente no concelho de Vila Nova de Gaia e
outro 20 anos, residente no Porto, por suspeita da prática do
crime de passagem de moeda falsa.

Alegadamente, os jovens terão pago, em vários estabeleci-
mentos de restauração e bebidas, cafés e tabaco, com notas de
50 euros. Por suspeitar que as notas fossem falsas, foi contactada
a Polícia. Elementos policiais deslocaram-se aos diferentes
locais e apreenderam três notas falsas de 50 euros. Foram,
ainda, apreendidos 115 euros e 74 cêntimos, por suspeita de
proveniência ilícita.

A situação foi comunicada à Polícia Judiciária, por se tratar
de um crime cuja investigação é da competência daquela
Polícia.

Foto PAULO JORGE DUARTE

A Estrada de Brito (an-
tiga estrada nacional 109),
próximo do Juncal, que
liga a rotunda do Juncal
aos semáforos junto ao
Hotel Solverde, está uma
verdadeira lástima. Uma
péssima imagem para os
turistas que, diariamente
e ao longo do ano circu-
lam por aquela via, em
direção às praias e à uni-
dade hoteleira de cinco
estrelas da Solverde, Ho-
tel Solverde, na praia da
Granja. Mas é, também,
uma via ‘armadilhada’,
com um piso que tem vin-
do a causar vários danos
em alguns dos veículos
que por ali circulam, com
verdadeiras ‘crateras’ que
não estão sinalizadas.

Só esta terça-feira, ‘ca-
íram’ vários automóveis
num buraco junto ao cru-
zamento com a Rua Velha
da Calçada Romana e a
Rua da Igreja Desfeita (em
frente ao Café Caracas),
que danificaram os pneus
e as jantes. A Guarda Na-
cional Republicana do pos-
to de Arcozelo foi chama-
da ao local e tomou conta
das ocorrências.

Manuel Proença

Buracos na Estrada de Brito são
armadilha para automobilistas

Foto MANUEL PROENÇA
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mento daquela associação de
comerciantes. “Tivemos qua-
tro reuniões com a Câmara
Municipal de Espinho, desde
2017 até agora para obter in-
formação rigorosa e verídica
sobre como a obra se iria de-
senrolar. Mas em determina-
da altura, não se percecionava
que a obra, tanto em meios
humanos como em equipa-
mentos, não tem o empe-
nhamento desejado, sendo
frequente verificarem-se in-
terrupções da obra e sem nin-
guém a ali trabalhar!”

Segundo Nunes da Silva,
“em determinada altura, a
Viver Espinho fez uma expo-
sição, tendo em conta um pra-
zo expectável de um trecho a
Norte da Rua 15 em ficar con-
cluído em 2018. Justificaram

que, durante o mês de março
houve bastante chuva, pro-
blemas a nível do terreno... e
o que era certo é que não se
via mais do que o calcetar de
passeios. Daí que o desagra-
do dos comerciantes é relati-
vamente à perceção de que a
obra não está a decorrer com
a celeridade e o empenha-
mento de meios para que não
sofra interrupções ou se atra-
se”.

Por outro lado, o presi-
dente da Viver Espinho criti-
ca o empreiteiro que “não é
suficientemente cuidadoso na
arrumação do espaço público
e não o torna amigável do
transeunte!”

Nunes da Silva conta que
“há cerca de 15 dias entramos
em contacto com a vereadora

Lurdes Ganicho e pedimos
uma reunião no local para
podermos apreciar toda a
zona de intervenção compre-
endida entre o edifício do
antigo ‘O Nosso Café’, largo
da Graciosa, a Norte e a Sul. E
foi-nos dito que tais interrup-
ções devem-se ou à EDP ou à
PT”.

Refere ainda que “a Câ-
mara Municipal prometeu
colocar no passeio, alguma
madeira, de forma a possibi-
litar a passagem de pessoas
sem que tenham de por os pés
nas poças de água e na terra”.

Nunes da Silva entende
que “o empreiteiro não pode
estar em ‘roda livre’! Ele está
a intervir em espaço público,
de utilização de pessoas e de
viaturas!”

Segundo o presidente da
Viver Espinho “já são quase
duas décadas de obras desde
o primeiro dia que deitaram a
antiga estação do comboio
abaixo! Sofremos durante o
período de enterramento da
linha. Durante o período se-
guinte, quando foram coloca-
das aquelas vedações que não
estavam ali a fazer nada e que
afetavam a imagem de Espi-
nho!”

Diz, ainda, aquele repre-
sentante dos comerciantes
que “o movimento do comér-
cio durante o período de Na-
tal foi positivo. No entanto,
quem está próximo da zona
das obras não teve esses re-
sultados. Quero com isto di-

“Pese estarem a decorrer
os três anos previstos, há
trechos de obra que era
suposto concluírem-se
mais cedo, estando
parados há meses e
impossibilitam a
circulação automóvel nas
ruas em que o piso está
concluído, como é o caso
da rua 8 e avenida S. João
de Deus, porque há um
empreiteiro que ainda
não entregou candeeiros
e há jardins não
finalizados”, afirma o
presidente da Direção da
Associação Empresarial
Viver Espinho, Nunes da
Silva. Uma obra que
parece ter ‘altos e baixos’
e que anda a ‘conta-
-gotas’. Ora de quando
em vez as máquinas
‘rasgam’ buracos, como
o que há pouco tempo
noticiamos na zona
do antigo túnel, ora
está a obra ‘inerte’,
independentemente de
estar ou não a chover!

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

Especialidade em Peixe de Mar

seleccionamos
e torramos

na nossa fábrica
as melhores qualidades

aos melhores preços

Casa Alves Ribeiro Rua 19, 294 - ESPINHO

CAFÉS
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
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O apelo do presidente da Associação Viver Espinho, Nunes da Silva
Manuel Proença

“O que pretendemos é que
a obra, em si, ande o mais
rapidamente possível. Mas o
que está a causar desagrado é
a perceção por parte dos agen-
tes económicos que estão mais
próximo da zona que está a
ser intervencionada, em toda
a sua extensão, que a obra
não tem andamento e tem in-
terrupções frequentes”, afir-
ma Nunes da Silva.

“A Viver Espinho defen-
de os interesses do sector
terciário, podendo servir de
interlocutor entre esse sector
e a Câmara Municipal, fazen-
do chegar informação ao
dono da obra (Município de
Espinho) das nossas preocu-
pações”, explica aquele ele-

“Empenhamento de meios para
que a obra não sofra interrupções”

e “arrumação do espaço público para
o tornar amigável do transeunte!”

DESTAQUE / REPORTAGEM
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O presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, o vice-presidente, Vicente Pinto e a vereadora
com o pelouro das Obras, Lurdes Ganicho, visitaram, na segunda-feira, os trabalhos da requalificação à superfície

do canal ferroviário acompanhados pelos responsáveis pela empresa Alexandre Barbosa Borges, SA

zer que, partindo-se para o
terreno, poderia menorizar-
se os danos! A Câmara Muni-
cipal anunciou, ainda há pou-
co tempo, que teria no terreno
técnicos municipais para re-
gular a obra. Isto seria funda-
mental para que o espaço fi-
casse mais arrumado para as
pessoas circularem”.

Nunes da Silva preten-
de que “a obra chegue ao
fim e que não seja posto em
causa o cumprimento dos
prazos. Queremos, também
que as acessibilidades sejam
melhoradas. E aquilo que o
empreiteiro está a fazer é
agravar as condições de cir-
culação.

A título de exemplo: há
uma zona, a Sul, que está ter-
minada mas que ainda não
abriu porque há um fornece-
dor que ainda não entregou
os candeeiros! E isto tem me-
ses!

E a Norte, na Avenida 8,
também não se entende que
estando o piso pronto não se
possa circular!

É evidente que não esta-
mos na posse de toda a infor-
mação. Por isso, competirá à
Câmara Municipal vir a pú-
blico dar explicações. O Mu-
nicípio tem de pedir ex-
plicações ao empreiteiro e di-
zer se o problema é causado
pela EDP ou pela PT, ou por
outra qualquer razão!

As pessoas não estão a
aplaudir e demonstram, in-
clusive, um enorme desagra-
do porque as obras não de-
correm com a celeridade ne-
cessária”.

Nunes da Silva está ciente
de que “na Páscoa e no verão,
a obra não pode parar. Mas
há o Dia dos Namorados, o
Carnaval. Na Páscoa, em
abril, os dias já estarão maio-
res e Espinho, nestas épocas,
recebe muito turismo. Será o
arranque para o que virá a
seguir. E, por isso, quem nos
visita, ao deparar com este
estado das obras, fica com um
impacto negativo e tenderá a
escolher outras localidades
para destino. E, por isso, há
que criar as tais zonas amigá-
veis do cidadão. Desta forma,
todos entenderão que houve
uma preocupação em meno-
rizar os danos”.

E conclui:
“Estaria a faltar à verda-

de se dissesse que a Câmara
Municipal de Espinho não nos
tem informado sempre que
nós solicitamos informações.
Mas também faltaria à verda-
de se dissesse que os comerci-
antes que ficam nesse eixo não
estivessem desagradados
como a obra decorre! Sei que
houve problemas com as chu-
vas, com a EDP e com a PT.
Mas penso que tudo isto de-
veria ter ficado planeado e
coordenado de forma a que
não surjam estas interrupções
frequentes que ninguém en-
tende!”

Perante a indignação
que tem sido veiculada re-
la t ivamente  à  obra  de
requalificação do canal
ferroviário, em curso, e as
constantes interrupções
que têm sido verificadas
que perturbam comercian-
tes e transeuntes, coloca-
mos oito questões à ve-
readora da Câmara Muni-
cipal de Espinho, com o
pelouro das Obras, Lurdes
Ganicho:

– Qual a previsão para a
conclusão da obra na Aveni-
da 8 (Norte), em Espinho e
por que razão ainda não foi
terminada?

“A Avenida 8, a norte, está
condicionada à montagem da
Estrutura da Passagem de
peões, para que o arruamento
seja concluído nessa zona. In-
dependentemente de faltar a
plantação do jardim junto ao
canal, da colocação da ilumi-
nação definitiva e da sinalé-
tica de trânsito, prevê-se que
até ao final deste mês se possa
abrir ao trânsito no sentido
Sul/Norte, com circulação de
norte para sul pela Rua 6 a
partir da Rua 7. Só depois da
montagem da estrutura da
passagem de peões, será pos-
sível concluir esse topo da
obra e permitir a circulação
sem dificuldades”.

– Qual a previsão para a
abertura da passagem de au-
tomóveis sobre a ponte do
Rio Largo?

“A conclusão do Largo
Sancebas está dependente da
definição do contentor de li-
xos enterrados, iluminação
pública, mobiliário urbano e
dissuasores de estacionamen-
to. Estas questões de defini-
ção geral para toda a emprei-
tada estão no foro do emprei-
teiro no domínio da sua ges-
tão. A Câmara Municipal está
a fazer pressão há algum tem-
po para que estas zonas se-
jam definitivamente termina-
das. No entanto é de realçar
que os moradores da zona já
usam livremente a zona sem
qualquer constrangimento
habitacional, sendo isso sim
uma preocupação do Muni-
cípio que estas questões se-
jam concluídas para impedir
o uso anárquico do espaço.
Contamos ter todos estes as-
suntos resolvidos pelo em-
preiteiro até meados de abril.

– Por que razão começa-
ram a obra para o estaciona-
mento subterrâneo na Ala-
meda 8, derrubando o antigo
túnel, e pararam?

“Os trabalhos não para-
ram. O empreiteiro está a fa-
zer uma gestão de equipas
tendo em conta que de mo-
mento também se vive, como
é conhecimento geral, com
alguma falta de mão-de-obra.
A primeira fase de escavação
foi a demolição do betão ar-
mado para iniciar o processo
de execução do betão armado
da entrada do estacionamen-
to, que é composto pelas ram-

pas de acesso e por um reser-
vatório de água. Prevê-se que
a equipa de betão armado
entre na próxima semana e
não faz sentido estar a abrir
frentes de escavação de mai-
or dimensão, tendo em conta
o tipo de terreno.

– Por que razão estão pa-
radas as obras, há tanto tem-
po, nas ruas 8 e 62?

“A rua 8 entre a rua 19 e
rua 23, esteve a aguardar ele-
mentos para reforço de rede
da PT e terá seguimento com
o início do betão armado da
entrada do estacionamento.
Era desejável só levantar um
bocadinho de piso de cada
vez, mas a mudança de
infraestruturas é feita entre
caixas e por zonas de acordo
com a rede malhada das
infraestruturas, por isso não
pode ser feito um metro de
cada vez. Quanto à Rua 62,
não é verdade que esteja pa-
rada, o passeio poente está
feito e agora está a ser tratado
o lado nascente e rua. As equi-
pas estão a trabalhar no local
e contamos que até final da
próxima semana fique calce-
tada desde a Graciosa à Rua
15”.

