
14/fevereiro/2019 l defesa de espinho l  1

PUB.

PUB.

Av.ª 8, n.º 456 - 1.º - Sala R
Apartado 39

4501-853 Espinho Codex

P
A

G
A

M
E

N
T

O
 P

O
R

 T
R

A
N

S
FE

R
Ê

N
C

IA
N

IB
: 

PT
50

 0
07

9 
00

00
 0

74
0 

58
36

 1
01

 6
9

A
te

n
çã

o:
 I

n
di

ca
r 

n
om

e 
do

 a
ss

in
an

te

Diretor: LÚCIO ALBERTO  Fundador: BENJAMIM COSTA DIAS  Semanário  Ano 86  Número 4532  Quinta-feira, 14/fevereiro/2019  Preço: € 0,70 (Incluindo IVA)
Av.ª 8, n.º 456 - 1.º - Sala R – APARTADO 39 – 4501-853 ESPINHO Codex • Telef. 22 734 15 25  •  Fax 22 731 99 11 • Email: defesadeespinho@mail.telepac.pt

PUB.

Conselho de
Disciplina do

futebol popular
afasta Leões
Bairristas e

Cantinho da
Ramboia da Taça

Cidade de Espinho
Incidentes levam

à punição
acrescida de multa

de 436 euros e
interdição dos

campos por três
jogos a ambos

Requalificação da rede
de abastecimento

de água já tem plano
Apresentação pública em março

Saúde oral não é só estética…
mas também higiene e dignidade!
Rastreios e Congresso Ibérico em Espinho

página 3

página 15

página 2



2  l defesa de espinho l 14/fevereiro/2019

A empresa concessioná-
ria do estacionamento à su-
perfície em Espinho, ESSE,
começou a cobrar os estacio-
namentos na Rua 8, entra as
ruas 5 e 15. A sinalização ver-
tical está colocada, quer a
norte, quer a sul daquela rua
e os parquímetros já estão em
funcionamento.

No entanto, a obra de
requalificação naquela zona
está inacabada, quer a nível
da pavimentação no espaço
entre a Rua 8 e a parede do
túnel ferroviário, quer na pon-

te pedonal sobre a Linha do
Norte e na ponte para a pas-
sagem de automóveis sobre o
Rio Largo. O trânsito está,
assim, aberto, entre a Rua 3 e
a Rua 5, num só sentido (nor-
te-sul) e nos dois sentidos
entre as ruas 9 e 15.

As bainhas de estaciona-
mento estão abertas e possi-
bilitam a sua utilização.

No entanto, os parquí-
metros da ESSE estão por den-
tro da vedação da obra que
ainda não foi entregue ao
dono – a Câmara Municipal

de Espinho.
Por outro lado, ao longo

de todo o estacionamento da
área da concessão, os parquí-
metros da ESSE têm, de for-
ma visível, na lateral, uma
nota explicativa que propor-
ciona aos automobilistas o
pagamento do estacionamen-
to através de uma aplicação
(iuPARK) para dispositivos
móveis. Algo que evita que o
cidadão ande com moedas e
se desloque ao paquímetro
para retirar um recibo, à se-
melhança daquilo que já vem

a ser feito em grandes cida-
des, nomeadamente no Por-
to, onde o estacionamento
poderá ser pago através da
Via Verde.

Mas o problema é que,
agora, a aplicação não pode-
rá ser utilizada, pois o siste-
ma de pagamento está blo-
queado. Quem está registado
na plataforma consegue se-
lecionar o pagamento, mas na
hora de o pagar... “Erro ao
obter informação. Tente mais
tarde”.

Manuel Proença

ESSE já cobra estacionamento na Rua 8

Fotos MANUEL PROENÇA

A apresentação do pla-
no da rede de abastecimento
no concelho será feita em
sessão pública a decorrer no
Centro Multimeios, às 21h30
de 12 de março.

“Sendo a renovação da
rede de abastecimento de
água uma preocupação des-
te Executivo da Câmara”, no
decurso do ano de 2018 fo-
ram desenvolvidos vários
estudos pelos serviços mu-
nicipais, tendo-se de igual
forma adjudicado vários
procedimentos concursais
no sentido de avançar com
um plano estratégico para
reabilitação da rede de abas-
tecimento de água, bem
como um avanço tecnológico
na gestão da infraestrutura,
que permitirá a sua renova-
ção ao longo dos próximos
cinco anos, em todo o conce-
lho.

“Para tal tivemos por
base a existência de um to-
tal de 135 quilómetros de
rede dos quais cerca de 60
quilómetros são em fibroci-
mento.”

A atual rede apresenta
um elevado estado de de-
gradação que, decorrente
do aumento da construção,
cria elevada instabilidade
resultando em frequentes
ruturas.

As ações tomadas, já

Renovação da rede de abastecimento
de água no concelho

concluídas ou em fase de exe-
cução, passam pela elabora-
ção do cadastro das redes (já
concluído), elaboração do
projeto de execução para a
reabilitação dos 60 quilóme-
tros de rede (em conclusão
até final de fevereiro), elabo-
ração do plano de gestão
patrimonial das infraestru-
turas (conclusão prevista em
março de 2019), definição das
prioridades de intervenção,
escolha de materiais de mai-

or garantida de durabilidade
e segurança da rede em ter-
mos de qualidade do abaste-
cimento e da qualidade da
água, definição do modelo de
financiamento e candidatura
a fundos comunitários, no-
meadamente ao

Neste contexto, a Câmara
de Espinho vai promover uma
apresentação pública do pla-
no a cinco anos, para a reno-
vação da rede de abasteci-
mento de água do concelho,

na terça-feira dia 12 de mar-
ço, às 21h30, no Centro
Multimeios.

A apresentação pública,
“para o qual todos os interes-
sados estão convidados”, con-
templará:

Apresentação dos dados
de exploração da rede de
abastecimento de água no
concelho de Espinho;

Diagnóstico das redes
existente;

Plano de ação/priorida-

des para a modernização da
rede.

Entretanto, já se encontra
em curso a substituição de
toda a rede de abastecimento
de água, no âmbito da obra
de requalificação do canal fer-
roviário numa extensão de 2
quilómetros, que contempla
a substituição de rede na ave-
nida João de Deus, Rua 8,
Avenida 8, Rua 62 entre as
ruas 15 e 19, incluindo as ruas
transversais, bem como a rea-

bilitação da rede no Bairro
Piscatório.

“A necessária e urgente
renovação da rede de água
do concelho de Espinho só
será possível com o empe-
nho e colaboração de todos,
bem como a necessária
viabilização financeira, por-
quanto estamos a falar num
total de 60 quilómetros de
rede, associada à requali-
ficação de todo o espaço
público.”

Apresentação pública do plano a 12 de março, no Centro Multimeios

Foto VÍTOR LANCHA
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Objetivos da Associação
Portuguesa de Saúde Oral

A Associação Portuguesa de Saúde Oral tem por objetivo
o desenvolvimento da Medicina Dentária Preventiva e Saúde
Oral Comunitária na rede nacional de Saúde de tal forma que
propicie um serviço permanente para todos, reconhecendo
essa como a forma mais consistente, efetiva e sustentável de
promoção da Saúde Oral.

“Abrir as carreiras para os médicos dentistas e técnicos
relacionados com a área específica de serviço da Medicina
Dentária Preventiva como compete à Medicina Dentária e
que até agora nunca existiu”, desta Acácio Couto Jorge.

Neste contexto, a APSO entende não fazer qualquer sen-
tido evocar uma pretensa divisão de pelouros entre a Medi-
cina Dentária e a Estomatologia.

“Tal divisão tem servido de bloqueio e persiste na mente
de alguns administrativos e políticos menos avisados e pes-
soas mal informadas”, vincou Acácio Couto Jorge. “Na ver-
dade esse conflito nunca existiu e apenas serve para causar
ruído. Há muito que deveria ter procedido à total integração
destas áreas profissionais tal como aconteceu há em Espanha,
em França e ao fim e cabo por toda a Europa e mesmo no
continente americano sendo nós, Portugal, uma espécie de
bizarra exceção onde o proveito de um pequeno grupo de
pessoas parece estar acima do bem coletivo.”

Este desiderato relaciona-se com outro objetivo da APSO
ainda mais abrangente que é o de tornar a Saúde Oral de facto
um direito de todos os cidadãos e possa a comunidade ter ao
seu dispor serviços que lhe garantam prevenção e os melho-
res níveis de Saúde Oral, tal como está consignado na Lei.

“Os problemas de Saúde Oral em todos os estratos da
população, desde a grávida ao deficiente, desde o bebé ao
idoso, estão há muito identificados”, regista Acácio Couto
Jorge. “Estes problemas apresentam em OPortugal propor-
ções desmesuradas, porque até agora não fomos capazes de
adotar uma atitude preventiva e por isso não temos dado as
respostas adequadas. O Plano Nacional de Saúde da Direção
Geral de Saúde não contempla de facto nenhum plano ou
programas de saúde oral eficazes e adequados apesar do
esforço de algumas pessoas e instituições nesse sentido.”

São poucos os recursos humanos bem qualificados nesta
área, “mas embora escassos permitirão juntamente com os
recursos materiais existentes, começar a estabelecer os servi-
ços acima referidos paulatina e progressivamente.”

Para além meios humanos e materiais “há três institui-
ções fundamentais neste processo: a Autarquia o Ministério
da Saúde e a Direção Geral da Saúde.”

De um modo geral, “têm faltado estratégia e cooperação
das diversas instituições centrais, instituições locais e comu-
nidade com pequenas mas notáveis exceções.” Em poucas
palavras: “competência e coragem.”

Ao longo da sua existência a APSO tem procurado ser
pró-ativa realizando inúmeras iniciativas pelo país estando
disposta a colaborar com todas as entidades e com todos os
interlocutores na medida das suas possibilidades.

Ao nível nacional as regiões autónomas da Madeira e dos
Açores “constituem exceção mercê da sua autonomia que as
isenta de um grande número de constrangimentos que se
observam no restante território nacional.”

No continente, “algumas ações dispersas e pontuais po-
derão dar a ilusão ao observador menos atento de que tudo
vai bem mas assim não é, bem pelo contrário.”

Entretanto, ainda não existe especialização em Medicina
Dentária Preventiva em Portugal, “pelo estamos perante um
problema que nos poderá obrigar a procurar a formação fora
do país e nos expõe completamente à entrada de especialistas
formados noutros países cuja formação já existe há vários
anos.” A língua tem sido a única barreira a esta entrada “mas
já não o é legalmente e, há medida que a formação escolar
básica vai criando uma população que cada vez entende
melhor o Inglês, essa barreira acabará a breve trecho por
desaparecer.”

Acresce dar nota de que a Associação Portuguesa de
Saúde Oral apresentou em janeiro de 2019 à Comissão de
Ética da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade
do Porto um estudo envolvendo metodologia que inclui
rastreio dos níveis de Saúde Oral e Qualidade de Vida nas
maiores de 65 anos no âmbito do projeto PORTI.2030 para o
qual obteve aprovação.

Dulce e Ferreira de Campos com Acácio Couto Jorge

Saúde oral não é só
estética… mas também

higiene e dignidade!
Rastreios e Congresso Ibérico em Espinho

Lúcio Alberto

Conforme o Jornal Defe-
sa de Espinho noticiou na
pretérita edição, a Associa-
ção Portuguesa de Saúde
Oral agendou para os dias
22 e 23 de março o Congres-
so Ibérico de Saúde Oral,
abrangendo os concelhos de
Espinho, Porto e Gaia. En-
tretanto, decorrem rastreios
de saúde oral à população
maior de 65 anos, que servi-
rá de base de um estudo
cujos resultados serão apre-
sentados no Congresso mar-
cado para o Fórum de Arte e
Cultura de Espinho, culmi-
nando o programa com um
jantar no Hotel Solverde.

“Só pretendo contribuir
para a causa da Associação
Portuguesa de Saúde Oral e
para o sucesso do Congres-
so Ibérico de Saíde Oral”,
assegura Dulce Campos.
“Conheci o Professor Acácio
Couto Jorge há muitos anos

numa conferência organiza-
da pelo Lions de Espinho.
Foi uma conferência para a
qual eu fiz uma mobilização
total. Espero que os rastreios
e o Congresso Ibérico de
Saúde Oral tenham muita
mobilização e muito suces-
so.”

“Estou na disposição de
fazer o que estiver ao meu
alcance para contribuir com
o sonho do Professor Acácio
Couto Jorge no âmbito da
Saúde Oral. A história é pas-
sado e temos de corrigir,
emendar e procurar fazer
melhor.”

Por seu turno, Ferreira
de Campos dá nota que o
seu contributo assente numa
causa altruísta. “I meu mo-
desto apoio à Associação
Portuguesa de Saúde Oral é
jurídico e também procuro
modestamente contribuir
para o sucesso do que está
programado. De facto, a
Saúde Oral é fundamental

na qualidade de vida e deve
ser uma preocupação de to-
dos.”

“Os profissionais de Saú-
de Oral foram aumentando
em Portugal e paradoxal-
mente a qualidade de vida
dos portugueses na Saúde
Oral foi-se degradando, so-
bretudo nos mais velhos”,
constata Acácio Couto Jor-
ge. “Temos formação aca-
démica em Portugal ao ní-
vel das sociedades avança-
das, mas o país tem baixo
nível de Saúde Oral.”

“Detetamos que a a vizi-
nha Espanha tem sensivel-
mente os mesmos proble-
mas” e daí a abrangência
ibérica ao fórum que Espi-
nho irá acolher em março.

“Não são só os mais ve-
lhos que têm necessidades
na Saúde Oral”, observa o
especialista Acácio Couto
Jorge. “Desde as grávidas
até às pessoas com menos
de 65 anos há uma panóplia
de necessitados de cuida-
dos de Saúde Oral. O ras-
treio tem como primeiro
objetivo chamar a atenção
das pessoas, qualquer um
de nós.” Porém, o desafio
de quem corporiza e dina-
miza a Saúde Oral vai es-
barrando, aqui e ali, em con-
trariedades. “Estamos a ter
alguma dificuldade, sobre-

tudo junto das pessoas com
50 e tal anos ou menos ida-
de. Dizem que ‘isto não é
para mim’, mas é… É para
todos! E ainda podem dizer
‘mas o que eu vou lá fazer se
me sinto bem?’ A resposta
simples que posso dar é
como eu ter de levar o meu
automóvel todos os anos à
inspeção. Posso não ter no-
tado nada, mas há sempre
alguma coisa que pode es-
tar bem ou pode estar mal…
Trata-se de pre3enção e se-
gurança. Temos cultural-
mente pouca tendência para
a prevenção e realmente
depois sai-nos caro… em
todos os sem tidos e na Saú-
de então é terrível!”

“Todos temos culpa do
estado em que estamos”, su-
blinha Acácio Couto Jorge.
“Podemos estar melhor e
deixarmo-nos andar… e de-
pois gritar ‘aqui del Rei’ e
apelarmos à santinha,

à Santa Apolónia, a san-
ta que acode àqueles que
padecem dos dentes e é que
também a padroeira dos
dentistas.”

“Espinho tem sido des-
de há muitos anos uma ci-
dade ágil e eficaz esta maté-
ria”, elogia Acácio Couto
Jorge. “Foi a primeira cida-
de no país onde houve
efetivamente um programa
de Saúde Oral dedicado a
toda a comunidade escolar
do concelho. Depois, muito
mais tarde, é que verificou-
se algo parecido no Funchal
e que se alargou a toda a
ilha da Madeira. Tentou-se
abranger com o exemplo de
Espinho todo o  distrito de
Aveiro e outros zonas mas
tem sido um processo mui-
to burocrático. O Poder Cen-
tral, por vezes, levanta difi-
culdades extraordinárias…”

“De um modo gereal in-
terpreta-se a boca como algo
supérfluo e cosmético, mas
não é”, afirma Acácio Couto
Jorge. “Trata-se de algo que
faz parte da nossa integri-
dade da nossa dignidade.
Alguém pode magoar-se
num dedo mas será que
deve pretender tirar o dedo
só porque se magoou? E um
dente? Um dente é tão im-
portante como um dedo,
porque é um órgão do nosso
corpo. E a Ciência já de-
monstrou que a placa den-
tária faz parte de um órgão
sensorial extremamente
complexo e extremamente
necessário. Quando se per-
de uma peça dentária esta-
mos a perder algo que é
irreversível. Há próteses e
implantes mas não têm a
sensibilidade nem a capaci-
dade de um dente natural.”

Acácio Couto Jorge, docente de Medicina
Dentária, e os advogados espinhenses Dulce e
Ferreira de Campos corporizam a Associação
Portuguesa de Saúde Oral e integram
a organização dos rastreios que decorrem
em fevereiro e do Congresso Ibérico de Saúde
Oral em Espinho calendarizado para março.
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Luís Pedro Martins
preside à Entidade
do Turismo do Porto
e Norte de Portugal

Luís Pedro Martins é o novo presidente da Entidade
de Turismo do Porto e Norte de Portugal para um
mandato de cinco anos.

No ato de posse que decorreu na sede daquele orga-
nismo em Viana do Castelo estiveram presentes repre-
sentantes de 40 municípios, incluindo Pinto, presidente
da Câmara de Espinho.

O novo responsável pela Entidade de Turismo do
Porto e Norte de Portugal realçou a necessidade da
região continuar a sua aposta num turismo de qualida-
de e profissionalizado.

Luís Pedro Martins afirmou que o Porto continua a
ser um grande centro de atração turística e uma impor-
tante plataforma de distribuição de turismo para toda a
região.

Apresentada quarta
edição de livro político

Procedeu-se na sexta-fei-
ra à apresentação da quarta
edição do edição do livro
“Forte de Peniche – Memória,
Resistência e Luta”.

Para a sessão realizada
no salão da Junta de Fre-
guesia de Espinho foram
convidados José Pedro Soa-

res (ex-preso político e
membro do Conselho Di-
retivo da União de Resis-
tentes Antifascistas Portu-
gueses (URAP), e Fausto
Neves, também da Conse-
lho Diretivo da URAP e tam-
bém Domingos de Oliveira
para declamação de poesia.

PCP propõe eliminação
de portagens na A29

A Assembleia da Repú-
blica votou os projetos de re-
solução apresentados pelo
PCP para a abolição de porta-
gens nas ex-scut, incluindo
na A25 e A29.