– Os comerciantes de Es-
pinho queixam-se que a obra
é pouco ‘amiga’, ou seja, os
taipais deveriam ser coloca-
dos de outra forma de ma-
neira a facilitarem a circula-
ção de pessoas nos passeios
e que estes deveriam ter ma-
deiras ou outros materiais de
forma a evitar que as pesso-
as pisassem nas poças de

água e na lama...
“As obras nunca são

amigas de ninguém. Inco-
modam, fazem lixo e cau-
sam constrangimentos, sen-
do que os interesses dos lo-
cais são antagónicos dos do
empreiteiro. Seria desejável
que as vedações fossem di-
ferentes e mais opacas, mas
dadas as características do
nosso território, extrema-
mente ventoso, são usadas
redes de fácil movimenta-
ção pois como sabem é uma
zona com muito densa, com
imensas infraestruturas e
ramais que necessitam de
ser intervencionados, para
isso têm de ser movimenta-
das. Atentos a este proble-
ma e ao facto de que esta
fase da obra é a mais com-
plicada, foi feita uma reu-
nião no local da obra com a
Associação Viver Espinho e
vários comerciantes locais,
tendo-se combinado colo-
car um passadiço de madei-
ra do lado nascente junto às
lojas. Iremos também colo-
car algumas floreiras que
criem alguma melhoria no
local de passagem dos pe-
ões. Estas ações serão de-
senvolvidas em estreita co-
laboração com a Junta de
Freguesia de Espinho, de
modo a garantir a manu-
tenção destas zonas de cir-
culação. Não podemos, no
entanto, deixar de apelar a
todos que colaborem, evi-
tando atirar detritos para
dentro da vedação da obra.

Contamos que os passa-
diços sejam colocados ain-
da esta semana”.

– Por que razão não es-
tão concluídos os arrua-
mentos a Sul desta obra de
requalificação, nomeada-
mente na Avenida S. João
de Deus e na Avenida 8,
bem como a ligação à Rua
do Golfe?

“A avenida João de
Deus está aberta ao trânsito
até ao Bairro da Marinha,
estando calcetada na sua
totalidade. Nesta zona da
obra falta a plantação do
jardim junto ao canal ferro-
viário, a iluminação e a si-
nalização de trânsito. O
empreiteiro, por razões de
proteção dos cabos de ilu-
minação que estão em espe-
ra, tem retardado a abertu-
ra do restante do arrua-
mento. No entanto, ontem
foi feita uma inspeção à obra
com a gestão da empresa,
no sentido de se abordarem
estes pequenos pendentes
que podem concluir em de-
finitivo grandes áreas da
empreitada, tendo ficado
acordado que irá abrir ao
trânsito a totalidade da rua,
promovendo previamente a
proteção dos referidos ca-
bos”.

Manuel Proença

Oito perguntas, oito respostas
“A passagem neste troço

de rua está prevista até final
de março, depois da monta-
gem da estrutura da passa-
gem de peões que está à vista
no local, será possível fazer a
restante pavimentação. De
momento o empreiteiro en-
contra-se a fazer a contenção
das margens da ribeira, colo-
cação de lancis e a preparar as
guardas metálicas de pro-
teção ao tabuleiro para que
depois da remoção da estru-
tura que está pré-montada no
local, sobre o caminho-de-fer-
ro, proceder à execução do
betuminoso que deverá ser
contínuo”.

– Qual a previsão para a
conclusão da ponte pedonal
sobre a via-férrea, a Norte,
na Rua 5?

“A montagem desta es-
trutura está dependente de
autorização do IP. Esta enti-
dade que responde pela Li-
nha do Norte encontra-se em
conversações com o emprei-
teiro para a validar o procedi-
mento de montagem sobre a
linha, atentos aos constrangi-
mentos de segurança. Esta
montagem será noturna e pre-
visivelmente ao fim de sema-
na com interdição total da cir-
culação ferroviária, pelo que
está dependente do entendi-
mento entre os técnicos das
duas entidades”.

– Qual a previsão para a
conclusão do Largo Sancebas
(Rio Largo)?

Foto MANUEL PROENÇA
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Estádio do Bolhão (Fiães)
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V

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo)
Árbitros Assistentes: Emanuel Rocha e Bruno Rocha

V A

SC Espinho
2

U. Madeira
0

Daniel 69’
Ruben Silva 69’
Luís Miguel
Tony
Jardel 75’
Yanick 87’
Aladin
Élio Martins 81’
Vieirinha 53’
Adul 4’
Aldair
Fábio Pereira
Tiago 69’
Benay
Viveiros
Cristiano
Elijah
Leo 87’
Ivanildo 53’ 80’ 90’+4

Victor Braga
João Ricardo

Gil Dias
João Pinto

Vitinha
Edgar Abreu
Leo Cordeiro

78’ Wilson
82’ Jaime Poulson

39’ Gustavo Moura
7’ 75’ Paulinho

Rui Quinta
Ivo

José Santos
78’ Van Zeller
75’ Ivan Santos

Rafa
66’ 39’ Carlitos

André Luiz
Ao intervalo: 1-0

Golos: 1-0, por Paulinho (1); 2-0, por Jaime Poulson (76, gp)

c

c

Resultados
Sp. Espinho-U. Madeira ......................................................... 2-0
Penalva Castelo-Lusitânia Lourosa ....................................... 1-2
Paredes-Cesarense .................................................................... 2-1
Leça-FC Pedras Rubras ............................................................ 0-0
Cinfães-Gafanha ....................................................................... 4-2
Amarante FC-AD Sanjoanense ............................................... 1-1
Sp. Mêda-Águeda ..................................................................... 0-6
Lusitano FCV-Gondomar ........................................................ 1-0
Marítimo B-SC Coimbrões ...................................................... 0-0

Classificação
J V E D F-C P

Gondomar 20 12 4 4 30-12 40
Lusitânia Lourosa 20 10 8 2 33-17 38
Lusitano FCV 20 10 6 4 36-16 36
Sp. Espinho 20 9 8 3 25-12 35
Paredes 20 10 4 6 29-17 34
AD Sanjoanense 20 9 6 5 23-20 33
Amarante FC 20 8 6 6 22-16 30
Águeda 20 7 8 5 26-19 29
U. Madeira 20 8 4 8 17-19 28
SC Coimbrões 20 7 7 6 18-19 28
Gafanha 20 8 3 9 33-39 27
Cinfães 20 7 4 9 18-19 25
Marítimo B 20 5 9 6 25-26 24
FC Pedras Rubras 20 4 9 7 22-24 21
Penalva Castelo 20 6 3 11 19-38 21
Leça 20 5 5 10 17-29 20
Cesarense 20 3 9 8 25-30 18
Sp. Mêda 20 0 1 19 9-55 1

Jornada 21.ª - 10/02 – SC Coimbrões-Leça: FC Pedras
Rubras-Paredes; Lusitânia Lourosa-Cesarense; AD Sanjoanense-
Marítimo B; Gafanha-Penalva Castelo; Gondomar-Sp. Espinho
(Estádio de São Miguel, em Gondomar, 15 horas); Águeda-
Amarante FC; U. Madeira-Cinfães; Lusitano FCV-Sp. Mêda.

CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B

Apatia dos tigres potencia
estratégia adversária

A equipa de sub15 (ini-
ciados) de futebol do Spor-
ting Clube de Espinho rece-
beu o Paços de Ferreira, em
jogo a contar para o Campe-
onato Nacional – Manuten-
ção/Descida – Série B e vol-
tou a deixar os seus créditos
por ‘mãos alheias’, sendo
derrotada por margem ex-
pressiva (0-3). Apesar de
possuir mais bola durante
toda a primeira parte, a equi-
pa espinhense acomodou-se
e entrou num registo de al-
guma apatia que potenciou
a estratégia montada pelos
da capital do móvel. Estes,
defendendo num bloco bai-
xo e na expetativa do erro
espinhense, iam aproveitan-

do para lançar contra-ataques
perigosos. A vantagem leva-
da para o intervalo pela equi-
pa pacense acabava por ser
desajustada e penalizava a
abordagem menos bem con-
seguida dos da casa que, ape-
sar de dominar territorial-
mente, não iam mantendo o
jogo tão controlado quanto
deveriam.

No segundo tempo, a
equipa espinhense até mani-
festou algum inconformismo
mas a forasteira iria respon-
der com eficácia e aumentar a
vantagem no marcador em
novo lance de contra-ataque
que colocou em evidência a
menor predisposição dos jo-
vens tigres no momento de

perda da bola. Até ao final do
jogo, o registo foi-se manten-
do e a equipa alvinegra iria
acabar por ser novamente
castigada pelos comporta-
mentos menos competitivos
assumidos especialmente no
momento ofensivo e na sua
transição defensiva.

No final do jogo, apesar
de bastante expressivo o re-
sultado para aquilo que as
duas equipas evidenciaram
em campo, a equipa de Paços
de Ferreira acaba por sair
como justa vencedora pois
demonstrou uma atitude
competitividade superior.

Sporting Espinho, 0
Paços Ferreira, 3

Jogo no Centro de Forma-
ção do Sporting Clube de Es-
pinho, em Silvalde. Árbitro:
João Costa (AF Braga). Árbi-
tros assistentes: Anthony Oli-

veira e Ricardo Cunha.
Ao intervalo: 0-1.
Sporting Clube de Espi-

nho – Diogo Guimarães;
Costinha (cap.), Duarte Fer-
reira, Bruno Faria e André
Coutinho; Fati, Resende e
Afonso; Rui Faria, André
Esteves e Faniqueira.

Substituições: Afonso por
Serginho (35), André Couti-
nho por Duarte Santos (37) e
André Esteves por Hugo Lage
(47).

Não utilizados: Rafael
Marques, Gonçalo Faneco,
Gustavo Castro e Diogo Sil-
va. Treinador: Nélson Cape-
la.

Futebol Clube de Paços
de Ferreira – Tomás; André
Barros, Marco Cardeira, Vas-
co Oliveira e Pedro Sousa;
Afonso Silva (cap.), Afonso
Martins e Gabriel Oliveira;
André Correia, Carlos Fonse-
ca e Filipe Canastra.

Substituições: Afonso

Martins por Lázaro (27) e
Carlos Fonseca por David
Martins (63) e André Cor-
reia por Sandro Pacheco
(69).

Não utilizados: André
Alves, Ruben Geraldes,
Daniel Faria e Gonçalo
Moreira. Treinador: Zamo-
rano.

Golos: 0-1, por André
Correia (34); 0-2, por André
Correia (47); 0-3, por André
Correia (67).

Foto DIREITOS RESERVADOS

Um golo de Paulinho, aos 25 segundos,
‘abriu alas’ para a vitória do Sporting Clube
de Espinho ante o União da Madeira, em
jogo da 20.ª jornada do Campeonato de
Portugal, Série B. Os tigres bateram os
madeirenses por duas bolas a zero, numa
partida com as emoções ao rubro e longe de
se poder afirmar que tenha sido uma vitória
tranquila, com muito suor, uma pontinha
de sorte e, também, com o guardião brasi-
leiro dos tigres, Victor Braga a mostrar-se
em boa forma.

Embora o pareça, pelo resultado final, a
vitória do Sporting Clube de Espinho este-
ve revestida de trabalho e, também, de
alguma felicidade. Os espinhenses entra-
ram bem no jogo e o golo que alcançaram,
no primeiro lance, ‘abriu alas’ para o que
daí em diante se iria passar. Dos pés de
Jaime Poulson veio a jogada do primeiro
tento dos tigres. O avançado cruza a bola
para a esquerda da área e, Paulinho, faz a
emenda para o primeiro golo.

Este tento poderia ter sido um ‘balde de
água fria’ para os insulares. No entanto, a
reação dos madeirenses foi praticamente
imediata, pois no lance seguinte, fizeram a
bola embater no poste esquerdo da baliza à
guarda de Victor Braga. Um golpe de sorte
para os tigres e um momento de infelicida-
de para o União da Madeira.

Os madeirenses tomaram, assim, conta
do jogo. Mas foi a equipa de Rui Quinta que
teve as melhores oportunidades daí em
diante. Gustavo Moura, Jaime Poulson e
Paulinho revelavam-se uma dor de cabeça
para a defensiva adversária. Ainda antes
do intervalo, a lesão do avançado brasileiro
acabou por ser um contratempo, numa al-
tura em que Gustavo Moura vinha crescen-
do de forma e que estava a ser, novamente,
uma mais-valia para a equipa.

Na segunda parte, os tigres voltaram à
carga. Contudo, a equipa madeirense aca-
bou por dispor de duas enormes oportuni-
dades para empatar e que tiveram no

guardião brasileiro dos tigres, Victor Braga,
o grande protagonista pela positiva, fazen-
do duas enormes defesas. E, depois, foi o
lateral-esquerdo, Vitinha, que tirou uma
bola mesmo em cima da linha, evitando,
desse modo, o empate.

Os espinhenses reagiram a esta investida
do União da Madeira e Paulinho, numa
arrancada típica em velocidade, é derruba-
do fora da grande-área pelo guarda-redes,
Daniel. O árbitro expulsou o guardião dos
madeirenses. E logo depois, foi o extremo-
esquerdo, Wilson que acabou por ser der-
rubado dentro da área. O ponta-de-lança
dos tigres, Jaime Poulson não falhou a gran-
de penalidade e fez o 2-0.

Até ao final a equipa do Sporting Clube
de Espinho limitou-se a controlar a partida
e a gerir a vantagem no marcador.

Vitória justa mas extremamente difícil
dos tigres que tiveram como grandes figu-
ras o guarda-redes, Victor Braga e o avan-
çado, Paulinho. Manuel Proença

Golo aos 25 segundos ‘abre alas’
para a vitória dos tigres

Foto MANUEL PROENÇA

Foto MANUEL PROENÇA
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Sporting de Espinho
vence em Viana

A equipa de voleibol de
seniores masculinos do
Sporting Clube de Espinho
bateu o Voleibol Clube de
Viana por 3-0 (25-17, 25-
14 e 25-18), num jogo em
atraso da 16.ª jornada do
Campeonato Honda.

Os tigres, que no pró-
ximo sábado visitam o
Sporting Clube de Portu-
gal, igualaram assim o Vi-
tória de Guimarães no
quarto lugar, embora ain-
da tenham um jogo a me-
nos.

Entretanto, a equipa de
voleibol de seniores mas-
culinos da Associação Aca-
démica de Espinho somou
nova derrota.