A introdução de porta-
gens nas chamadas SCUT,
para além de não resolver
nenhum problema de ordem
financeira, constituiu uma tre-
menda injustiça para as po-
pulações afetadas. “Esta me-
dida tem conduzido ao agra-
vamento da situação econó-
mica de muitas empresas e
dificulta em muito a vida de
inúmeras pessoas que utili-
zam esta via para se deslocar
diariamente para o trabalho
ou para ter acesso aos raros
serviços públicos, também
eles fortemente penalizados
com as opções políticas de

sucessivos encerramentos de
escolas, tribunais, hospitais e
centros de saúde. Tem contri-
buído para o aumento do trá-
fego rodoviário, incluindo de
pesados, nas vias secundári-
as e urbanas, com forte peri-
go para a circulação automó-
vel e pedonal.”

“A eliminação das porta-
gens nestas vias é uma medi-
da de elementar justiça”, re
força o PCP. “É pois incom-
preensível que PS, PSD e CDS
escolham, uma vez mais, ig-
norar esta situação e invia-
bilizar a aprovação das pro-
postas do PCP. E inconcebí-
vel e demagógica é a posição
do CDS e PSD quando o que
têm para contrapor – e só aos
aveirenses – é a “deslocação”
do chamado “pórtico do Es-
tádio” – embora

A deputada Helga Correia, a do PSD, quer
saber se a projetada requalificação da Linha
do Vale do Vouga será feita na totalidade e se
contempla a ligação à Linha do Norte. Numa
interpelação ao ministro do Planeamento e
das Infraestruturas, na Assembleia da Repú-
blica, a parlamentar do distrito de Aveiro
recordou que os 75 milhões de euros anunci-
ados não são suficientes para cumprir todo o
projeto.

“O senhor secretário de Estado esteve nas
comemorações e certamente conhece os valo-
res – 95 milhões de euros para a requalificação
no que toca a passageiros, e, se incluirmos as
mercadorias, serão necessários 165 milhões
de euros” – recordou Helga Correia, referin-
do-se ao 110.º aniversário que a ferrovia cele-
brou em novembro último e a cuja cerimónia
assistiu o governante.

Na audição ao ministro, a deputada exi-
giu uma resposta sobre se a anunciada
requalificação “vai avançar, se vai ser feita na
sua totalidade e se integra a ligação da Linha
do Vouga à Linha do Norte, com a alteração
da bitola, que é essencial para esta ligação.”

Helga Coreia sublinhou, na ocasião, que
a Linha do Vouga “insere-se numa região
com mais de 300 mil habitantes, fortemente
empresarial, que contribui para o PIB naci-
onal”, para enfatizar aquilo a que apelidou
de “grandes fragilidades” da ferrovia, “que
não serve as atuais necessidades da popu-
lação.”

“Todos reconhecemos que a Linha do
Vouga é essencial para a mobilidade da re-
gião onde está inserida e essencial para atin-
gir as metas de descarbonização que todos
pretendemos” – vincou Helga Correia, recor-
dado que o grupo parlamentar do PSD apre-
sentara uma recomendação na Assembleia da
República, uma vez que, “estranhamente, no
plano de investimentos na ferrovia 2016/2020,
um governo que sempre defendeu a requali-
ficação desta linha não a inscreveu.”

Na sua intervenção, a deputada aveirense
disse ser “com satisfação que vemos agora no
PNI [Plano Nacional de Investimentos] 2030
inscrita esta verba, mas os 75 milhões de euros
não são suficientes para a conclusão da totali-
dade da obra.”

75 milhões de euros não são suficientes
para reabilitar Linha do Vouga

Helga Correia (do PSD) interpela ministro do Planeamento
e das Infraestruturas na Assembleia da República

A Câmara Municipal de
Espinho promoveu na preté-
rita semana uma sessão pú-
blica para esclarecer os pro-

Câmara esclarece
proprietários (e não só)

sobre ARUs
Dez novas áreas de reabilitação
urbana definidas no território

prietários ou detentores de
imóveis urbanos, investido-
res privados, gabinetes de
engenharia e arquitetura, pro-

motores imobiliários, empre-
sas de construção civil, asso-
ciações comerciais e empre-
sariais, entre outras entida-

des quanto aos benefícios
económicos disponíveis para
a recuperação do edificado
do concelho dentro das dez
áreas urbanas de reabilitação
(ARU) definidas no territó-
rio.

Eis as zonas definidas
como ARU: Núcleo Central
da cidade, ARU da Foz de
Silvalde, Rua 19 (nascente),
Zona Industrial, Igreja de
Anta e da Capela de Ramos,
Lugar dos Altos-Céus, Lar-
gos de Santo Estêvão e São
Vicente, Igreja de Silvalde e
das Capelas de Nossa Senho-
ra da Boa Nova e Nosso Se-
nhor do Calvário, Lugar da
Nossa Senhora da Guia, Rua
Padre Sá.

“A prioridade do municí-
pio com cerca de 21 quilóme-
tros quadrados passa por in-
centivar a renovação de zo-
nas que exibem algum des-
cuido”, dá nota o presidente
da Câmara. “Agora que estas
zonas estão definidas, é pre-
ciso divulgar os mecanismos
disponíveis para ajudar os
proprietários a reabilitarem e
modernizarem estes prédios,
ajudando quer à valorização
desse património, quer ao
desenvolvimento geral do
concelho.”

“17% do território do
concelho está abrangido por
essas dez ARU”, regista ain-
da Pinto Moreira. “O Plano
Diretor Municipal, revisto
em 2016, previa apenas três
ARU no centro de Espinho,
mas o executivo considerou
que isso não seria justo para
com as freguesias e decidiu
alargar a operação à perife-
ria da cidade, privilegian-
do as centralidades que co-
incidem com a localização
dos seus locais de culto.”

As áreas e benefícios
previstos para cada ARU vi-
goram por três anos e, nesse
período, os interessados po-
dem usufruir de incentivos
fiscais ao nível de impostos
como o IVA, o IMI e o IMT,
vendo também reduzido o
valor das taxas administra-
tivas municipais e facilita-
do o acesso a fundos do Ins-
trumento Financeiro para a
Reabilitação e Revitalização
Urbana – IFRRU.

O incentivo implemen-
tado pela autarquia para o
envolvimento dos proprie-
tários nessa estratégia pas-
sa ainda pela redução de
50% nas taxas relativas à
apreciação dos projetos de
operações urbanísticas e à
emissão dos alvarás de
obras de edificação.

Outra medida de estí-
mulo é, por exemplo, a isen-
ção do valor das taxas por
ocupação do espaço públi-
co em estabelecimentos co-
merciais que funcionem em
edifícios reabilitados.

“Com estas medidas, as
dez áreas selecionadas vão
tornar-se mais apelativas
para o turismo, comércio e
habitação.”

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto DIREITOS RESERVADOS

Foto VÍTOR LANCHA
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‘Eco dos Mares’ – o livro
com fotos de Sérgio Santos

‘Eco dos Mares’ é o tema do livro que tem como coautor
o espinhense e colaborador do jornal Defesa de Espinho,
Sérgio Santos, juntamente com Benedita Stingl. Uma obra
com fotografias subaquáticas de Sérgio Santos que ilustram

os textos de Benedita Stingl.
A apresentação pública da obra decorreu no sábado, no

salão nobre do Hospital das Forças Armadas – Pólo do Porto
e que contou com a presença, entre outros, dos autores da
obra, de Antero Braga e de Avelina Ferraz da Editorial No-
vembro.

A apresentação do livro foi ‘acompanhada’ com uma
mostra de fotografias subaquáticas de Sérgio Santos.

Sérgio Santos, que é natural de Viana do Castelo, mas que
se considera um espinhense de ‘gema’, frequentou a Acade-

mia Militar, concluindo o curso em 1976. Viveu em Espinho,
onde aos 17 anos começou a dedicar-se à arte de fotografar.
Foi dirigente e presidente da Associação Académica de
Espinho. A proximidade do mar levou-o à realização do
curso do mergulho, tendo desde então surgido a paixão pela
fotografia subaquática, o que o permitiu a realização de
quatro exposições de fotografia.

Atualmente, a viver no Porto, sempre que viaja, procura
destinos que possibilitem a prática do mergulho e da foto-
grafia subaquática, de que resultou o livro “Eco dos Mares”.
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O Parque infantil jun-
to ao Parque da Cidade
está em funcionamento e
foi inahgurado na manhã
de segunda-feira com a
presença de cinco turmas
do pré-escolar do Centro
Escolar de Anta.

O presidente da Câ-
mara Municipal de Espi-
nho, Pinto Moreira, e o
vice-presidente Vicente
Pinto inauguraram o no-
vo parque infantil situa-
do junto do Parque da

Cidade e da Nave Poli-
valente.

As crianças de cinco
turmas do pré-escolar do
Centro Escolar de Anta
brincaram e usufruíram
do novo equipamento
transferido da Alameda
8 para a zona oriental da
cidade.

Num espaço aprazí-
vel, o novo parque infan-
til constitui um ponto de
encontro mais acessível
para as crianças das fre-

guesias de Anta e Sil-
valde.

Este parque, outrora
instalado junto ao Casino
e desmontado para efei-
tos de realização da obra
de requalificação do ca-
nal ferroviário, sofreu
uma reabilitação comple-
ta, realizada por empre-
sa da especialidade, as-
segurando o cumprimen-
to de todas as normas de
segurança e a certificação
do equipamento pós-
reinstalação.

Parque infantil
junto ao Parque

da Cidade
Inaugurado com
cinco turmas do

pré-escolar de Anta Fotos DIREITOS RESERVADOS
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(Defesa da) SAÚDESALDOS
NÃO TRAZEM
“DESCONTO”
NOS SINTOMAS
DE PERTURBAÇÃO
COMPULSIVA
POR COMPRAS

plicarem consequências adversas.
Ainda não estão esclarecidas as causas

desta perturbação, mas sabe-se que estão en-
volvidos fatores neurobiológicos, psicológi-
cos e sociais. Traços obsessivos e impulsi-
vidade são características da personalidade
que estão frequentemente associadas à doen-
ça. Alguns fatores socioculturais são refor-
çadores deste tipo de comportamentos, parti-
cularmente a crença de que a aquisição de
bens representa ascensão social, poder, pres-
tígio e autonomia financeira.

Para além disso, o estímulo para o consu-
mo e a disponibilidade de uma ampla gama
de produtos podem contribuir para o desen-
volvimento da doença. As estratégias de
marketing relacionadas com promoções
atrativas, como a época da “Black Friday”,
podem conduzir a um aumento do risco para
as compulsões por compras, agravando as-
sim os sintomas.

O curso da doença é normalmente crónico
e intermitente. O tratamento envolve acom-
panhamento psiquiátrico regular, psicoterapia
e intervenção farmacológica. As intervenções
em grupo são benéficas, dado que proporcio-
nam um ambiente de apoio e encorajamento
mútuos. A terapia de casal também pode ser
necessária, caso se verifique problemática no
relacionamento conjugal precipitada pela
doença.

Para prevenir a compulsão por compras,
os doentes são orientados no sentido de alte-
rarem os seus comportamentos e hábitos de
vida. Por exemplo, sugere-se para estes doen-
tes: evitar épocas de promoções, evitar fre-
quentar regularmente centros comerciais ou
fazê-lo em companhia, não levar cartão de
crédito ou usar crédito limitado, fazer listas
previamente para adquirir apenas o que é
necessário, e evitar a

* Psiquiatra da Unidade Psiquiátrica
Privada de Coimbra

Luísa Lagarto *
A oniomania, também designada por Per-

turbação Compulsiva por Compras, é consi-
derada uma doença psiquiátrica caraterizada
por um desejo recorrente e descontrolado de
realizar compras. Estima-se que atinja 6 por
cento da população geral, e a maioria dos
estudos indica que cerca de 90 por cento são
mulheres.

Os principais sintomas consistem em com-
portamentos repetitivos, pensamentos
intrusivos e preocupações relacionadas com
compras e impulsos para comprar, os quais
são vivenciados como irresistíveis e de difícil
controlo. Os doentes descrevem uma sensa-
ção de tensão e de ansiedade crescente, que só
alivia quando a compra é realizada. Posteri-
ormente geram-se habitualmente sentimen-
tos de culpa, angústia e preocupação. É fre-
quente serem adquiridos objetos supérfluos e
de elevado valor, conduzindo a problemas
financeiros graves.

A oniomania tem início no final da adoles-
cência ou na segunda década de vida, o que
poderá estar relacionado com a emancipação
do núcleo familiar, acesso a contas bancárias
e uso compulsivo do computador, particular-
mente a utilização de sites onde é possível
fazer compras online.

Estes comportamentos provocam sofri-
mento no indivíduo, são consumidores de
tempo e podem originar problemas ao nível
pessoal, familiar, legal e financeiro. Sintomas
de depressão, ansiedade, distúrbios alimen-
tares e/ou uso de substâncias são comuns nos
doentes que sofrem desta doença.

É importante distinguir estes comporta-
mentos daqueles que decorrem dentro dos
padrões considerados normais. Os gastos ex-
cessivos episódicos que ocorrem em ocasiões
especiais (festas, aniversários, férias, etc.) não
configuram necessariamente este diagnósti-
co, principalmente se não estiverem associa-
dos à preocupação ou angústia, e se não im-

OPINIÃO
DEFESA DO CONSUMIDOR
Mário Frota

DE TOSTÃO EM
TOSTÃO SE ROUBA
UM MILHÃO…

“Tenho um plano de comunicações electróni-
cas, de uma determinada operadora, no montante
de 79 euros e 99 cêntimos. A que se associam, em
dados limites, os telemóveis de minha mulher e
duas filhas.

Surpreendi-me, na factura passada, com o
valor apresentado: 99 euros e 99 cêntimos, que
excedia toda e qualquer previsão.

Conferência dos consumos efectuada, concluí
que os valores eram especulativos.

Pelo sim, pelo não, foi conferir a factura do mês
antepassado. Excedia também o valor constante do
contrato. Como não reclamei, terá a operadora
entendido que tinha caminho aberto para “salgar”
mais ainda a factura de Dezembro. E assim fez.

Claro que agora reclamei. E a colaboradora,
que me atendeu, solícita, apreciou a reclamação e,
de imediato, se propôs efectuar o estorno.

Pergunto, perante uma situação destas, de
infidelidade da operadora, poderei dar por findo o
contrato, com justa causa?”

A factura tem, de acordo com a lei, de ser
detalhada.

E, no que toca a pagamento adicionais,
rege o artigo 9.º A da Lei de Defesa do Consu-
midor, que estabelece:

“1 – Antes de o consumidor ficar vincula-
do pelo contrato ou oferta, o fornecedor de
bens ou prestador de serviços tem de obter o
acordo expresso do consumidor para qual-
quer pagamento adicional que acresça à
contraprestação acordada relativamente à
obrigação contratual principal do fornecedor
de bens ou prestador de serviços.

2 – A obrigação de pagamentos adicionais
depende da sua comunicação clara e compre-
ensível ao consumidor, sendo inválida a acei-
tação pelo consumidor quando não lhe tiver
sido dada a possibilidade de optar pela inclu-
são ou não desses pagamentos adicionais.

3 – Quando, em lugar do acordo explícito
do consumidor, a obrigação de pagamento
adicional resultar de opções estabelecidas por
defeito que tivessem de ser recusadas para
evitar o pagamento adicional, o consumidor
tem direito à restituição do referido paga-
mento.

4 – Incumbe ao fornecedor de bens ou
prestador de serviços provar o cumprimen-

to do dever de comunicação estabelecido
no n.º 2.

5 – O disposto no presente artigo aplica-se
à compra e venda, à prestação de serviços, aos
contratos de fornecimento de serviços públi-
cos essenciais de água, gás, electricidade, co-
municações electrónicas e aquecimento urba-
no e aos contratos sobre conteúdos digitais.”

Se tivéssemos norma semelhante, tantas
vezes por nós proposta, sem sucesso, ao Go-
verno, à constante do Código de Defesa do
Consumidor brasileiro, a operadora, para além
de outras consequências, teria de devolver
em dobro o montante indevidamente cobra-
do:

“Da Cobrança de Dívidas – Art. 42 pará-
grafo único. O consumidor cobrado em quan-
tia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justifi-
cável.”

Não se esqueça ainda que quem cobra
para além do que deve comete o crime de
especulação, previsto e punido pela Lei Penal
do Consumo de 1984, no seu artigo 35,
cominando o delito com pena de prisão (6
meses a 3 anos) e multa (não inferior a 100
dias).

O crime deve ser denunciado ao Ministé-
rio Público.

Ademais, por quebra de confiança na rela-
ção contratual, é lícito ao consumidor pôr
termo ao contrato com fundamento em justa
causa.

Ocorrendo uma situação destas, há, pois,
lugar à extinção do contrato por iniciativa do
consumidor e ao pagamento de uma indem-
nização por danos materiais e ou morais por
parte da operadora relapsa e contumaz, se o
consumidor a pedir.

O que leva a que devamos estar de olhos
bem abertos perante eventualidades destas:

“O vendedor pode ser cego, o comprador
tem de ter mil olhos!”

(Por decisão própria, o autor não escreve
segundo o Acordo Ortográfico)
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É já a quarta vez que o escritor e ilustrador Pedro Seromenho
regressa ao Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de
Almeida para apresentar as suas mais recentes produções
literárias. O evento, promovido pela Equipa da Biblioteca
Escolar, teve lugar no passado dia 28, no auditório da escola-
sede do agrupamento, desdobrando-se por três sessões e
tendo por público destinatário alunos do 1.º ciclo da Escola
Básica Espinho 2 e do 2ºciclo da escola sede.

Exibindo dotes de exímio contador de histórias, Pedro
Seromenho pôs ainda em evidência, graças à expressividade
revelada nos livros que selecionou para animar a sua conversa
com os alunos, as inegáveis qualidades estético-literárias das
sua obras. Testemunho disso foi o modo como os alunos o
escutaram com redobrado interesse e enlevo. As histórias de
Pedro Seromenho são, na verdade, histórias edificantes, mar-
cadas por preocupações de caráter social e ecológico-ambiental,
pautadas por valores nos quais se enaltece o amor filial e
parental ou o vínculo que deve ligar o Homem à “mãe-
natureza”, mas também a solidariedade, a coragem e a hones-
tidade, entre outros.

Na segunda parte de cada uma das sessões, Pedro Se-
romenho prestou-se ao diálogo com os alunos que lhe fizeram
diversas perguntas relacionadas com a sua atividade de escri-
tor e ilustrador, às quais procurou responder de forma
esclarecedora e assertiva.