Os mochos perderam
em S. Mamede Infesta, com
a Académica local, por 3-
0.

A Académica de Espi-
nho joga amanhã, sexta-
feira, às 21 horas, no Pavi-
lhão Vitorino Nemésio,
nos Açores, com a equipa
do Fonte Bastardo, em en-
contro dos quartos-de-fi-
nal da Taça de Portugal.

VC Viana, 0
Sporting Espinho, 3
Jogo no Pavilhão Mu-

nicipal Santa Maria Mai-
or, em Viana do Castelo.

Árbitros: Vítor Gonçal-
ves e Marisa Salgado.

Parciais: 17-25 (20m),

14-25 (21m) e 18-25 (22m).
Voleibol Clube de Via-

na – João Franco (1 ponto),
Miguel Cunha (9), Nuno
Teixeira (2), Bruno Cunha
(12), Rafael Cavalcanti (4)
e Ivo Rodrigues (4) – seis
inicial; Diogo Arriscado
(líbero), José Belo (3), João
Cardia (1), J. Pontes e D.
Rodrigues (nj).

Treinador: João Car-
ronha.

Sporting Clube de Es-
pinho – Armando Velas-
quez (1), José Rojas (11),
Phelps (4), Marco Ferreira
(13),  Lourenço Martins
(11) e Everton Almeida (7)
– seis  inicial ;  Januário
Alvar e Simão Teixeira
(líberos), Guilherme Me-
neses, Afonso Guerreiro
(nj), Rodrigo pernambuco
(nj), Miguel Maia Sá (nj) e
Campos (nj).

Treinador: Filipe Vitó.

Classificação
J V D F-C P

Benfica 20 19 1 59-10 57
Sporting 20 18 2 56-9 55
Fonte Bastardo 19 14 5 46-25 42
Sp. Espinho 19 13 6 40-20 39
o�V. Guimarães 20 13 7 43-28 39
Esmoriz 20 12 8 42-31 35
AA S. Mamede 20 11 9 40-35 32
Famalicense 20 9 11 35-42 26
VC Viana 21 9 12 29-44 26
Leixões 20 8 12 34-39 25
Sp. Caldas 20 8 12 30-43 22
Castêlo da Maia 20 5 15 30-51 17
AA Espinho 20 1 19 12-57 5
Clube K 21 0 21 1-63 0

Próxima jornada
Fonte Bastardo-Clube K

Sporting-Sp. Espinho
(Lisboa/sábado/15h)

AA S. Mamede-Esmoriz
Leixões-Sp. Caldas

Famalicense-AA Espinho
(Famalicão/sábado/18h)
VC Viana-Castêlo Maia
V. Guimarães-Benfica

AA S. Mamede, 3
Académica Espinho, 0

Jogo no Pavilhão Eduar-
do Soares, em S. Mamede
Infesta.

Árbitros:
Parciais: 25-17 (20m), 25-

23 (27m) e 25-15 (21m).
Associação Académica

de S. Mamede – Alexandre
Pereira (5 pontos), Afonso
Reis (1), Sebastião Leão (13),
Ricardo Ribeiro (5), Dinis
Leão (11) e Bernardo Leite
(2) – seis inicial; João Rodri-
gues e Francisco Ferreira
(líberos), Marcus Borlini (8),
João Guerra (2), Bruno San-
tiago e Francisco Santos.

Treinador: Nuno Coe-
lho.

Associação Acaémica de
Espinho – Bruno Gonçalves
(4 pontos), Rui Silva (6), Jor-
ge Iglésias (3), Releya Spel-
ler (13), Simão Pedrosa (6) e
Nuno Silva (4) – seis inicial;

Jonathan Nunes e Tiago
Nunes (líberos), Tomás Mo-
reira,  Gonçalo Iglésias,
Daniel Canas (nj) e Hugo
Monteiro (nj).

Treinador: Hugo Iglé-
sias.

I DIVISÃO

Resultados
Esmoriz-V. Guimarães ............... 1-3
(25-16, 16-25, 22-25 e 21-25)
Leixões-Clube K .......................... 3-0
(25-14, 25-12 e 25-18)
VC Viana-SC Caldas .................. 0-3
(23-25, 20-25 e 22-25)
AA S. Mamede-AA Espinho ..... 3-0
(25-17, 25-23 e 25-15)
Castêlo Maia-Famalicense ......... 2-3
(25-20, 20-25, 25-22, 22-25 e 19-21)
Benfica-Sporting ......................... 3-0
(26-24, 25-15 e 25-21)
VC Viana-Sp. Espinho ............... 0-3
(17-25, 14-25 e 18-25)
SC Caldas-Fonte Bastardo ......... 0-3
(22-25, 22-25 e 20-25)

A equipa de voleibol de
cadetes masculinos da As-
sociação Académica de Es-
pinho venceu o seu último
jogo do Campeonato Regi-
onal,  em casa contra o
Sporting Clube de Espinho
3-0.

Por sua vez, os Inicia-
dos mascul inos  acade-
mistas jogaram com o Ala
Nun’Alvares de Gondo-
mar em Gondomar, no pri-
meiro jogo da segunda fase
do Regional e perderam
por 3-0.

A equipa feminina dos
minis B da Académica de
Espinho participou na se-

gunda volta do Torneio
Ano Novo realizado em
Gondomar, ficando em 4.º
e 12.º lugar.

A equipa de infantis
mascul inos  academista
deslocou-se a Viana do
Castelo para jogar com o
Voleibol Clube de Viana e
ganhou o jogo na ‘negra’.

No próximo fim-de-se-
mana já inicia o Campeo-
nato Nacional, com os ju-
venis (campeões regio-
nais) do Mocho a recebe-
rem o Ginásio Clube Vila-
condense, no sábado, às 17
horas,  no Pavilhão Dr.
Amadeu Morais.

A equipa de voleibol de minis B femini-
nos do Sporting Clube de Espinho conse-
guiu apurar-se para a Final do Torneio Ano
Novo. As tigres vencem a primeira volta e
conquistam o segundo lugar na segunda
volta. Ainda nesta segunda fase, a equipa B
conquistou o quarto lugar e a equipa C a
nona posição.

A equipa de infantis femininos do
Sporting Clube de Espinho está a dois sets
de ser campeã regional, depois de vencer o
Vilacondense por 3-1. Este feito pode confir-
mar-se já na próxima semana, em São
Mamede Infesta.

Por sua vez, as iniciadas conquistaram
quatro pontos em dois jogos: cederam, na
‘negra’ num jogo muitíssimo equilibrado,
frente à equipa de Esmoriz (2-3), no sábado;
e venceram, categoricamente (3-0) a equipa

do Benfica de Vila Real, no domingo.
As cadetes não ultrapassaram a forte for-

mação do Castêlo da Maia e perderam por 3-
0, mas a equipa B venceu dois jogos por 3-2: no
sábado, frente à equipa de Amarante e no
domingo conseguiu inverter o resultado da
primeira volta e vencer o Vila Real, num
encontro com um ambiente ‘épico’ (3-2).

No sector masculino, os recentes campe-
ões regionais (infantis) venceram por 3-2 a
equipa do Madalena num jogo menos conse-
guido, mas positivo pelo resultado.

Os iniciados masculinos começaram a fi-
nal do Campeonato a vencer por 3-1, frente à
equipa vizinha de Esmoriz e os cto�adetes
cederam frente à Associação Académica de
Espinho, pela primeira vez (3-0) e, em casa
cheia, frente aos atuais Campeões Regionais
do escalão (Leixões) por 3-1.

Minis tigres apuradas para a final
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Ginástica Rítmica
As ginastas da Associação Acadé-

mica de Espinho, Maria Luís Silva e
Inês Fernandes foram ao pódio no Tor-
neio de Abertura Base e o I Encontro
AGN, que decorreu na Nave Desportiva
de Espinho e que contou com a partici-
pação de 130 ginastas.

Inês Fernandes que se estreou em
competição alcançou o terceiro lugar e
Maria Luís Silva, no escalão juvenil,
subiu ao segundo lugar do pódio.

Destaque, ainda para as acade-
mistas iniciadas que se estrearam na
competição individual – 5.º lugar,
Leonor Fontes; 6.º, Sofia Amorim; 8.º,
Inês Sousa; 13.º, Ana Silva; 21.º, Maria
João Sousa; e 22.º, Matilde Brandão –
,para a juvenil Matilde Cunha (4.º lu-
gar) e para as juniores Francisca Guer-
reiro (6.º), Maria Almeida (7.º) e Maria
Tavares (8.º).

Cadetes academistas vencem dérbi espinhense
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FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

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

Resultados
Leixões-Sousense ........................................ 0-3
AA Coimbra-Sp. Espinho .......................... 2-1
Lus. Vildemoinhos-Anadia ....................... 3-2
NDS Guarda-Feirense ................................ 0-6

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 9 6 1 2 21-11 27
Anadia 9 6 1 2 20-6 24
Lus. Vildemoinhos 9 4 2 3 12-14 20
Sp. Espinho 9 4 1 4 12-12 20
AA Coimbra 9 3 1 5 9-9 18
Sousense 9 4 2 3 17-10 18
Leixões 9 4 0 5 13-15 16
NDS Guarda 9 1 0 8 3-30 3
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada (17 de fevereiro)
Leixões-NDS Guarda

Sousense-AA Coimbra
Sp. Espinho-Lus. Vildemoinhos

Anadia-Feirense

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

Resultados
Freamunde-Régua ...................................... 1-1
Moreirense-Desp. Aves .............................. 4-2
Sp. Espinho-Paços Ferreira ........................ 0-3
Coimbrões-Rio Ave .................................... 0-1
Classificação

J V E D F-C P
Rio Ave 9 5 2 2 19-10 28
Sp. Espinho 9 5 0 4 9-11 24
Freamunde 9 4 4 1 16-10 20
Moreirense 9 5 2 2 20-14 20
Paços Ferreira 9 4 1 4 17-10 19
Coimbrões 9 4 3 2 13-6 19
Desp. Aves 9 2 1 6 7-15 10
Régua 9 0 1 8 3-28 2
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada
Freamunde-Coimbrões

Régua-Moreirense
Desp. Aves-Sp. Espinho
(Aves/domingo/11h)
Paços Ferreira-Rio Ave

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

Resultados
S. Vicente Pereira-Macieirense ................. 3-1
Fiães-Tarei .................................................... 3-0
Oliveirense-Macieira Cambra ................... 6-1
Geração Paramos-Sanguedo ..................... 7-0
Mosteirô-Valecambrense ........................... 3-5
Arrifanense-Ovarense ................................ 6-0
Cucujães-Fermedo ...................................... 4-1
Canedo-Vilamaiorense ............................... 3-0
Folgou o Milheiroense

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 16 13 1 2 80-18 40
Fiães 16 13 1 2 62-12 40
Arrifanense 16 12 3 1 64-17 39
Canedo 16 11 1 4 72-29 34
Cucujães 16 11 1 4 50-14 34
Geração Paramos 16 10 2 4 43-24 32
Valecambrense 16 10 1 5 38-26 31
Macieirense 16 8 4 4 54-23 28
S. Vicente Pereira 16 8 3 5 60-36 27
Fermedo 16 6 2 8 32-35 20
Ovarense 16 5 1 10 22-48 16
Milheiroense 16 4 1 11 21-48 13
Vilamaiorense 16 3 2 11 16-50 11
Sanguedo 16 3 1 12 22-61 10
Tarei 16 3 1 12 17-56 10
Macieira Cambra 16 1 2 13 8-90 5
Mosteirô 16 1 1 14 18-92 4

Próxima jornada
Canedo-Milheiroense

Cucujães-Vilamaiorense
Arrifanense-Fermedo

Mosteirô-Ovarense
Geração Paramos-Valecambrense

(Paramos/sábado/9h)
Oliveirense-Sanguedo
Fiães-Macieira Cambra
S. Vicente Pereira-Tarei

Folga o Macieirense

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Avanca-Beira Mar ....................................... 0-3
Cucujães-Cesarense .................................... 4-1
Mourisquense-Alba .................................... 0-2
Paivense-Taboeira ......................................... a)
U. Lamas-Anadia ........................................ 1-1

Feirense-Oliveirense ................................... 0-1
Gafanha-Fiães .............................................. 2-1
Sanjoanense-ADF Anta .............................. 7-0
Mealhada-Lourosa .................................. 0-3 b)
a)Não iniciado
b) Interrompido aos 17 minutos

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 19 17 0 2 59-14 51
Oliveirense 19 14 4 1 37-5 46
Sanjoanense 19 13 3 3 39-12 42
Feirense 19 12 3 4 52-12 39
Gafanha 19 12 3 4 46-21 39
Taboeira 18 11 3 4 49-14 36
Alba 19 10 2 7 26-16 32
Cesarense 19 8 6 5 29-22 30
Avanca 19 9 1 9 34-28 28
Anadia 19 8 4 7 23-26 28
Fiães 19 7 6 6 28-32 27
Beira Mar 19 7 4 8 33-20 25
Cucujães 19 6 2 11 18-32 20
U. Lamas 19 5 2 12 21-29 17
Paivense 18 4 2 12 14-32 14
Mourisquense 19 2 1 16 22-43 7
ADF Anta 19 2 0 17 11-79 6
Mealhada 19 0 0 19 6-110 0

Próxima jornada
Cesarense-Beira Mar

Alba-Cucujães
Taboeira-Mourisquense

Anadia-Paivense
Oliveirense-U. Lamas

Fiães-Feirense
ADF Anta-Gafanha

(Cassufas/domingo/15h)
Lourosa-Sanjoanense

Mealhada-Avanca

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 16 14 2 0 54-10 44
Sp. Espinho 15 10 1 4 42-12 31
S. João Ver 15 9 4 2 33-17 31
Lourosa 15 9 3 3 31-11 30
Sanguedo 15 7 4 4 36-20 25
P. Brandão 16 8 1 7 26-26 25
Esmoriz 16 6 2 8 28-34 20
Canedo 15 5 2 8 30-38 17
U. Lamas 16 4 5 7 14-22 17
Argoncilhe 16 5 2 9 22-39 17
Rio Meão 16 3 2 11 25-38 11
Vilamaiorense 16 3 2 11 10-50 11
Fermedo 15 3 0 12 20-54 9

Próxima jornada
Esmoriz-Sp. Espinho

(Esmoriz/domingo/9h)
Lourosa-Fermedo
Canedo-Cortegaça

P. Brandão-Vilamaiorense
S. João Ver-Argoncilhe

Sanguedo-Rio Meão
Folga o U. Lamas

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Cesarense-Vaguense ................................... 5-0
S. João Ver-Sanjoanense ............................. 1-7
Mourisquense-Arrifanense ....................... 4-1
Oliveirense-Sp. Espinho B ......................... 4-1
Fiães-Luso .................................................... 1-1
Feirense-Avanca .......................................... 3-1
U. Lamas-Anadia ........................................ 0-2
Beira Mar-Gafanha ..................................... 1-2
Estarreja-Lourosa ........................................ 2-1

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 19 17 0 2 55-12 51
Oliveirense 19 16 1 2 74-14 49
Feirense 19 12 2 5 39-24 38
Sanjoanense 19 10 7 2 40-21 37
Estarreja 19 10 4 5 35-27 34
Anadia 19 10 3 6 40-24 33
Beira Mar 19 9 5 5 31-22 32
Lourosa 19 9 4 6 38-22 31
Fiães 19 8 6 5 29-21 30
Gafanha 19 7 5 7 23-23 26
Mourisquense 19 6 4 9 32-56 22
Sp. Espinho B 19 5 5 9 21-29 20
Avanca 19 5 4 10 34-44 19
Vaguense 19 4 3 12 23-46 15
Arrifanense 19 4 2 13 27-41 14
Luso 19 3 4 12 19-56 13
U. Lamas 19 2 5 12 11-38 11
S. João Ver 19 1 2 16 18-69 5

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

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

Classificação
J V E D F-C P

S. João Ver 3 3 0 0 8-3 9
Fiães 3 2 1 0 9-4 7
Paivense 3 2 0 1 8-8 6
Feirense 3 1 1 1 9-3 4
Sp. Espinho 3 1 0 2 9-6 3
Cesarense 3 1 0 2 6-6 3
Cortegaça 2 1 0 1 3-5 3
Sanjoanense 3 1 0 2 4-8 3
Fermedo 3 1 0 2 4-11 3
Cucujães 2 0 0 2 2-8 0

Próxima jornada
S. João Ver-Feirense

Sanjoanense-Sp. Espinho
(SJ Madeira/sábado/9h)

Cesarense-Cortegaça
Fiães-Cucujães

Paivense-Fermedo
INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A

Resultados
ADF Anta-P. Brandão ................................ 2-3
Feirense-Vilamaiorense ............................. 5-0
Canedo-U. Lamas ..................................... 1-13
Folgou o Rio Meão

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 2 2 0 0 10-1 6
U. Lamas 1 1 0 0 13-1 3
ADF Anta 2 1 0 1 8-7 3
Vilamaiorense 2 1 0 1 6-6 3
P. Brandão 2 1 0 1 4-7 3
Rio Meão 1 0 0 1 4-6 0
Canedo 2 0 0 2 2-19 0

Próxima jornada
Vilamaiorense-ADF Anta
(Vila Maior/sábado/9h)

P. Brandão-Rio Meão
U. Lamas-Feirense

Folga o Canedo
INFANTIS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE

Resultados
Fermedo-Cucujães ...................................... 2-1
Oliveirense-Estarreja .................................. 1-5
Sanjoanense-Lourosa .................................. 3-3
Salesiano Arouca-Feirense ...................... 0-10
Vilamaiorense-Geração Paramos ............. 9-0

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 3 3 0 0 31-0 9
Vilamaiorense 3 3 0 0 24-4 9
Estarreja 3 2 0 1 17-7 6
Lourosa 3 1 2 0 10-6 5
Sanjoanense 3 1 1 1 16-11 4
Oliveirense 3 1 1 1 11-7 4
Fermedo 3 1 0 2 3-19 3
Geração Paramos 3 1 0 2 6-27 3
Salesiano Arouca 3 0 0 3 7-25 0
Cucujães 3 0 0 3 1-20 0

Próxima jornada
Cucujães-Sanjoanense

Estarreja-Fermedo
Oliveirense-Vilamaiorense
Lourosa-Salesiano Arouca
Feirense-Geração Paramos
(SM Feira/sábado/10h15)

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Marfoot Silvalde-Lourosa .......................... 6-2
Esc. Rui Dolores-Sp. Espinho .................... 5-9
ADF Anta-Cortegaça .................................. 5-2
Folgou o Fiães

Classificação
J V E D F-C P

Sp. Espinho 2 2 0 0 14-8 6
Fiães 1 1 0 0 11-0 3
ADF Anta 2 1 0 1 8-7 3
Esc. Rui Dolores 2 1 0 1 6-9 3
Marfoot Silvalde 2 1 0 1 6-13 3
Cortegaça 1 0 0 1 2-5 0
Lourosa 2 0 0 2 2-7 0

Próxima jornada
Sp. Espinho-Marfoot Silvalde

(Espinho/sábado/9h)
Lourosa-Fiães

Cortegaça-Esc. Rui Dolores
Folga a ADF Anta

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

ADF Anta B-Sanguedo ............................... 3-1
S. João Ver-Esc. Rui Dolores ..................... 2-1
P. Brandão-Argoncilhe ............................. 11-0
Folgou o Rio Meão

Classificação
J V E D F-C P

P. Brandão 2 2 0 0 17-1 6
ADF Anta B 2 2 0 0 11-2 6
S. João Ver 2 2 0 0 6-2 6
Sanguedo 2 0 0 2 2-7 0
Esc. Rui Dolores 2 0 0 2 2-8 0
Rio Meão 1 0 0 1 1-8 0
Argoncilhe 1 0 0 1 0-11 0

Próxima jornada
Esc. Rui Dolores-ADF Anta B

(Travanca/sábado/10h15)
Sanguedo-Rio Meão

Argoncilhe-S. João Ver
Folga o P. Brandão

BENJAMINS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

CB Estarreja-Marfoot Silvalde .................. 8-1
Cesarense-Feirense ..................................... 0-4
Oliveirense-Lourosa ................................... 8-1
U. Lamas-Fiães ............................................ 2-4
Cortegaça-Sanjoanense .............................. 6-0

Classificação
J V E D F-C P

CB Estarreja 2 2 0 0 14-2 6
Oliveirense 2 2 0 0 11-2 6
Cortegaça 2 2 0 0 9-1 6
Fiães 2 1 0 1 5-5 3
Feirense 2 1 0 1 5-6 3
Lourosa 2 1 0 1 7-9 3
Sanjoanense 2 1 0 1 6-9 3
U. Lamas 2 0 0 2 3-10 0
Cesarense 2 0 0 2 3-10 0
Marfoot Silvalde 2 0 0 2 2-11 0

Próxima jornada
Lourosa-CB Estarreja

Marfoot Silvalde-Feirense
(Seara/sábado/11h30)

Fiães-Oliveirense
Sanjoanense-U. Lamas
Cesarense-Cortegaça

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Canedo-ADF Anta ...................................... 4-5
Feirense-P. Brandão .................................... 5-0
Cortegaça-Fermedo .................................... 1-8
Vilamaiorense-Salesiano Arouca ............. 3-3

Classificação
J V E D F-C P

Fermedo 1 1 0 0 8-1 3
Feirense 1 1 0 0 5-0 3
ADF Anta 1 1 0 0 5-4 3
Vilamaiorense 1 0 1 0 3-3 1
Salesiano Arouca 1 0 1 0 3-3 1
Canedo 1 0 0 1 4-5 0
P. Brandão 1 0 0 1 0-5 0
Cortegaça 1 0 0 1 1-8 0

Próxima jornada
ADF Anta-Feirense

(Cassufas/sábado/10h15)
Salesiano Arouca-Canedo

P. Brandão-Cortegaça
Fermedo-Vilamaiorense

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Sp. Espinho-Vilamaiorense B ...................... a)
Paivense-S. João Ver ................................... 4-0
S. Martinho-Canedo B ................................ 3-3
ADF Anta B-Esmoriz .................................. 5-2
a) Adiado para 2 de março

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 1 1 0 0 4-0 3
ADF Anta B 1 1 0 0 5-2 3
S. Martinho 1 0 1 0 3-3 1
Canedo B 1 0 1 0 3-3 1
Vilamaiorense B 0 0 0 0 0-0 0
Sp. Espinho 0 0 0 0 0-0 0
Esmoriz 1 0 0 1 2-5 0
S. João Ver 1 0 0 1 0-4 0

Próxima jornada
Vilamaiorense B-Paivense

Esmoriz-Sp. Espinho
(Esmoriz/sábado/10h)
S. João Ver-S. Martinho
Canedo B-ADF Anta B

(Canedo/sábado/11h30)

BENJAMINS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

ADF Anta-Fermedo .................................... 2-0
Feirense-Cesarense ..................................... 6-1
Oliveirense-Salesiano Arouca ................... 6-4
Lourosa-Cortegaça ...................................... 4-2
Rio Meão-Sanjoanense ............................... 1-2

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 2 2 0 0 12-2 6
Feirense 2 2 0 0 7-1 6
Oliveirense 2 2 0 0 10-5 6
ADF Anta 2 2 0 0 6-2 6

Cortegaça 2 1 0 1 6-4 3
Sanjoanense 2 1 0 1 2-2 3
Rio Meão 2 0 0 2 1-6 0
Fermedo 2 0 0 2 1-6 0
Cesarense 2 0 0 2 3-10 0
Salesiano Arouca 2 0 0 2 4-14 0

Próxima jornada
Salesiano Arouca-ADF Anta

(Arouca/sábado/10h15)
Fermedo-Cesarense

Cortegaça-Oliveirense
Sanjoanense-Lourosa

Feirense-Rio Meão

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

P. Brandão-Sp. Espinho ............................. 5-2
Lourosa B-U. Lamas ................................... 3-1
Arrifanense-Esc. Rui Dolores .................... 3-3
Folgou o Feirense B

Classificação
J V E D F-C P

P. Brandão 1 1 0 0 5-2 3
Lourosa B 1 1 0 0 3-1 3
Arrifanense 1 0 1 0 3-3 1
Esc. Rui Dolores 1 0 1 0-3 3 1
Feirense B 0 0 0 0 0-0 0
U. Lamas 1 0 0 1 1-3 0
Sp. Espinho 1 0 0 1 2-5 0

Próxima jornada
Sp. Espinho-Lourosa B

(Espinho/sábado/10h15)
U. Lamas-Arrifanense

Esc. Rui Dolores-Feirense B
Folga o P. Brandão

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Sanguedo-Argoncilhe ................................ 1-6
U. Lamas-S. João Ver .................................. 0-6
Fiães-Geração Paramos .............................. 1-2
Folgou a ADF Anta B

Classificação
J V E D F-C P

S. João Ver 1 1 0 0 6-0 3
Argoncilhe 1 1 0 0 6-1 3
Geração Paramos 1 1 0 0 2-1 3
ADF Anta B 0 0 0 0 0-0 0
Fiães 1 0 0 1 1-2 0
Sanguedo 1 0 0 1 1-6 0
U. Lamas 1 0 0 1 0-6 0

Próxima jornada
Argoncilhe-U. Lamas

S. João Ver-Fiães
Geração Paramos-ADF Anta B

(Paramos/sábado/12h)
Folga o Sanguedo

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

P. Brandão-ADF Anta ................................ 1-5
Sanjoanense-Loureiro ................................. 3-7
Mosteirô-Feirense ..................................... 1-12
Rio Meão-Oliveirense ............................... 10-3
Fiães-Arrifanense ........................................ 2-2

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 1 1 0 0 12-1 3
Rio Meão 1 1 0 0 10-3 3
ADF Anta 1 1 0 0 5-1 3
Loureiro 1 1 0 0 7-3 3
Fiães 1 0 1 0 2-2 1
Arrifanense 1 0 1 0 2-2 1
P. Brandão 1 0 0 1 1-5 0
Sanjoanense 1 0 0 1 3-7 0
Oliveirense 1 0 0 1 3-10 0
Mosteirô 1 0 0 1 1-12 0

Próxima jornada
ADF Anta-Sanjoanense

(Cassufas/sábado/11h30)
Arrifanense-P. Brandão

Loureiro-Mosteirô
Feirense-Rio Meão
Oliveirense-Fiães

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

Sp. Espinho-Fiães
(Espinho/sábado/11h30)
Salesiano Arouca-Lourosa

Vilamaiorense-Marfoot Silvalde
(Vila Maior/sábado/11h30)

Folga o Rio Meão

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD C
1.ª Jornada

Sanjoanense B-Feirense
Cucujães-Ovarense

Lourosa B-Esc. Rui Dolores
Folga a ADF Anta B

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

Próxima jornada
Sanjoanense-Vaguense
Arrifanense-S. João Ver

Sp. Espinho B-Mourisquense
(Espinho/domingo/11h)