Em reconhecimento do valor da obra literária de Pedro
Seromenho, o júri da 2.ª fase do Concurso Nacional de Leitura
que decorrerá, na biblioteca Municipal José Marmelo e Silva,
a 15 de fevereiro, o livro “O Reino do Silêncio”.

A terminar o autor autografou os livros que os presentes
decidiram comprar, esboçando ainda, em cada um deles, com
ternura e carinho, à guisa de sinete, uma pequena ilustração.

Pedro Seromenho regressa
ao Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida

“Leituras encenadas”
com Ana Esteves

Ana Esteves, Contadora
de Histórias, de regresso ao
Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Gomes de Almeida
(AEMGA), para incentivar o
gosto pela leitura nos alunos
novo.

De novo, Ana Esteves
marcou presença, no mês de
janeiro, na Biblioteca Escolar
do Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Al-
meida para fazer mais uma
das suas “leituras encena-
das”, desta vez centrada na
narração das aventuras de
Ulisses, descritas na obra lite-
rária homónima de Maria
Alberta Meneres, reputada
escritora no género, galar-
doada em 1984 com o Grande
Prémio Gulbenkian de Lite-
ratura Para Crianças e Jovens.

A obra literária em refe-
rência - adotada como livro
de leitura obrigatória para o
6.º ano - inspirada nas leitu-
ras dos poemas épicos Ilíada
e Odisseia de Homero, conta
as aventuras e adversidades
vividas por Ulisses, célebre

expedicionário, que logrou
inventar o gigantesco cavalo
de madeira por meio do qual
os aqueus lograram penetrar
no interior da muralha da ci-
dade de Troia, levando de
vencida os troianos. Trata-se,
na verdade, de um belíssimo
livro no qual a coragem, o
patriotismo, a lealdade, o
amor filial e esponsal são
enaltecidos, a par da persis-
tência, da perspicácia e da ab-
negação na superação e con-
torno de situações atribula-
das como aquelas que foram
vividas pelo lendário herói
grego e que a contadora ex-
pressou com vivacidade, gra-
ça e eloquência que todos lhe
reconhecem, envolvendo os
alunos no fio condutor da in-
triga, motivando-os para lei-
tura do livro.

Ana Esteves voltará no dia
14 de fevereiro para a leitura
encenada da obra “A Viúva e
o Papagaio”, de Virgínia
Woolf, que terá como públi-
co-alvo os alunos do 5.º ano
de escolaridade.

Prémio Literário Manuel Laranjeira
com concurso aberto até ao dia 22

Os trabalhos a concurso
para o Prémio Literário Ma-
nuel Laranjeira poderão ser
entregues até ao próximo dia
22 na Biblioteca Municipal.

No dia 16 de junho de
2018, a Câmara de Espinho,
através da Biblioteca Munici-
pal José Marmelo e Silva e em
parceria com o Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Laran-
jeira, apresentou a segunda
edição do Prémio Literário
Manuel Laranjeira.

Este prémio, com periodi-
cidade bienal, tem como fina-
lidade incentivar, promover
e divulgar a criação literária,
homenageando o escritor
Manuel Laranjeira, uma das
figuras de referência das le-
tras portuguesas.

Destina-se a premiar o
melhor trabalho inédito na
modalidade de texto dramá-
tico, a autores com idade igual
ou superior a 18 anos (Esca-
lão A) e a autores estudantes
a frequentar o ensino secun-
dário nas escolas do concelho
de Espinho, com idade igual
ou superior a 15 anos e até 18
anos (inclusive) (Escalão B).

Ao autor do texto premia-
do, em cada um dos escalões,
será atribuído o seguinte
prémio pecuniário, a ser en-
tregue em cerimónia pública,
durante a sessão solene do
Dia da Cidade de Espinho,
em 16 de junho de 2019:

Escalão A, no montante
de 5.000 euros; Escalão B, no
montante de 500 euros.

“Pensar a escrita” com Gonçalo
M. Tavares na Biblioteca Municipal

No âmbito do novo ciclo
de “pensar a escrita”, realiza-
se no próximo dia 21, das 15
às 18 horas, na Biblioteca Mu-
nicipal José Marmelo e Silva,
o curso “Escrita e Imagina-
ção” por Gonçalo M. Tavares,
com inscrições prévias e gra-
tuitas.

A partir dos livros “Bre-
ves notas sobre literatura –
Bloom” e “O Senhor Valéry”.

Serão feitos exercícios prá-
ticos de aplicação de alguns
conceitos, em redor da lin-
guagem e da imaginação:

Conceito de erro; erro e
criatividade; exercícios sobre
a objetividade e subjetivida-
de; racionalidade; irraciona-
lidade; exercícios sobre aca-
so; linguagem como base da
arte; o abstrato e o concreto;
pensamento criativo e lingua-
gem; linguagem privada. O
que é “Noções de linguagem
–Wittgenstein”; jogos de lin-
guagem – exercícios; obser-
vação e arte; reparar - o ato de
reparar e a arte – a velocidade
da observação; ponto de vista
(exercícios a partir de dife-
rentes pontos de vista); escri-
ta e identidade (como a nossa
biografia influencia a escrita
e aparece nela).

E para as 18h30 está agen-
dada uma sessão de “pensar
a Escrita” com Gonçalo M.
Tavares e entrada livre.

Gonçalo M. Tavares nas-
ceu em 1970. Desde 2001 pu-
blicou livros em diferentes
géneros e está a ser traduzido
em mais de 50 países.

Os seus livros receberam
vários prémios em Portugal e
no estrangeiro. Com “Apren-
der a rezar na Era da Técnica”
recebeu o “Prix du Meuilleur
Livre Étranger 2010” (Fran-
ça), prémio atribuído antes a
Robert Musil, Orhan Pamuk,
John Updike, Philip Roth,
Gabriel García Márquez,
Salman Rushdie, Elias Ca-
netti, entre outros.

Alguns prémios interna-
cionais: Prémio Portugal
Telecom 2007 e 2011 (Brasil),
Prémio Internazionale Trieste
2008 (Itália), Prémio Belgra-
do 2009 (Sérvia), “Grand Prix
Littéraire du Web – Culture
2010” (França), “Prix Litté-
raire Européen 2011” (Fran-
ça). Foi por diferentes vezes
finalista do “Prix Médicis” e
“Prix Femina”. “Uma Viagem
à Índia” recebeu, entre ou-
tros, o Grande Prémio de Ro-
mance e Novela APE 2011.

O Grupo de Janeiras
da Paróquia
de Espinho – Nossa
Senhora da Ajuda –
realizou um evento
de encerramento
de cantares das
janeiras no Salão
Paroquial de Espinho

...com legenda!
Foto VÍTOR LANCHA

“À sombra de Laranjeira”
– exposição coletiva
na Biblioteca  Municipal

Foi agendada para as
21h15 do próximo dia 21, na
Biblioteca Municipal, a inau-
guração da exposição “À som-
bra de Laranjeira”. É um pro-
jeto artístico que resultou na
exposição de um conjunto de
obras realizadas individual-
mente por “16 artistas + *1” (*
reprodução impressa de um
desenho da autoria de Ama-
deo de Souza-Cardoso), ins-
pirados na vida/obra do mé-

dico e escritor Manuel Laran-
jeira. Abel Silva; Alda Sofia
Carreiro; Carla Gonçalves;
Carlos Cancelinha; Cláudio
Cruz; Delfina Branco; Diogo
Jesus; Fernando Silva; Hen-
rique Carvalho; Henrique
Praça; Jaime Silva; João Perei-
ra; João Sousa Pinto; Marga-
rida Coelho; Sara Alves e Tia-
go Geraldes assinam a expo-
sição patente ao público de 21
de fevereiro a 9 de março.

Onda Poética evoca
Manuel Laranjeira

“O remédio é naufragar” – evocação de Manuel Laranjei-
ra em sessão da Onda Poética a realizar no dia 21, às 21h30,
na Biblioteca Municipal. O evento conta com a coordenação
de Anthero Monteiro, leituras pelo coletivo da onda Poética
e música com António Sampaio Maia e Sara Leal Príncipe.

Jantar concerto
do Centro
Comunitário
da Ponte de Anta

Irá realizar-se no próxi-
mo dia 22 um jantar concerto
organizado pelo Centro Co-
munitário da Ponte de Anta.

O evento, com assado mis-
to e intitulado “Concertar com
quem se gosta”, começará às
20 horas, no Bloco 1 – Sala de
Condomínio – do Bairro da
Ponte de Anta.
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AGENDA

OPINIÃO
DIALOGAR PARA TODOS
Padre Rodrigo Lynce de Faria

lação. O que, por sua vez, aumenta o
grau de “fragilidade” desse relaciona-
mento.

A insegurança dessa relação experi-
mental acaba por cristalizar num estilo
de vida calculista: “Porque é que me vou
dar totalmente a alguém que não tem
intenção clara de se comprometer comi-
go para sempre?”.

Se, no final, decidem que a sua rela-
ção experimental chegue ao casamento –
coisa que, na maioria dos casos, não acon-
tece – o hábito calculista pode-se manter
de um modo subtil.

Também existe um grau diferente de
consciência com que uns e outros che-
gam ao casamento.

Para os que não vivem juntos, casar-
se costuma ser uma decisão muito pensa-
da e ponderada.