Luso-Oliveirense
Avanca-Fiães

Anadia-Feirense
Gafanha-U. Lamas
Lourosa-Beira Mar
Estarreja-Cesarense

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Marfoot Silvalde-Sanguedo ....................... 8-1
Paivense-Fermedo ...................................... 0-0
Lourosa-Vilamaiorense .............................. 1-2
Esmoriz-ADF Anta ..................................... 2-0
Fiães B-P. Brandão ...................................... 0-2
Argoncilhe-Sp. Espinho C ......................... 2-1
Rio Meão-S. Martinho .............................. 10-0

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 17 15 2 0 77-8 47
ADF Anta 17 15 1 1 97-8 46
Esmoriz 17 14 1 2 75-9 43
P. Brandão 17 11 2 4 49-17 35
Marfoot Silvalde 17 10 2 5 60-24 32
Vilamaiorense 17 10 1 6 41-21 31
Fermedo 17 9 2 6 50-32 29
Lourosa 17 7 4 6 39-35 25
Fiães B 17 5 0 12 16-48 15
Sanguedo 17 5 0 12 27-68 15
Rio Meão 16 2 3 11 18-58 9
Argoncilhe 17 2 1 14 17-64 7
Sp. Espinho C 17 2 1 14 18-71 7
S. Martinho 16 1 0 15 11-132 3

Próxima jornada
Fermedo-Sanguedo

Vilamaiorense-Paivense
ADF Anta-Lourosa

(Guetim/sábado/9h)
P. Brandão-Esmoriz

Sp. Espinho C-Fiães B
(Espinho/domingo/11h)
S. Martinho-Argoncilhe

Marfoot Silvalde-Rio Meão
(Seara/domingo/9h)

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B
Resultados

S. Vicente Pereira-Sanjoanense ................. 0-4
P. Brandão B-ADF Anta B ......................... 0-5
Lourosa-Cesarense ..................................... 2-2
Cucujães-Arada ......................................... 10-0
Feirense-Arrifanense .................................. 3-0
Cortegaça-Arouca ....................................... 2-0
Esc. Rui Dolores-Milheiroense ................. 5-0

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 17 16 0 1 91-10 48
Feirense 17 15 0 2 57-13 45
Esc. Rui Dolores 17 14 1 2 94-18 43
Cortegaça 17 14 0 3 79-10 42
Arouca 17 9 3 5 43-20 30
Cesarense 17 9 2 6 40-24 29
Sanjoanense 17 9 2 6 43-31 29
Lourosa 17 6 5 6 35-35 23
Milheiroense 17 4 4 9 14-35 16
ADF Anta B 17 4 1 12 25-55 13
S. Vicente Pereira 17 3 3 11 21-74 12
P. Brandão B 17 3 1 13 14-53 10
Arrifanense 17 1 1 15 6-85 4
Arada 17 0 1 16 7-106 1

Próxima jornada
ADF Anta B-Sanjoanense

(Guetim/sábado/11h)
Cesarense-P. Brandão B

Arada-Lourosa
Arrifanense-Cucujães

Arouca-Feirense
Milheiroense-Cortegaça

Esc. Rui Dolores-S. Vicente Pereira
INFANTIS – FUTEBOL 9 - 2. FASE – SÉRIE GOLD

Resultados
Avanca-Luso ................................................ 3-0
Esc. Rui Dolores-Pampilhosa .................... 3-0
Severfintas-Salesiano Arouca ................... 0-1
Marfoot Silvalde-Vaguense ....................... 1-0

Classificação
J V E D F-C P

Avanca 1 1 0 0 3-0 3
Esc. Rui Dolores 1 1 0 0 3-0 3
Marfoot Silvalde 1 1 0 0 1-0 3
Salesiano Arouca 1 1 0 0 1-0 3
Severfintas 1 0 0 1 0-1 0
Vaguense 1 0 0 1 0-1 0
Pampilhosa 1 0 0 1 0-3 0
Luso 1 0 0 1 0-3 0

Próxima jornada
Luso-Esc. Rui Dolores

Vaguense-Avanca
Pampilhosa-Severfintas

Salesiano Arouca-Marfoot Silvalde
(Arouca/sábado/10h15)
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Tigres (andebol)
sagram-se campeões
regionais de juvenis

A equipa de andebol de
juvenis masculinos do
Sporting Clube de Espinho
sagrou-se campeã distrital
ao vencer o Águeda An-
debol Clube por 39-18 (20-
10, ao intervalo), em en-
contro da última jornada
da primeira fase do Cam-
peonato Nacional da 2.ª Di-
visão. Os tigres, sob o co-
mando de Nuno Fontes,
chegaram ao final desta
primeira etapa só com vi-
t ó r i a s .

 O sorteio da segunda
fase do Campeonato Na-
cional da 2.ª Divisão de
juvenis masculinos está
agendado para as 17 horas
do próximo dia 12, na sede
da Federação de Andebol
de Portugal.

Entretanto, a equipa de
juniores masculinos do
Sporting Clube de Espinho

venceu o Padroense, por
23-27 (13-13, ao intervalo),
em jogo a contar para a
primeira fase do Campeo-
nato Nacional da 2.ª Divi-
são.

Os alvinegros estão no
terceiro lugar da classifi-
cação, a um ponto do se-
gundo, o ISMAI e a seis
pontos do líder, a San-
joanense.

Por sua vez, a equipa de
iniciados masculinos dos ti-
gres foi a S. Paio de Oleiros
vencer os locais por 25-37
(12-21, ao intervalo), em jogo
da fase complementar do
Campeonato Nacional.

Os espinhenses lideram
a tabela classificativa, com
mais quatro pontos que o
segundo classificado.

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

em prova:
Juniores masculinos –

Bruno Aguiar, Francisco
Vasconcelos e Tomás Aze-
vedo (guarda-redes); Jorge
Ferreira (4 golos), João Pó-
voa (8), Guilherme Baptista
(1), Frederico Queirós (2),
Ruben Aguincha (1), Gon-
çalo Tavares (1), Nuno Lima
(4), Francisco Campos, Ri-
cardo Silva (6), André Vio-
las, Artur Pinto, Diogo

Ramalho e João Pereira.
Treinador: Luís Filipe Fer-
reira.

Juvenis masculinos – Rui
Maia e Tomás Azevedo
(guarda-redes); João Fer-
reira (8 golos), João Tavares,
Tiago Fonseca, Carlos Cas-
telo, Ruben Aguincha (9),
Gonçalo Tavares (4), André
Carvalho, Bruno Castro (1),
Carlos Pereira (5), Ricardo
Silva (6), Rafael Soares (5),

José Moreira (1). Treinador:
Nuno Fontes.

Iniciados masculinos –
Gonçalo Bastos (guarda-re-
des); Gonçalo Silva (9 go-
los), Ricardo Rodrigues (1),
João Tavares, Tiago Fonse-
ca (7), Luís Relvas (2), Carlos
Castelo, Bruno Gil (1), Gon-
çalo Carvalho (11), Gustavo
Carvalho (2), João Pinheiro
(1), João Pereira (1), Ricardo
Maganinho, Ruben Tavares,

Tiago Sousa (2) e João Dias.
Treinador: Leonel Santos.

Próximos jogos:
Sporting de Espinho-

Académica S. Mamede (ju-
niores masculinos), domin-
go, às 16 horas, na Nave
Desportiva de Espinho; S.
Paio de Oleiros-Sporting de
Espinho ‘A’ (minis masculi-
nos), domingo, às 15 horas,
no pavilhão de S. Paio de
Oleiros.

Academistas
vice-campeões nacionais
na ‘lotaria’ dos penaltis

A equipa de hóquei de
sala de Sub18 da Associa-
ção Académica de Espinho
conquistou o segundo lu-
gar na fase final do Campe-
onato Nacional, perdendo,
no derradeiro encontro
com a Associação Des-
portiva de Lousada, na
marcação de grandes pe-
nalidades, depois de as
equipas se encontrarem
empatadas (4-4) no final do
tempo regulamentar. Os

academistas estiveram a
vencer os adversários até um
minuto do final (4-3) e um
erro acabou por ser fatal.

No primeiro encontro da
prova, a equipa espinhense
defrontou o Lousada, ven-
cendo o seu adversário por
8-7.

No segundo jogo, os aca-
demistas bateram-se com o
Futebol Benfica, conseguin-
do mais um bom jogo, com
uma boa vitória por 5-2.

Uma partida muito bem
controlada pelos mochos e
um bom passo para o sonho
de chegar à final. No jogo
que daria acesso à final, hou-
ve muitos nervos. O adver-
sário, o Casa Pia, também
tinha os mesmos objetivos
que os academistas, mas te-
riam de vencer por mais de
quatro golos.

Por isso, entraram mui-
to agressivos e em 10 minu-
tos elevaram o resultado
para 4-0.

No entanto, Joaquim
Magano implementou algu-
mas alterações, pois era no-
tório o cansaço do dia ante-
rior, chegando ao 8-7, resul-
tado que levava os acade-
mistas até à final.

No derradeiro encontro,
a final, os academistas pas-
saram a sonhar com o título,
num jogo diante a equipa
do Lousada.

A Académica de Espi-
nho teve uma boa entrada
no jogo e, em cinco minutos,
chegou ao 2-0, em duas boas
jogadas, com João Ferreira
(o melhor marcador e o me-
lhor jogador do campeona-
to) a fazer os golos.

Contudo, do outro lado
estava o campeão em título
e aos 10 minutos, aprovei-
tando uma racarga a uma
boa defesa de Pedro, redu-
ziu para 2-1. No intervalo,
os espinhenses venciam por
3-2.

No recomeço, a Acadé-

mica de Espinho estando
mais calma, aos 10 minutos
elevou para 4-2. Porém, os
de Lousada reagiram e, num
cm canto, reduziam para 4-
3.

Quando tudo parecia
bem encaminhado, mas o
que já não se esperava era
uma má decisão da equipa
de arbitragem que anulou
um golo à Académica de
Espinho. E na resposta, o
Lousada ganhou a bola e
num erro da equipa
espinhense, sofrem o empa-
te a um minuto do final do
jogo, com o empate (4-4).

Na marcação de gran-
des penalidades a equipa de
Lousada foi mais certeira e
venceu por 4-2.

Apesar de tudo, foi
uma excelente prestação
dos jovens hoquistas aca-
demistas que deram, as-
sim, uma boa mostra para
o futuro.

Terminou a época de
sala e no final do mês vai
começar a época de hó-
quei em campo.

Associação Académi-
ca de Espinho (sub18) –
Pedro Maranhão e Pedro
Domingues (guarda-re-
des), Ruben Siva (3 golos),
Paulo Plasta (8), João Go-
mes, Rodrigo Gomes (1),
João Ferreira (10), João Ma-
galhães (1), Leonardo Fo-
lha, Paulo Pinto e Vasco
Silva. Treinadores: Joa-
quim Magano e Botelho.

Torneio de homenagem
a António Trindade

em dois espaços diferentes
Complexo de Ténis de Espinho

recebe provas do CTE 10 anos depois
Com a chuva intensa de

sexta-feira e o recorde de ins-
critos em provas do Clube de
Ténis de Espinho (CTE), o clu-
be espinhense encontrou di-

ficuldades em conseguir or-
ganizar na totalidade o tor-
neio de homenagem a An-
tónio Trindade. No último
momento, uma reunião de

emergência permitiu que a
Câmara Municipal de Espi-
nho aceitasse que os quadros
+60 anos se pudessem reali-
zar em Espinho. Carmo San-

tos e Vítor Pereira foram os
primeiros a erguer um troféu
nesta fase transitória de ges-
tão autárquica do espaço
desportivo.

Nos campos cobertos de
Paços de Brandão desenrola-
ram-se os quadros de +35 e
+45. Nos mais velhos, Frede-
rico Fauvelet (2) bateu pela
segunda vez num mês o líder
do ranking Henrique Assis,
por 6-2 e 6-4. Mas também
Paula Silvestre surpreendeu
a número um nacional, Su-
sana Marques, vencendo por
duplo 6-3.

Nos mais novos Mathieu
Garcia venceu Mauri Brito
Gomes por 6-4 e 6-1 enquanto
no quadro feminino, Isaura
Faria controlou e venceu

Dominika Girecka com du-
plo 6-3.

Palavra de animação para
a comitiva espanhola do Clu-
be de Ténis de Espinho onde
dentro da quadra se destacou
a campeã galega Marga Ou-
ton que na primeira ronda
bateu a número dez nacional
Raquel Salgueiro mas não
conseguiu o mesmo feito na
ronda seguinte diante da nú-
mero dois, Deolinda Duarte.

Uma última nota para a
entrada no quadro de pares
do presidente do Clube de
Ténis de Espinho, André Lan-
cha que jogou ao lado de
Miguel Lapido. Os dois atle-
tas do CTE deram luta mas
perderam por duplo 6-4 di-
ante do número cinco, Duarte

Mendonça junto com Alexan-
dre Teixeira, num quadro
ganho pelos irmão Mauri e
Miguel Gomez.

Os atletas ficaram como-
damente hospedados no Ho-
tel Apartamento Solverde e
receberam diariamente um
lanche oferecido pela pada-
ria Pão Pepim.

Os troféus atribuídos aos
vencedores e finalistas fica-
ram a cargo da Alartronica e
da Prozis.

Esta prova marca o arran-
que das organizações de even-
tos do clube espinhense que
parece mais ativo este ano
conseguindo extraordinária
dinâmica organizativa com
uma prova em dois espaços
diferentes.
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Na Póvoa de Varzim,
numa prova de grau de exi-
gência elevado, Manuel Mon-
teiro, ciclista do Grupo Des-
portivo Ronda esteve em
grande destaque ao alcançar
um brilhante terceiro lugar
em Masters/C.