Pelo contrário, entre aqueles que vi-
vem juntos, é muito frequente o tender a
“deslizar” para o casamento, mais como
fruto de uma certa inércia – porque sur-
giu um filho, ou porque os familiares
insistem – do que de uma decisão cons-
ciente e livre.

Viver juntos, antes do matrimónio,
contribui para que o casamento seja mui-
to mais frágil. Esta afirmação está bem
estudada, documentada e certificada.

Qual é o motivo dessa maior fragili-
dade? Não existe no ambiente hodierno a
ideia de que juntar-se é o melhor modo
de preparar-se para o casamento?

Budziszewski, professor de filosofia
da Universidade do Texas, recorda que
existe uma diferença essencial e radical
entre casar-se e juntar-se.

“O que procuram as pessoas que se
casam é precisamente isso: adquirir um
compromisso para sempre. Pelo contrá-
rio, o que procuram as pessoas que se
juntam é diametralmente oposto: não ter
nenhum compromisso, pelo menos para
já.”

Ora, como pode a ausência de com-
promisso ser uma boa preparação para
um compromisso definitivo?

O facto de que o futuro de uma rela-
ção provisória seja incerto – dado que se
dá por assente que não é para toda a vida
– faz com que os dois tenham muito me-
nos incentivos para “investir” nessa re-

VIVER JUNTOS
NÃO AJUDA
A PREPARAR
O CASAMENTO

14 de fevereiro
21 horas – Casino
Dia dos Namorados com Herman

José

14, 15, 16, 17 e 20 de fevereiro
21 horas – Casino
Sonus Faber
Serão relaxante ao som de acor-

des no Baccará

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 musical/

comédia – Christian Bale
Nomeado nas categorias de me-

lhor filme musical ou comédia,
melhor realizador, melhor ar-
gumento, melhor atriz secun-
dária musical ou comédia –
Amy Adams, e melhor ator se-
cundário musical ou comédia –
Sam Rockwell

O filme relata como o burocrata
Dick Cheney, silenciosamente,
se tornou o homem mais pode-
roso do planeta, na qualidade
de vice-presidente de George
W. Bush, mudando os EUA e o
mundo de uma forma que ain-
da hoje se faz sentir…

14 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 (galeria)

Exposição fotográfica “Persona-
lidades” de Domingos Santos

Domingos Santos é fotógrafo pro-
fissional e pertence à 3.ª gera-
ção de uma família de fotógra-
fos. Dedica-se essencialmente a
fotografia de reportagem soci-
al, empresarial e fotografia de
estúdio. Ao longo dos últimos
30 anos tem tido a oportunida-
de de fotografar diversas per-
sonalidades nacionais e inter-
nacionais. 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, desde
artistas de entretenimento,
músicos, políticos, jogadores de
futebol, empresários, etc…

10 às 17 horas de segunda a sex-
ta-feira, das 10 horas às 13h30 e
das 14h30 às 18 horas ao sába-
do – Museu Municipal (Fórum
de Arte e Cultura de Espinho)

Exposição retrospetiva de Jaime
Silva (n. 1947) – Viacrucis

Curadoria: Helena Mendes Pe-
reira

Organização: Fundação Bienal de
Arte de Cerveira

15 de fevereiro
10 horas – Biblioteca Municipal
Fase Municipal do Concurso

Nacional de Leitura

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 brasileiro)

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

com entrada livre

16 de fevereiro
16h30 – Multimeios (Sala António

Gaio – auditório)
Apresentação do livro “Janela

Indiscreta” de Mário Augusto
Conversas, biografias e os me-

lhores filmes das grandes estre-
las de Hollywood

21h30 – Cinema do Multimeios
“Vice”
Realizador: Adam McKay

Atores: Christian Bale, Amy
Adams, Steve Carell e Sam
Rockwell

Categoria: comédia e drama

16 e 23 de fevereiro
15h30 – Planetário do Multimeios
“Lendas do Céu Noturno: Perseu

e Andrómeda”
É uma divertida versão da histó-

ria da princesa Andrómeda,
que, por castigo divino pela
vaidade de sua mãe, é sacrifi-

cada a um monstro marinho – e
salva pelo herói Perseu!

Duração: 40 minutos
Classificação: maiores de 4 anos

16 e 23 de fevereiro
16h30 – Planetário do Multimeios
“Nós somos Aliens” (3D)
“Terra. Agora é um mundo pe-

queno. A raça humana está li-
gada melhor e mais rápido do
que nunca, mas e sobre outro
qualquer lugar? Poderíamos
um dia ser parte de uma comu-
nidade galáctica, compartilhar
o nosso conhecimento e ideias?
Ou é a Terra o único planeta
com vida?

Nós somos Aliens! Leva-nos
numa viagem épica, na procu-
ra de evidências sobre vida ex-
traterrestre…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 8 anos

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

17 e 24 de fevereiro
15h30 – Planetário do Multimeios
“A Vida das Árvores”
É uma divertida e educativa ses-

são de planetário que nos fala
do fascinante mundo das árvo-
res.

Mostra como elas conseguem
vencer a gravidade para trans-
portar água até ao topo das suas
copas, como funciona a fotos-
síntese e de que forma é que as
árvores contribuem para a di-
versidade da vida na Terra atra-
vés da produção de oxigénio.

A história é apresentada por duas
personagens muito peculiares:
uma joaninha de nome Dolores
e o seu melhor amigo, um piri-
lampo chamado Miguel. “É
uma sessão de planetário per-
feita para toda a família, que
promove a consciencialização
para a proteção da natureza em
que vivemos…”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 4 anos

17 e 24 de fevereiro
16h30 – Planetário do Multimeios
“Sol, a Nossa Estrela”
O Sol já brilha no nosso mundo

há quatro mil e quinhentos mi-
lhões de anos. A luz que hoje
aquece a nossa pele foi sentida
por todas as pessoas que já vi-
veram. É a nossa estrela mais
próxima e a central energética
do nosso planeta, a fonte da
energia que impulsiona os nos-
sos ventos, o nosso clima e toda
a vida. A passagem do seu dis-
co de fogo pelo céu - dia após
dia, mês após mês – foi para
incontáveis civilizações passa-
das a única maneira de marcar
o tempo.

Não se deixe enganar pela termi-
nologia; como típica estrela anã
amarela, o Sol consome 600
milhões de toneladas de hidro-
génio a cada segundo e 500 ve-
zes mais massivo que todos os
planetas juntos. “Descubra os
segredos da estrela mais im-
portante das nossas vidas nesta
sessão de planetário e deixe-se
envolver por imagens nunca

antes vistas da violenta super-
fície do Sol no formato de cine-
ma imersivo!”

Duração: 45 minutos
Classificação: maiores de 8 anos

19 de fevereiro
15 horas – Biblioteca Municipal
“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de pessoas

que praticam tricot, crochet, ou
outras técnicas de trabalho com
agulhas, conciliando com par-
tilha de saberes, leituras e me-
mórias

Público-alvo: população adulta/
sénior

Inscrições gratuitas

21 de fevereiro
15 horas – Biblioteca Municipal
“Pensar a Escrita” – curso “Escri-

ta e Imaginação”
por Gonçalo M. Tavares
A partir dos livros “Breves notas

sobre literatura – Bloom” e “O
Senhor Valéry”

Inscrições prévias e gratuitas

17 horas – sede da Familiar de
Espinho – Associação Mutua-
lista

125 anos da Familiar de Espinho
– Associação Mutualista –
receção da chama mutualista

18h30 – Biblioteca Muncipal
“Pensar a Escrita” com Gonçalo

M. Tavares
Entrada livre

19 horas – Igreja Matriz de Espi-
nho

125 anos da Familiar de Espinho
– Associação Mutualista – mis-
sa em homenagem aos associa-
dos e seus familiares falecidos

21h15 – Biblioteca Municipal
Inauguração da exposição “À

sombra de Laranjeira”
Projeto artístico que resultou na

exposição de um conjunto de
obras realizadas individual-
mente por “16 artistas + *1”,
inspirados na vida/obra do
médico e escritor

21h30 – Biblioteca Municipal
Onda Poética
“O remédio é naufragar” – evo-

cação de Manuel Laranjeira
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: coletivo da onda
Música: António Sampaio Maia

e Sara Leal Príncipe

16h30 – Cinema do Multimeios
“Destroyer: Ajuste de Contas”
Realizador: Karyn Kusama
Atores: Nicole Kidman, Tatiana

Maslany e Sebastian Stan
Categoria: drama
Classificação: maiores de 14 anos
Duração: 2 horas e 3 minutos
“Destroyer: Ajuste de Contas”

narra a odisseia moral e exis-
tencialista da detetive da polí-
cia de Los Angeles Erin Bell
(Nicole Kidman) que, enquan-
to jovem polícia, foi infiltrada
num gangue no deserto da
Califórnia, um caso que resul-
tou em trágicas consequências.
Quando o líder desse gangue
reaparece muitos anos depois,
Erin vai ter de lidar com a histó-
ria que tem com os remanes-
centes membros do gangue,
para poder finalmente acertar
contas com os demónios que
lhe destruíram o passado…

Detido por violência doméstica
A Esquadra de Inves-

tigação Criminal de Es-
pinho deteve às 18h30
de sexta-feira, em cum-
primento de mandado
de detenção, um homem,
de 45 anos, desempre-
gado, por suspeita da
prática do crime de vio-

lência doméstica contra
a companheira, alega-
damente praticada nos
últimos seis meses.

O detido foi presente
ao Tribunal Judicial de
Espinho, na manhã de
sábado, tendo-lhe sido
decretada a proibição de

permanecer na mesma
residência da vítima, a
proibição de contactar
com a vítima e obriga-
ção de prestar novo Ter-
mo de Identidade e Re-
sidência (em virtude de
ter de sair da atual resi-
dência.
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MTV Dance
Academy
exibe-se na RTP
e no Porto Canal

O MTV Dance Academy parti-
cipou nos programas matinais da
Praça da Alegria, da RTP, e de
Ricardo Couto no Porto Canal.

O MTV Dance Academy, classe
de dança do Sporting Clube de Es-
pinho, iniciou o ano de 2019 com
todo o vigor e brilhantismo, levan-
do o nome da cidade a todo o país.

Fruto do trabalho que tem vin-
do a ser realizado por todas as alu-
nas MTV, as “bailarinas” de Espi-
nho tiveram uma vez mais a opor-
tunidade de mostrar as suas coreo-
grafias em 3 convites realizados
por estações televisivas.

Assim, deslocaram-se à RTP,
ao programa “Aqui Portugal”, rea-
lizado recentemente em Espinho, e
ao Programa “Praça da Alegria”,
do mesmo canal televisivo e ao
Porto Canal, no passado dia 11 de
fevereiro, no Programa “Alô
Ricardo”.

Em todos eles, foi possível veri-
ficar que todo o trabalho levado a
cabo pela Escola de Dança do SCE
– MTV Dance Academy vem sendo
reconhecida e elogiada.

Fotos DIREITOS RESERVADOS

A 13.ª edição do Festi-
val de Marionetas de Espi-
nho irá realizar-se em mar-
ço com espetáculos, work-
shops e exposições. “A 13.ª
edição do Mar-Marionetas
está a chegar”, dá nota a
câmara Municipal. “Convi-
damo-lo a usufruir de di-
versos espetáculos de algu-
mas das mais prestigiadas
companhias portuguesas e
vários outros de companhi-
as estrangeiras.”

De 10 a 31 de março, Es-
pinho apresentará um vari-
ado leque com espetáculos
de marionetas de qualida-
de reconhecida nacional e
internacionalmente.

“Além dos espetáculos
de elevada qualidade que
preparamos para si, este fes-
tival promove iniciativas
complementares, de âmbi-
to lúdico e pedagógico, com
destaque para workshops,
exposições e atividades re-
gulares nas escolas ao lon-

go do ano letivo no âmbito
do projeto “Mar-Marionetas
– o festival que não se es-
quece.”

Eis o programa:
Baile de abertura do

Mar-Marionetas 2019 no dia
10, às 15h30, no salão nobre
da Piscina Solário Atlânti-
co, com entrada livre.

“O Misterioso Caldeirão
da Bruxa Zulmira” no dia
10, às 15h30, no salão nobre
da Piscina Solário Atlânti-
co, para maiores de 3 anos,
com a companhia Boca de
Cão (Portugal).

“O Cardume” nos dias
12, 13 e 14, às 10h15 e 14h30,
no FACE – Fórum Arte Cul-
tura Espinho, dirigido ao
ensino pré-escolar e 1.º ci-
clo (por marcação), com
Historioscopio – Teatro de
Marionetas (Portugal).

“A Galinha Azul” no dia
16, às 16 horas, no FACE,
para maiores de 3 anos, com
a companhia Tanxarina

(Espanha).
“Poemas Visuais” no dia

16, às 21h30, no Auditório
de Espinho – Academia de
Música, para maiores de 8
anos, com a companhia
Jordi Bertran (Espanha).

“Fragmentos” no dia 17,
às 16 horas, no Centro
Multimeios, para maiores
de 3 anos, com a companhia
Toni Zafra (Espanha).

“Anima” (workshop) no
dia 17, das 10h30 às 13h30,
no Centro Multimeios, com
o formador Jordi Bertran.

“Ninho” no dia 23 mar-
ço, às 11, 15 e 17 horas,
nCentro Multimeios, para
maiores de 3 anos, com a
companhia Partículas Ele-
mentares (Portugal).

“Lobo Mau” no dia 24,
às 16 horas, no Auditório de
Espinho – Academia de
Música, para maiores de 3
anos, com a companhia Red
Cloud (Portugal).

“Construção de mario-

netas de vara” (workshop)
no dia 30, às 11 horas, no
FACE, formação da compa-
nhia Teatro e Marionetas de
Mandrágora.

“Será um...?” no dia 30,
às 11 horas, na Biblioteca
Municipal José Marmelo e
Silva, para bebés dos 3 aos
36 meses e famílias, no âm-
bito do projeto Letras e Chu-
petas do Serviço Educativo
da Câmara Municipal.

“O Segredo do Rio” no
dia 30, às 16 horas, no FACE,
para maiores de 4 anos, com
a companhia Fio d’Azeite
(Portugal).

“O Mais Maior Grande
Dom Roberto” nos dias 30 e
31, às 17 horas, no FACE,
para maiores de 6 anos, com
a companhia Teatro e Ma-
rionetas de Mandrágora
(Portugal).

“Em Busca do Planalto
Perdido” no dia 31, às 16
horas, no FACE, para maio-
res de 6 anosm com a com-
panhia Limite Zero (Portu-
gal).

“Tanto por Fazer” (work-
shop) no dia 31, às 17 horas,
no FACE.

“Limite Zero” (exposi-
ção) de 12 a 31 de março, no
Centro Multimeios, com vi-
sitas guiadas e interativas
para escolas (por marcação).

“Que Guardam os Guar-
da-Chuvas?” (exposição) de
10 a 31 de março, em diver-
sos locais da cidade.

“Palco das Marionetas”
(exposição permanente) no
Museu Municipal Espinho.

Banda União Musical
Paramense
no 133.º Concurso
Internacional
‘Ciudad de Valencia’

A Banda União Musical Paramense irá atuar no 133.º
Concurso Internacional de Bandas de Música ‘Ciudad de
Valencia’, que irá decorrer na cidade espanhola de Valen-
cia, entre 18 e 21 de julho do corrente ano.

A Banda União Musical Paramense, a única portuguesa
naquele evento, será a primeira a atuar no dia 19 de julho,
com bandas oriundas das cidades espanholas de Toledo,
Alicante, Tenerife, Corunha, Castellón e Pontevedra, num
concurso que terá ainda a participação de bandas de
Albacete, Madrid, Valencia e Cidade Real, bem como da
Colômbia e da Bélgica.

Samba Lêlê no Casino

Baile de abertura
do Mar-Marionetas

No dia 10 de março, no salão
nobre da Piscina Solário

Atlântico, com entrada livre

Nos dias 15 e 16 de feve-
reiro, os Samba Lêlê regres-
sam ao Casino Espinho para
duas noites de verdadeiro
samba, tal como é tocado e
cantado nas mais famosas
rodas de samba do Rio de
Janeiro.

O grupo Samba Lêlê foi
formado em 1973 por um
grupo de estudantes brasi-
leiros da Universidade de
Coimbra, que decidiram

unir-se pela mesma paixão,
a originalidade do samba
brasileiro.

Desde então, têm feito inú-
meras apresentações, tanto
em Portugal como no estran-
geiro, tendo sido reconheci-
dos e oficialmente apadrinha-
dos em 2005 pelo mais famo-
so grupo de samba do mun-
do, os Fundo de Quintal e
pelo grande ícone da música
brasileira, Beth de Carvalho.

Estreia de Aurea
no Hotel Casino
Chaves (da Solverde)

A cantora Aurea estreia
no Hotel Casino Chaves, da
Solverde, a 23 de fevereiro
com um espetáculo intimista,
o seu mais recente projeto
“Confessions”. Considerada
uma das maiores vozes naci-
onais, a cantora quis registar
em áudio algumas das histó-
rias ou ‘segredos’ que lhe fo-

ram confidenciando em vári-
os momentos da sua vida re-
sultando no quarto álbum de
originais da cantora.

Esta será sem dúvida uma
noite memorável que prome-
te marcar o público pela sin-
gularidade da voz e pelo ta-
lento desmedido desta ta-
lentosa cantora.

Fase Municipal
do Concurso Nacional
de Leitura na Biblioteca

Irá realizar-se das 10 horas às 16h30 desta sexta-feira a
Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura.

No âmbito da 13.ª edição do Concurso Nacional de
Leitura - CNL, promovido pela Direção Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas – DGLAB, a Biblioteca Munici-
pal José Marmelo e Silva vai acolher a Fase Municipal, onde
serão selecionados dois vencedores por cada nível de ensi-
no do Município de Espinho.

Obras de leitura obrigatória:
1.º ciclo – “O tubarão na banheira” de David Machado;
2.º ciclo – “O reino do silêncio” de Pedro Seromenho;
3.º ciclo – “Estórias abensonhadas” de Mia Couto;
Secundário – “A rapariga que roubava livros” de Markus

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

Especialidade em Peixe de MarDVD para sempre
As cassetes de vídeo estragam-se

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

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

Tlm. 918 648 672

Reportagens • Fotografia e Vídeo

Fotógrafo VÍTOR LANCHA

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

Gravo cassetes música p/ CD
Contatos:

918 735 306  * 962 788 407

RECORDE SEU PASSADO

Suas amigas desejam-lhe muitas
felicidades na passagem dos seus 76 anos,

junto dos seus filhos e netinha.
Parabéns. Beijinhos.