Foi no Raide BTT das
Masseiras que juntou cerca
de 1300 participantes e onde
o corredor do Grupo Despor-
tivo Ronda, mesmo com uma
queda durante o difícil per-
curso, acabou por ser dos me-
lhores no seu escalão e subiu
ao pódio para receber o pré-
mio de terceiro classificado.

Manuel Monteiro, a cum-
prir mais um ano na equipa
guetinenses de ciclismo agra-
deceu no final “aos patroci-
nadores, à Direção do clube e
a todos os seus colegas de
equipa porque ajudaram a
tornar possível mais este hon-
roso resultado”.

Manuel Monteiro em terceiro na Póvoa de Varzim

Academistas fora da Taça
de hóquei em patins

A equipa de hóquei em
patins sénior da Associação
Académica de Espinho foi eli-
minada da Taça de Portugal
ao perder, em casa, com a
Sanjoanense, por 2-3, em jogo
da terceira eliminatória.

Num jogo de grande in-
tensidade, a Associação Aca-
démica de Espinho chegou à
vantagem por Fred Saraiva,
aos 13 minutos, mas o empate
da Sanjoanense chegou aos
21 minutos, por Alexander
Mount na conversão de um
livre direto.

No segundo tempo, foram
os visitantes a marcar primei-
ro, por Pedro Cerqueira, de
grande penalidade e Ale-
xander Mount fez o 1-3, na
marcação de um livre direto.

Os espinhenses ainda re-
duziram para 2-3, pelo capi-
tão, André Pinto, a três minu-
tos e trinta e cinco segundos
do final.

No fim-de-semana regres-
sa o Campeonato Nacional
da 2.ª Divisão Norte, dispu-

tando-se a 15.ª jornada e a
Associação Académica de
Espinho, na quarta posição
da tabela classificativa, des-
loca-se a Famalicão no sába-
do para defrontar o Fama-
license (oitavo classificado),
às 21 horas.

Entretanto, nos restantes
escalões, a equipa de vetera-
nos empatou com o Fama-
license (4-4), em jogo do Cam-
peonato Nacional e os sub20
academistas foram derrota-
dos pelo Gulpilhares, por 4-3,
em encontro do Campeonato
nacional, Prova 1, Zona B.

No domingo os sub20 da
Académica de Espinho rece-
bem o Penafiel, às 17 horas,
no Pavilhão Arquiteto Jeró-
nimo Reis, em Espinho e os
escolares jogam, também em
Espinho, com a equipa do
Bragança, também no domin-
go, às 15 horas.

Académica Espinho, 2
Sanjoanense, 3

Jogo no Pavilhão Arqui-

teto Jerónimo Reis, em Espi-
nho.

Árbitro: Joaquim Pinto
(AP Porto).

Ao intervalo: 1-1.
Associação Académica de

Espinho – Cláudio Bessa,
David Zapata, André Pinto
(cap.), Fred Saraiva e Tiago
Ferraz – cinco inicial; Miguel
Costa, Pedro Silva, Carlos
Rodrigues, Ricardo Louren-
ço (nj) e Tiago Santos (nj).
Treinador: Nelson Gomes.

Associação Desportiva
Sanjoanense – Marco Lopes
(cap.), Pedro Cerqueira, Xa-
vier Cardoso, Afonso Santos
e José Almeida – cinco inicial;
Alexander Mount, Tiago
Almeida, Pedro Rego, João
Cruz (nj) e Tiago Rodrigues
(nj).

Treinador: Vítor Pereira.
Golos: 1-0, por Fred Sarai-

va; 1-1, por Alexander Mount
(ld); 1-2, por Pedro Cerqueira
(gp); 1-3, por Alexander
Mount (ld); 2-3, por André
Pinto.

Disciplina: advertência a
Tiago Ferraz, Tiago Almeida,
Pedro Cerqueira e Xavier
Cardoso. Cartão azul a Tiago
Ferraz.

AFPCE suspende
cinco atletas
e um massagista

A Associação de Fute-
bol Popular do Concelho de
Espinho (AFPCE) face aos
acontecimentos da segunda
eliminatória da Taça Cida-
de de Espinho entre o Can-
tinho da Ramboia e os Leões
Bairristas, suspendeu, pre-
ventivamente, os atletas
Josué Ferreira, Marcos Fer-
reira, Carlos Santos e José

Teixeira (Cantinho da Ram-
boia), Tiago Moleiro (Leões
Bairristas) e o massagista
António Manuel Viela (Leões
Bairristas). Miguel Oliveira
(Leões Bairristas) foi punido
com um jogo de castigo.

Segundo o comunicado
Disciplinar número 16 da
AFPCE “o relatório disci-
plinar referente ao jogo da

2.ª Eliminatória da Taça Ci-
dade de Espinho entre Can-
tinho da Ramboia e Leões
Bairristas, disputado no
passado dia 26 de janeiro
de 2019 no Complexo de
Guetim está suspenso para
apreciação disciplinar, nos
termos do n.º1, 2 e 3 do arti-
go 22.º do Regulamento Dis-
ciplinar da AFPCE, no que
diz respeito às expulsões
descritas e mencionadas no
relatório do árbitro, o que
significa que os mesmos fi-
carão suspensos preventi-
vamente, com efeitos ime-
diatos, apenas e só para as
expulsões mencionadas”.

Rodrigo Lima alcança
o pódio na Azurara

O surfista espinhense do Surfjah Clube conquistou o
terceiro lugar no escalão de sub12 masculino, na segunda
etapa do Circuito de Surf do Norte 2019, que desta vez teve
lugar na praia da Azurara, em Vila do Conde. Apesar das

condições de mar muito adversas provocadas pela tempesta-
de ‘Helena’, foi possível realizar a prova devido às caracterís-
ticas da praia da Azurara que fica bastante protegida pelos
molhes a Norte e a foz do rio Ave. Espinho voltou a marcar
presença nos escalões de sub12, sub14 e sub16. Com destaque
para os espinhenses Rodrigo Lima e Miriam Julião (Surfjah
Clube), Maria Silva e Leo Silva (Associação Mar Espinho):

Rodrigo Lima (Surfjah Clube), 3.º lugar sub-12; Miriam
Julião (Surfjah Clube), 5.º lugar sub-12; Maria Silva (Associa-

Leões Bairristas
afiam as ‘garras’

A confusão do fim-de-
semana anterior, em jogo da
Taça Cidade de Espinho pa-
rece não ter afetado a equi-
pa dos Leões Bairristas que
goleou o Idanha, último
classificado, por 6-1, em
jogo da 12.ª jornada da 1.ª
Divisão da Liga de Futebol
Popular de Espinho. O mes-
mo não terá acontecido ao
outro protagonista, o Can-
tinho da Ramboia, que mes-
mo assim deu boa réplica à
Corga de Silvalde, perden-
do por 3-2. Mas nesta prin-
cipal divisão do futebol po-
pular, o Grupo Desportivo
Ronda continua de ‘vento
em popa’, tendo batido os
Águias de Paramos por
esclarecedores 0-3, manten-
do-se, isolado, na liderança
da prova, com dois pontos
de diferença para o segun-
do classificado, os Leões
Bairristas.

Na 2.ª Divisão, o Despor-
tivo Regresso passou para a
liderança da prova, destro-
nando o Grupo Desportivo
dos Outeiros, que perdeu
dois pontos ao empatar (1-
1) com os Morgados de Pa-
ramos. Os silvaldenses do
Regresso venceram por 3-5
os Estrelas da Ponte de Anta.

ção Mar de Espinho), 5.º lugar sub-12; Diogo Tavares (Asso-
ciação Mar de Espinho), 7.º lugar sub-12; Núria Maganinho
(Associação Mar de Espinho), 11.º lugar sub-12; Bernardo
Costa (Associação Mar de Espinho), 17.º lugar sub-14; Rodrigo
Costa (Associação Mar de Espinho), 17.º lugar sub-14; Leo
Silva (Associação Mar de Espinho), 5º lugar sub-16.

Esta prova foi organizada pelo Club Surf do Porto, em
parceria com o Clube Naval de Vila do Conde e em conjunto
com a Federação Portuguesa de Surf.

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

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

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

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

Paramos

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

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

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

Centro Social ........................... 227 330 870
Farmácia ................................... 227 346 388
Junta Freguesia ....................... 227 342 710
Reg. Engenharia ...................... 227 342 023
Unidade de Saúde .................. 227 345 001

LIGA DE FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO

Resultados
Corga Silvalde-Cantinho Ramboia .... 3-2
Associação Esmojães-AD Guetim ..... 2-1
Águias Paramos-GD Ronda ............... 0-3
Magos Anta-Quinta Paramos ............. 0-2
Novasemente-Desportivo Ponte Anta2-0
Leões Bairristas-GD Idanha ................ 6-1
Folgou o Rio Largo

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 11 9 1 1 34-6 28
Leões Bairristas 11 8 2 1 35-13 26
Quinta Paramos 11 8 1 2 21-9 25
Corga Silvalde 11 6 3 2 25-16 21
Rio Largo 11 5 1 5 17-22 16
Magos Anta 11 4 3 4 22-19 15
Águias Paramos 11 4 3 4 18-16 15
Novasemente 11 4 2 5 14-20 14
Assoc. Esmojães 11 3 4 4 16-20 13
Cantinho Ramboia11 3 1 7 26-27 10
AD Guetim 11 3 1 7 8-19 10
Desp. Ponte Anta 12 3 1 8 12-26 10
GD Idanha 11 0 1 10 12-47 1

Próxima jornada
GD Idanha-Corga Silvalde
Novasemente-Magos Anta

Quinta Paramos-AD Guetim
Rio Largo-Águias Paramos

Cantinho Ramboia-Associação Esmojães
GD Ronda-Leões Bairristas

Folga o Desportivo Ponte Anta

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

2.ª DIVISÃO

Resultados
Juventude Estrada-Império Anta ...... 0-1
Estrelas Divisão-Lomba Paramos ...... 5-3
Estrelas Ponte Anta-Desp. Regresso . 3-5
Cruzeiro Silvalde-Águias Anta .......... 0-4
Bairro P. Anta-Estrelas Vermelhas .... 2-1
Morgados Paramos-GD Outeiros ...... 1-1

Classificação
J V E D F-C P

Desp. Regresso 11 8 0 3 29-13 24
GD Outeiros 11 7 2 2 22-10 23
Morgados Paramos11 6 2 3 21-16 20
Estrelas Divisão 11 6 2 3 22-19 20
Estrelas P. Anta 11 5 2 4 28-20 17
Águias Anta 11 5 2 4 28-21 17
Bairro Ponte Anta 11 5 1 5 17-20 16
Império Anta 11 4 1 6 17-26 13
Cruzeiro Silvalde 11 3 3 5 21-30 12
Estrelas Vermelhas 11 2 4 5 16-23 10
Juventude Estrada 11 1 4 6 11-19 7
Lomba Paramos 11 1 3 7 14-29 6

Próxima jornada
GD Outeiros-Império Anta

Desportivo Regresso-Morgados Paramos
Lomba Paramos-Cruzeiro Silvalde

Bairro Ponte Anta-Juventude Estrada
Estrelas Ponte Anta-Águias Anta

Estrelas Vermelhas-Estrelas Divisão

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
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GD Ronda
destaca-se
em Cesar

Este domingo a vila de
Cesar (Santa Maria da Fei-
ra) recebeu mais um Gran-
de Prémio de Atletismo que
contou com a presença de
quatro atletas do Grupo
Desportivo Ronda.

No escalão M/50, José
Silva foi o sexto melhor com
o tempo de 30m10s e Carlos
Fazendeiro concluiu em
36m01s o que lhe valeu o
34.° lugar.

Já na classe M/45, Paulo
Mota foi trigésimo terceiro
com 36m31s, enquanto na
prova feminina Deolinda

Paula Ferreira foi 18.ª no es-
calão F/40 e vigésima quin-
ta da geral após concluir em
45m18s.

No próximo fim-de-sema-

na, o atletismo do Grupo
Desportivo Ronda vai estar
no Corta-Mato Longo de Vale
de Cambra.

Tiago
Marques
em sexto
na Póvoa
de Varzim

O nadador sénior do
Sporting Clube de Espinho,
Tiago Marques, conquistou
a sexta posição no Meeting
Internacional da Póvoa de
Varzim.

Após uma semana do-
ente e não estando na sua
melhor forma, Tiago Mar-
ques, esteve presente e com-
petiu na prova dos 50m

Bruços, ficando apurado
para a Final B.

Esta foi uma competi-
ção organizada pela Asso-
ciação de Natação do Nor-
te de Portugal em parceria
com a Federação Portu-

guesa de Natação e reali-
zada nas Piscinas Munici-
pais da Póvoa de Varzim.
Estiveram presentes 441
nadadores representado
42 clubes nacionais, espa-
nhóis, italianos e polacos.
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GymnoStar conquista ‘ouro’ e ‘prata’
A GymnoStar participou

com 36 ginastas no “I Encon-
tro de GpT”, organizado e
dinamizado pela Associação
de Ginástica do Norte que se
realizou no Complexo Muni-
cipal Paulo Pinto em São João
da Madeira, conquistando
uma “Menção Ouro” com o
Grupo StarGym que é consti-
tuído pelos ginastas que com-
petem em todos os escalões
de ginástica acrobática a ní-
vel nacional (Ana Teixeira,
Ana Neves, Ana Vaz, Beatriz
Rodrigues, Carolina Mar-
ques, Cátia Sousa, Daniel
Shymon, Fábia Sousa, Filipa
Pértiga, Inês Maia, Inês Pér-
tiga, Inês Preda, Íris Rocha,
Íris Teixeira, Lara Pereira,
Luana Rodrigues, Marta
Bessa, Miguel Moreira, Pedro

Vicente, Ricardo Lourenço,
Rita Maia, Samuel Sá, Sara
Marques, Soraia Coelho). A
rotina apresentada desenro-
lou-se ao som da emblemática
Akyanne em “Aleluia”, ali-
ando a beleza da dança con-
temporânea com a força da
Ginástica Acrobática, os 24
ginastas fizeram uma exibi-
ção exímia a nível técnica e de
rara beleza artística, sendo a
sincronização dos movimen-
tos individuais realizados em
grupo o ponto alto desta roti-
na. E foi ao som de “We are de
World Brasil (Um Mundo
Bem Melhor)” que a classe
dos mais novos, StarKids”
(Beatriz Santos, Bia Pedroso,
Érica Coelho, Juliana Simões,
Lara Costa, Leonor Carreira,
Maria Costa, Maria Oliveira,
Marina Coelho, Melanie

Maia, Natali Gomes) apesar
de apresentar ginastas de ten-
ra idade, e com apenas al-
guns meses de “acrobacias”,

arrecadou a “Menção Prata”
ao realizar uma rotina sim-
ples, mas glamorosa que ar-
rancou muitos sorrisos e pal-

mas da plateia Sanjoanina.
Esta associação regressa a

Guetim com o “coração cheio
de orgulho” e “um enorme

bem-haja” para todos os pais
e amigos que diariamente
continuam a alimentar o lema
“juntos somos mais fortes”.

Foto DIREITOS RESERVADOS
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Nadadores tigres
destacam-se em Viseu

No passado fim-de-se-
mana, a equipa de natação
de infantis, juvenis, juniores
e seniores do Sporting Clu-
be de Espinho, participou no
Torneio de Preparação. Este
torneio foi organizado pela
Associação de Natação do
Centro Norte de Portugal e
realizado nas Piscinas do
Fontelo, em Viseu.

Estiveram presentes 312
nadadores em representação
de 17 clubes. O Sporting Clu-
be de Espinho esteve pre-
sente com 22 nadadores (14
masculinos e 8 femininos).
A classificação do torneio foi
realizada por escalão.

Em destaque estiveram
os nadadores Francisco
Almeida, Inês Melo, Maria
Inês Poinho, Rodrigo Rocha
e Rodrigo Rodrigues, por
terem alcançado, pelo me-
nos uma vez, o 1º lugar numa
das provas em que partici-
param.

Francisco Almeida (Ju-

venil B) classificou-se em 1º
lugar nos 100m Mariposa,
100m Bruços e 100m Livres.
Rodrigo Rodrigues (Infantil
B) classificou-se em 1º lugar
nos 100 e 400m Livres, nos
200m Costas. Rodrigo Rocha
(Infantil A) ficou em 1º lugar
nos 100 e 200m Bruços e 6º
lugar nos 100m Livres. Inês
Melo (Sénior) obteve o 1º lu-
gar nos 100m Bruços, 4º lugar
nos 100m Mariposa. Maria
Inês Poinho (Sénior) ficou em
1º lugar nos 200m Bruços, 2º
lugar nos 100m Bruços e 8º
lugar nos 100m Livres.

Nas estafetas masculinas,
na prova de 4x100m Estilos,
os nadadores Infantis, Ro-
drigo Rodrigues, Rodrigo
Rocha, Celso Pinho e Rúben
Oliveira obtiveram o 1º lugar.
Os nadadores juvenis, Gus-
tavo Marques, Francisco
Almeida, Paulo Miranda e
João Rocha ficara em 1º lugar.
Na prova de 4x100m Estilos,
os nadadores Infantis, Afon-

so Rafael, Celso Pinho, Ro-
drigo Rocha e Rodrigo Rodri-
gues classificaram-se em 1º
lugar. Os nadadores Juvenis,
Francisco Almeida, Gustavo
Marques, João Rocha e Paulo
Miranda ficam em 1º lugar.

Nas estafetas femininas,
nas provas de 4x100m Estilos
e 4x100m Livres, as nadado-
ras Seniores Ana Rita Montei-
ro, Inês Melo, Maria Inês
Poinho e Sara Castelo, fica-
ram em 1º lugar.

No final da competição

foram batidos 55 recordes
pessoais, dos quais 2 recor-
des do clube: Francisco Al-
meida (Juvenil B): 50 e 100m
Bruços.

Foram obtidos 24 pódios
(16 ouro, 6 prata e 2 bronze).

 Nos masculinos, Gustavo
Marques (Juvenil B) classifi-
cou-se em 2º lugar nos 100 e
200m Costas e 5º lugar nos
100m Mariposa. Celso Pinho
(Infantil A) obteve o 2º lugar
nos 200m Mariposa, 3º lugar
nos 400m Estilos e 4º lugar

nos 400m Livres. Vasco Tava-
res (Sénior) obteve o 2º lugar
nos 100m Costas e o 12º lugar
nos 100m Livres. Rúben Oli-
veira (Infantil B) ficou em 2º
lugar nos 100m Mariposa e 6º
lugar nos 200m Costas. Luís
Vaz (Juvenil B) classificou-se
em 4º lugar nos 100m Bruços,
5º lugar nos 200m Bruços e 8º
lugar nos 100m Costas. Mi-
guel Vaz (Sénior) ficou em 4º
lugar nos 100m Bruços e me
9º lugar nos 100m Livres. João
Rocha (Juvenil B) obteve o 5º

lugar nos 100m Mariposa e
o 7º lugar nos 100m Livres.
Afonso Rafael (Infantil B)
obteve o 5º lugar nos 100m
Costas e o 7º lugar nos 100m
Livres. Pedro Rodrigues (In-
fantil B) ficou em 5º lugar
nos 100m Bruços, 7º lugar
nos 200m Bruços. Paulo
Miranda (Juvenil B) obteve
o 7º lugar nos 100m Bruços
e o 10º lugar nos 100m Li-
vres.

Nos femininos, Ana
Lima (Juvenil B) obteve o 3º
lugar nos 100m Mariposa e
o 5º lugar nos 100m Bruços
e 100m Livres. Francisca Sil-
va (Infantil A) classificou-
se em 4º lugar nos 100m
Costas e 5º lugar nos 100m
Livres. Sara Castelo (Sénior)
ficou em 4º lugar nos 100m
Bruços, 5º lugar nos 100m
Costas. Ana Rita Monteiro
(Sénior) ficou em 5º lugar
nos 200m Costas e 100m Li-
vres e 7º lugar nos 400m
Livres. Mafalda Cardoso
(Infantil B) classificou-se em
5º lugar nos 100m Bruços, 7º
lugar nos 200m Bruços e 9º
nos 100m Livres. Marta Oli-
veira (Infantil A) ficou em
8º lugar nos 100m Livres.
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Domingos Américo Fernandes da Silva
Missa do 19.º Aniversário

do seu falecimento
A família vem, por este meio, co-

municar que será celebrada missa por
sua alma, dia 10, domingo, pelas 9,30
horas, na Capela de Nossa Senhora do
Amparo (Lugar de Espinho). Agrade-
cemos a quem possa comparecer.

S. Félix da Marinha, 7 de fevereiro
de 2019

S. FÉLIX DA MARINHA

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

António Ricardo de Pinho Pinhal
Faleceu em 11/12/2016

Há 3 anos
Será celebrada missa por sua alma, dia

11, segunda-feira,  pelas 12 horas, na  Igre-
ja Matriz de Espinho.

Para sempre nos nossos corações.

José Gonçalves da Costa
Faleceu dia 12/02/2007

Missa do 12.º Aniversário
Sua esposa e demais família vêm por este

meio participar que será celebrada missa por
alma do seu ente querido dia 10, domingo, às
10 horas, na Igreja Paroquial de Paramos.

Manuel Vasco Figueiredo
(Cabeleireiro Vasco)

Sua esposa, filhos, noras,
genros, netos e restante famí-
lia vêm, por este meio, parti-
cipar que será celebrada mis-
sa por alma do seu ente que-
rido, dia 12, terça-feira, pelas
19 horas, na Igreja Matriz de
Espinho. Desde já agradecem
a todos quantos participem
na Eucaristia.

Espinho, 7 de fevereiro
de 2019

Missa do 8.º Aniversário

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
A família vem agradecer às pes-

soas que se dignaram a tomar par-
te no funeral do seu ente querido
ou que de outro modo se associa-
ram à sua dor. Comunicam que a
missa de 7.º dia será celebrada dia
9, sábado, pelas 17,30 horas, na
Igreja Paroquial de Guetim, agra-
decendo a todos quantos partici-
pem na Eucaristia.

Guetim, 7 de fevereiro de 2019

GUETIM

Joaquim da Rocha Pereira

Maria José da Rocha
Ferreira Gomes

05/02/2017 – 05/02/2019
Maria José dois anos se passaram, sau-

dades que ficam e são eternas. Vais estar
sempre nos nossos corações.

Maria Laura Ferreira dos Santos Tavares
Missa de 30.º Dia

Seus filhos, noras, netos e res-
tante família vêm participar às pes-
soas de suas relações e amizade
que será celebrada missa por alma
do seu ente querido, dia 12, terça-
feira, pelas 19 horas, na Igreja Ma-
triz de Espinho. Desde já agrade-
cem a todos quantos participem  na
Eucaristia.

Espinho, 7 de fevereiro de 2019

João Pinto
Quando pensamos em Ti, recor-

damos o Homem Digno que foste,
que resistiu às adversidades da vida
que Lutou por uma Sociedade mais
Justa, mais Solidária, pois sempre
Acreditaste que todos(as) juntos
podemos Construir um Mundo
Melhor, Sem Desigualdades, Mais
Justiça Social, onde existe o Respeito
pelo Outro, pela diferença e pela
Liberdade de Escolha.

Cada ano que passa, recorda-
mos-te com mais saudades. Mu-
lher e filha, relembram que hoje,
dia 7 de fevereiro, faz 17 anos que
partiste.

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

Seu filho, nora, neta 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 asso-
ciaram à sua dor. Comunicam que a
missa de 7.º dia será celebrada quinta-
feira, dia 7 de fevereiro, pelas 19 horas,
na Igreja Matriz de Espinho. Desde já
agradecem a todos quantos participa-
rem nesta Eucaristia.

Agradecimento e Missa de 7.º Dia

ESPINHO (Rua 21)

D. Maria Alice Sousa da Silva

A família
Espinho, 7 de fevereiro de 2019

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Sua filha, genro, netos, bisneta e

demais família vêm, por este meio, agra-
decer a todas as pessoas de suas rela-
ções 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 7.º dia será
celebrada quinta-feira, dia 7 de feverei-
ro, pelas 19 horas na Igreja Paroquial de
Anta. Desde já agradecem a todos
quantos participarem nesta Eucaristia.

A família
Anta, 7 de fevereiro de 2019

ESMOJÃES - ANTA- ESPINHO (Rua da Fábrica das Malhas)

D. Mariana Augusta Alves da Silva

Artur dos Santos Rodrigues Cacheira
Missa do 30.º Dia

Sua filha Carlota vem, por este meio, parti-
cipar que será celebrada missa de 30.º dia por
alma do seu ente querido, dia 12, terça-feira,
pelas 18,30 horas, na Capela N.ª Sr.ª do Mar, em
Silvalde. Desde já agradece a todos quantos
comparecerem.

Maria Fernanda Alves
Pereira do Novo

07-02-2019
10.º Aniversário de falecimento

José Jesus do Novo
21-02-2019

22.º Aniversário de falecimento

Seus filhos convidam familiares e amigos  participarem nas missas por suas almas, a realizarem-se nos dias 7 e 21 de
Fevereiro pelas 8 horas, na Igreja Paroquial de Silvalde.

O QUE DEIXASTES EM MIM
Deixastes em mim uma felicidade interrompida,

o lamento de não ser o vosso amparo
no sereno amadurecer das vossas vidas

Deixastes no vosso menino-homem
tantos gestos e palavras doces por retribuir,

tanta ternura por partilhar,
tantos sonhos e projetos por concluir...

Deixastes no turbilhão da minha saudade,
um grito mudo no mais fundo do meu ser

que rasga o espaço infinito que me separa do céu.
E ouvis de mim o quanto vos amo...

José Manuel A. Novo

MECO FUNERÁRIA – SÃO FÉLIX DA MARINHA – GAIA - 916 917 316 / 915 168 874

Agradecimento e Missa do 7.º Dia

CIDADE DE ESPINHO

D. Florinda Duarte Ferraz
Na impossibilidade de agrade-

cer direta e pessoalmente, sua famí-
lia vem, por este único meio, agrade-
cer muito reconhecidamente a todas
as pessoas das suas relações e amiza-
de que compareceram no funeral do
seu ente querido, bem como aquelas
que de outro modo lhe manifestaram
o seu pesar e comunicam que a missa
do 7.º dia, por sua alma, será celebra-
da domingo, dia 10, pelas 19 horas,
na Igreja Matriz de Espinho.

Espinho, 7 de fevereiro de 2019
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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.

VENDAS

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

Precisa-se JOVEM
(m/f)

PARA TRABALHAR EM COPA DE RESTAURANTE

Folga ao domingo    •   Tlm. 966 354 227

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 notarialmente. Contate para o tlm. 968058321.

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

SENHORA séria e com experiência oferece-se para cuidar de
idosos ou trabalhos domésticos, durante o dia. Tlm 918701505.

OS NOSSOS GRATUITOS

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO

NATÁLIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
NOTÁRIA

«Defesa de Espinho» - 4531 – 2019-02-07

CERTIFICO que neste Cartório e no Livro de Notas para
Escrituras Diversas cento e sessenta e sete - E, de folhas
cento e trinta e nove a folhas cento e quarenta e um, foi
lavrada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL outor-
gada no dia 01 de Fevereiro de 2019, por: JOSÉ AUGUSTO DE
OLIVEIRA BARROS, titular do N.I.F. 107 589 524, e do Cartão
de Cidadão 04905856 8 ZY0, válido até 30/08/2021, emitido pela
República Portuguesa, solteiro maior, natural da freguesia de
Guetim, concelho de Espinho, residente na Rua Praia de Brito,
número 250, Bloco E, primeiro direito, na freguesia de São Félix
da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

DISSE O PRIMEIRO OUTORGANTE:
Que é dono e legítimo proprietário do seguinte:
UM - PRÉDIO RÚSTICO, composto de cultura, com a área

de seiscentos e trinta e nove metros quadrados, sito em
Caraldeia - Guetim, na freguesia de Guetim, concelho de Espi-
nho, omisso na competente Conservatória do Registo Predial, a
confrontar, do Norte com Maria Eugénia Camarinha, do Sul com
Manuel Pereira Martins, do Nascente com Fernando Augusto
Soares Alves, Carlos Alberto Soares Alves e Manuel António
Ribeiro de Sá Alves e do Poente com Rua da Igreja, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo rústico 1.110 da união de fregue-
sias do Anta e Guetim (que proveio do artigo rústico 386 da
extinta freguesia do Guetim) com o valor patrimonial, tributário
e atribuído, para efeitos de IMT, de setenta euros e oitenta e um
cêntimos, ao qual atribui o mesmo valor;

DOIS - PRÉDIO RÚSTICO, composto de sobreirinho,
cultura, pinhal e mato, com a área de quatrocentos e treze
metros quadrados, sito em Lavoura - Guetim, na freguesia de
Guetim, concelho de Espinho, omisso na competente
Conservatória do Registo Predial, a confrontar, do Norte com
termina em ponta aguda, do Sul com Manuel Inverno, do
nascente com Manuel Pereira Martins e do Poente com Rua da
Igreja, inscrito na respectiva matriz sob o artigo rústico 1.104 da
união de freguesias do Anta e Guetim (que proveio do artigo
rústico 383 da extinta freguesia do Guetim) com o valor
patrimonial, tributário e atribuído, para efeitos de IMT, de
noventa e quatro euros e dois cêntimos, ao qual atribuem o
mesmo valor.

Que a divergência das confrontações e das áreas dos prédios
com as que constam da matriz se devem, respectivamente, a
alteração superveniente e a erro de medição já comunicados à
matriz em vinte e oito de Janeiro de dois mil e dezanove.

Que os ditos prédios lhe ficaram a pertencer, em comum e
em partes iguais com o seu irmão ARMINDO JOSÉ DE OLIVEIRA
BARROS, através de doação verbal, em meados de mil novecen-
tos e setenta, de seus pais, FERNANDO JOSÉ TEIXEIRA DE
BARROS e MARIA GLÓRIA ALVES DE OLIVEIRA, casados que
foram sob o regime da comunhão geral, que foram residentes no
Lugar Gruta da Lomba, da extinta freguesia de Guetim, actual
união das freguesias de Anta e Guetim, concelho de Espinho, a
qual não chegou a ser formalizada, pelo que, o justificante não
possui qualquer título formal que legitime o seu domínio sob os
referidos prédios.

Que, não obstante isso, ele, justificante, e o referido irmão,
acordaram verbalmente, por volta do ano de mil novecentos e
noventa e sete, em permutar a metade que tinham respetivamente
nos prédios recebidos pelos seus pais, um com o outro, de forma
que cada um passasse a ser o único possuidor, pelo que, desde
essa data, que o aqui justificante tem usufruído, da totalidade e
de forma exclusiva dos ditos prédios, cultivando-os, colhendo os
correspondentes frutos, gozando todas as utilidades por eles
proporcionadas, com ânimo de quem exercita direito próprio,
sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, fazendo-o
de boa fé, por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque
sem violência, contínua e publicamente, à vista e com o conhe-
cimento de toda a gente, sem oposição de ninguém e tudo isto
por lapso de tempo superior a vinte anos.

Que, dadas as enunciadas características de tal posse, ele,
justificante, adquiriu os identificados prédios, por usucapião,
título este que, por natureza, não é susceptível de ser compro-
vado pelos meios normais.

Está conforme o original para efeitos de publicação.

Cartório Notarial de Natália de Oliveira Figueiredo Almeida
Ribeiro, sito na Rua Trinta e Dois, número 820, rés-do-chão,
Espinho, 01 de Fevereiro de 2019.

A Notária,
(Natália de Oliveira Figueiredo Almeida Ribeiro)

Mais um sofá despejado em plena via pública
(agora na Rua 14 com as ruas 25 e 27)

publicidade/diversos

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 (08)

Sábado (09)

Domingo (10)

Segunda (11)

Terça (12)

Quarta (13)

Quinta (14)

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

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

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

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

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

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

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

«Defesa de Espinho» - 4531 – 2019-02-07

...com legenda!
Foto VÍTOR LANCHA

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

FALTA DE CUIDADO
– CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Volto a falar no mesmo de assunto de abril de 2017, a falta
de cuidados com a conservação das árvores da nossa cidade.

A limpeza das ruas e passeios na zona industrial foi extinta
nestes últimos anos.

Vale-nos as chuvas e os ventos que alguma coisa fazem,
mas tudo naturalmente vai parar aos esgotos, ribeira de
Silvalde com destino mar/praias, de que tanto se fala na sua
poluição.

A conservação das árvores ornamentais, nas ruas da zona
industrial foi iniciada em (mais ou menos) novembro de 2018
mas foi suspensa, não sei porque motivos, existindo ainda 86
árvores para serem cuidadas desde 2017.

Mas não é só, nesta zona industrial que a conservação das
arvores está por cuidar, ou parcialmente ser cuidada, por toda
a cidade e freguesias se verifica a falta de conservação.

Veja-se: Parque Campismo, Tribunal, Centro de Saúde,
escolas, ribeiras, etc.

De nada serviu o tempo despendido por Lúcia Guedes,
bióloga e vice-presidente do Fapas, com o seu cuidado em
enviar para o Jornal da Defesa de Espinho o seu artigo publi-
cado em 20 de abril de 2017, intitulado “A cultura da árvore na
nossa cidade”.

António Brito

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

Agradecimento e Missa do 7.º Dia
Seus filhos, noras, genros, netos, bis-

netos e demais família, na impossibilida-
de de o fazerem pessoalmente vêm, por
este meio, agradecer reconhecidamente a
todas as pessoas que participaram no
funeral do seu ente querido, bem como
àqueles que de qualquer outra forma lhes
manifestaram o seu pesar. Participam
que será celebrada missa do 7.º dia por
sua alma no domingo, dia 10, pelas 10
horas, na Igreja Paroquial de Paramos.

Paramos, 7 de fevereiro 2019
Salvador Oliveira Pinto Soares – filho
Augusto Oliveira Pinto Santos – filho

Maria Rosa Oliveira Pinto Santos – filha
Licínio Oliveira Santos – filho

Maria Inês Oliveira Pinto Santos – filha

Licínio Gomes Pinto dos Santos
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Trinta e dois anos
do Rotary em Espinho

O Clube Rotário de Espi-
nho comemorou a passagem
do 32.º aniversário a 23 de
janeiro. O Rotary de Espinho
é o membro n.º 24.289 do
Rotary International e foi ad-
mitido em 1987. Na reunião
festiva no Hotel Praiagolfe
estiveram presentes o gover-
nador rotário do Distrito 1970,
Joaquim Branco, e outros con-
vidados. Houve música pelo
trio espinhense “D’Alma e
Coraçã””, e poesia por Carlos

Lacerda e António Luiz.
Num momento em que o

Rotary de Espinho atravessa
um período de diminuição do
seu quadro social, o presiden-
te Antonio Pinto de Oliveira
anunciou a entrada a curto
prazo de quatro novos mem-

bros: Jorge Barbosa, Magda
Sousa e Carlos Lacerda (ex-
rotários de distintos Clubes)
e ainda Joaquim Sá Rios.

António Pinto de Oliveira
traçou  os projetos de “man-
ter o apoio ao Sector Social da
Igreja, a homenagem aos me-

lhores alunos de 2017/2018,
a homenagem ao profissio-
nal de mérito, a criação da
Gala Musical Rotária do Dis-
trito de Aveiro e o planea-
mento e criação futura de uma
estrutura sustentável para os
sem-abrigo de Espinho”, em
eventual parceria com a
autarquia.”

O Conselho Diretor do
Rotary de Espinho compro-
meteu-se assim trabalhar para
conseguir seus intentos.

Conforme o Jornal Defesa
de Espinho noticiou na preté-
rita edição, o Casino Espinho
prepara um serão animado
no Dia dos Namorados, 14 de
fevereiro, com um espetáculo
de Herman José acompanha-
do da sua banda.

Mais do que um humo-
rista e homem de televisão, o
artista sempre foi um “enter-
tainer” e neste registo é um
“one man show”. A música, a
comédia “stand-up” e a re-
presentação juntam-se num
espetáculo que joga com o
momento e o público: as his-
tórias de vida, as músicas e as
personagens criadas ao lon-
go dos últimos 40 anos.

Por seu turno, o Hotel
Casino Chaves, da Solverde,
recebe a noite mais romântica
do ano com um serão muito
animado dedicado aos apai-
xonados, com “Cabeça Au-
sente”, o novo espetáculo de
stand-up comedy de Salva-
dor Martinha.

Salvador Martinha está de
volta para falar sobre o seu
défice de atenção. Todos os
dias o diálogo repete-se:

“Salvador, estás a ouvir?
Salvador? Salvador, não es-
tás cá, pois não? Pronto, já
estás ausente. Estavas a pen-
sar em quê? Onde estavas?

Ah, desculpa. Não estava
aqui.”

“Tarde e Meia” na Idanha
A “Tarde e Meia” está de regresso à AMI – Associação de

Moradores da Idanha. Sempre no segundo domingo do mês,
é já no próximo, dia 10, que todos são convidados a juntar-se
à volta da mesa para partilhar um chá e umas linhas.

“Traga vontade de ensinar, aprender e conversar, e troca-
remos saberes e lavores.”

Eduardo Cardinho
Auditório da Academia

Eduardo Cardinho (vibrafone) apresenta “In Search of
Light” no Auditório de Espinho – Academia de Música, às
21h30 de sábado, num espetáculo com João Barradas (acordeão
midi), André Rosinha (contrabaixo) e Bruno Pedroso (bateria)
e para maiores de 6 anos.

Eduardo Cardinho apresenta em estreia o seu novo disco
In Search of Light, que foi gravado em julho de 2018 com a
colaboração do saxofonista de renome mundial Ben Van
Gelder, do virtuoso acordeonista João Barradas e de uma
sólida secção rítmica com Bruno Pedroso e André Rosinha,
contando ainda com um quarteto de cordas em algumas das
músicas. O vibrafonista tem vindo a afirmar-se seriamente no
panorama jazzístico português. Em 2016 editou o álbum Black
Hole, aclamado pela crítica e considerado um dos melhores
discos de jazz do ano (Jazz.pt e Jazz Logical).

“Eco dos Mares”, é o tema
do livro e da exposição de
fotografia que irão ser, res-
petivamente, lançado e inau-
gurada, no sábado, às 15 ho-
ras, no Salão Nobre do Hos-
pital das Forças Armadas –
Polo Porto, na Avenida da
Boavista, em que é coautor o
espinhense e colaborador do
jornal Defesa de Espinho, Sér-
gio Santos.

O livro e a mostra da au-
toria de Sérgio Santos e
Benedita Stingl retratam a
vida subaquática, com ima-
gens de momentos de rarís-
sima beleza tiradas nas Rias
Baixas (Galiza), Ibiza, Mar
Vermelho e nas Maldivas.

Sérgio Santos foi atleta do
Sporting Clube de Espinho e
da Associação Académica de
Espinho e dirigente e presi-
dente da Direção da Associa-
ção Académica de Espinho.

Nasceu em setembro de
1952 e estudou no colégio S.
Luís, em Espinho. Frequen-
tou a Academia Militar e con-
cluiu o curso em 1976.

Viveu em Espinho onde
aos 17 anos, juntamente com
um amigo, dedicou-se à arte
de fotografar, assim como
também à própria revelação
das suas fotos em sua própria
casa.

A proximidade do mar fez
com que Sérgio Santos reali-

zasse o curso de mergulho
amador, levando-o ao fascí-
nio pela diversidade do que
ele encerra.

Por força da sua atividade
profissional aproveitava cada
momento livre, para se dedi-
car à sua paixão, do qual re-
sultaram quatro exposições
de fotografia: 1999 – “Porto
sentido”; 2000 – “Amar o
mar”; 2018 – “Subaquática”,
no Porto e Póvoa de Varzim.

Coronel do Exército na
Reserva, atualmente a viver
no Porto, sempre que viaja,
procura destinos que possibi-
litem a prática do mergulho,
nessa beleza profunda que é
o mar, do qual resulta este
livro, como um pequeno tes-
temunho.

“Eco dos Mares” do espinhense
Sérgio Santos no Hospital
das Forças Armadas

Uma das imagens
do livro
“Eco dos Mares”,
da autoria
de Sérgio Santos

“Casa cheia” na Noite
de Fados em Guetim – a
Comissão de Festas de
Santo Estêvão e
Nossa Senhora da Guia
agradece aos fadistas
e músicos aos
participantes e ao
publico que superlotou
o salão paroquial
guetinense no sábado

...com legenda!
Foto DIREITOS RESERVADOS

...com legenda!
Foto DIREITOS RESERVADOS
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Herman José em Espinho
e Salvador Martinho
(Hotel Casino Chaves)
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