Salvé 16/02/2019

Sãozinha das Malhas

Decorre na galeria da
Ordem dos Médicos do
Norte, no Porto, a exposi-
ção “Porto (singular) em

aguarela” de do espi-
nhense João Bigail.

João Bigail foi aluno da
Escola Superior de Belas

Artes do Porto na década
de 60, onde teve como pro-
fessor, entre outros, Mes-
tre Júlio Resende. João

Bigail é docente da Uni-
versidade Sénior das An-
tas, no Porto, e tem ateliê
na Rua 18, em Espinho.

“Porto singular”
na aguarela” de João Bigail

Fotos DIREITOS RESERVADOS

Joana e Jorge
Santiago premiados
Produtores (de vinho da Quinta
de Santiago) revelação do ano

2018 são espinhenses
A Revista de Vinhos feli-

citou uma vez mais a família
Santiago, de Espinho na
cerimónia de entrega de
prémios da 22.ª edição de “Os
Melhores do Ano 2018”, que
decorreu no Centro de Con-
gressos da Alfândega do Por-
to, no primeiro dia de feverei-
ro.

“Os Melhores do Ano
2018” refletem “o trabalho de
entrega total, a procura inces-
sante da perfeição, a origina-

lidade, a capacidade de lide-
rança, o saber fazer e o reco-
nhecimento do setor”, dá nota
a Revista de Vinhos.

Os dois jovens irmãos
Joana e Jorge Santiago, nasci-
dos e criados em Espinho e
com raízes minhotas, abraça-
ram em 2009 a produção de
vinhos da casta Alvarinho, em
Monção, sob a marca Quinta
de Santiago, na propriedade
que pertence à família desde
finais do século XIX e cujo

legado tem sido preservado
até à atual geração.

Voltamos hoje à conversa
como o rosto que representa
o projeto familiar - Joana San-
tiago. E porquê?

Com o lançamento do pri-
meiro vinho em 2014 e ape-
nas cinco anos de vida no
setor, esta família recebeu no
dia 1 de fevereiro naqueles
que são os óscares do vinho
da Revista nacional da espe-
cialidade - Revista de Vinhos

o prémio “produtor revela-
ção do ano de 2018”.

O significado deste pré-
mio disputado entre outros
nomeados tão bem conceitu-
ados é muito especial para
Joana Santiago. “Sentimo-nos
muito orgulhosos pelo Reco-
nhecimento do nosso traba-
lho e por toda a dedicação e
paixão pelo nosso projeto.”

“Esta é uma motivação
enorme para fazer mais e
melhor”, acrescentou Joana
Santiago. “Cuidar dos nossos
vinhedos respeitando e valo-
rizando a natureza, fazer nas-
cer vinhos com identidade e
autenticidade, que sejam uma
verdadeira expressão do nos-
so terroir e focados na quali-
dade, foi e será o caminho

certo!”
Além do referido prémio,

destaque também para o vi-
nho Rascunho by Quinta de
Santiago que foi distinguido
entre os dez melhores da re-
gião dos vinhos verdes em
2018.

“Este reconhecimento foi
igualmente fantástico porque
a consistência de um projeto
está não só nas pessoas mas
também nos seus produtos! É
muito bom representar a nos-
sa sub-região Monção/Mel-
gaço entre os melhores, pro-
duzindo vinhos com garra e
nervo!”

Mentes inquietas, avan-
çam já um novo lançamento
em 2019, o primeiro Alva-
rinho de Ânfora Português.
“Produzido em parceria com
a Herdade do Rocim abre
novos caminhos para Alva-
rinho e mostra o quanto a fa-
mília Santiago está aberta à
partilha, inovação e novas
parcerias. Temos a certeza que
continuaremos a ouvir falar
muito deste projeto – Quinta
de Santiago, o qual já é um
orgulho para Espinho.”
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Estádio S. Miguel, em Gondomar
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Cartões
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AS EQUIPAS Cartões
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V

Árbitro: Rui Silva (AF Vila Real)
Árbitros Assistentes: Nuno Fraguito e Bruno Pereira

V A

Gondomar
2

SC Espinho
0

Victor Braga
João Ricardo 57’
Gil Dias
João Pinto
Vitinha
Edgar Abreu 10’
Leo Cordeiro
Wilson
Gustavo Moura 78’
Jaime Poulson 70’
Paulinho
Rui Quinta
Ivo
Rafa
José Santos
André Luiz
Carlitos 70’
Ivan Santos 78’
Van Zeller 57’

Yeerzati
21’ Mica

Rui Filipe
José Pedro
Huguinho
Vieirinha

55’ 60’ Francisco Sousa
23’ Fabinho

67’ Andrés Cabrera
Abdoulaye Daffé

60’ Serginho
José Alberto

Ricardo Neves
Tiago Graça

60’ João Miccoli
67’ Giogo Silva
60’ Tiago Schuster

Óscar Rojas
Hélder Silva

Ao intervalo: 1-0

Golos: 1-0, por Abdoulaye Daffé (13); 2-0, por Tiago Schuster (75)
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‘Grão a grão enche a galinha o papo’!

Sem o habitual brilho
A equipa de futebol sénior

do Sporting Clube de Espi-
nho perdeu, em Gondomar,
diante do líder, por 2-0, em
jogo da 21.ª jornada da Série
B do Campeonato de Portu-
gal. Os tigres não consegui-
ram por em prática o seu ha-
bitual futebol, num jogo em
que a equipa liderada por Rui
Quinta (que viu o jogo da ban-

cada por se encontrar a cum-
prir castigo federativo) não
foi capaz de se adaptar ao
relvado e que não acertou,
como habitualmente o faz, nos
passes.

Uma primeira parte sem
brilho por parte dos alvi-
negros, com um crescente dos
gondomarenses, apenas em
domínio, mas sem grandes

oportunidades para finalizar,
excetuando-se a que originou
o primeiro golo e que resul-
tou de uma falha a meio do
meio-campo dos tigres.

Não se antevia fácil a ta-
refa do Sporting Clube de Es-
pinho, nem tão pouco a do
Gondomar. Dois clubes com
história no futebol português
e com bom futebol. Mas aqui-

lo que, certamente, a equipa
de Gondomar não esperava
era ter a vida, de certa forma,
facilitada, com um golo mar-
cado tão cedo. Aos 13 minu-
tos, Abdoulaye Daffe recebeu
um passe de Vieirinha e fez o
primeiro golo.

A vantagem dos amareli-
nhos apenas se justificava, até
ao intervalo, pelo domínio de

bola e pela forma como a equi-
pa liderada por José Alberto
acabou por anular todo o jogo
ofensivo dos tigres.

No segundo tempo, os
alvinegros entraram com uma
outra postura e foram à pro-
cura de chegar à igualdade.
Contudo, os locais souberam
‘fechar as portas’ às investidas
dos espinhenses e o avança-

do Schuster, perto da meia
hora, acabou por sentenciar a
partida, ao fazer o 2-0, num
lance onde esteve envolvido
o ponta-de-lança gondoma-
rense, Abdoulaye Daffe.

Nos 15 minutos finais os
tigres tudo tentaram para re-
duzir, mas a equipa adver-
sária soube conservar a van-
tagem.

A equipa de sub15 (ini-
ciados) de futebol do Spor-
ting Clube de Espinho foi
à Vila das Aves colher um
importante ponto na luta
pela manutenção no Cam-
peonato Nacional da cate-
goria.

A equipa espinhense ci-
ente que era preciso ir um
pouco mais além para con-
seguir averbar pontos, en-
trou em jogo disposta a as-
sumir as despesas do jogo.
Porém, o seu opositor, na
iminência da descida de di-
visão, procurou num re-
gisto diferente contrariar
as intenções dos tigres.

A audácia dos da casa
acabaria por dar frutos
logo nos primeiros instan-
tes em que os espinhenses
demonstraram alguma
imaturidade defensiva na
abordagem do lance. Os de
Espinho, após o forte re-
vés nas suas expectativas,
assenhoraram-se do jogo e
foram em busca do empa-
te, conseguido já bem per-
to do intervalo por Rui no
aproveitamento de uma
segunda bola após bola pa-
rada ofensiva.

O resultado ao intervalo
acabava por se ajustar às in-

cidências da partida.
O segundo tempo foi mui-

to parecido com o primeiro.
Nova entrada em falso da
equipa visitante, com direito
a novo brinde para os visita-
dos. Seguiu-se nova busca
intensa pelo golo do empate
mas desta vez sem o melhor
discernimento. Ainda assim,
e após algum tempo perdido
pelos da casa na reposição da
bola em jogo, os espinhenses
num lance de insistência já no
período de descontos iriam
chegar ao golo que colocaria
o mínimo de justiça no mar-
cador.

Em jeito de síntese, o re-
sultado acaba por ser o me-
nor dos males quando visto
à-posteriori.

Desportivo Aves, 2
Sporting Espinho, 2
Jogo no Complexo Des-

portivo das Aves, na Vila das
Aves.

Árbitro: Bruno Costa (AF
Viana do Castelo).

Árbitros assistentes: Pe-
dro Sousa e Henrique Cor-
reia.

Ao intervalo: 1-1.
Clube Desportivo das

Aves – Rodrigo Almeida;
Afonso Correia, Pedro Car-

valho, Samuel Araújo e João
Silva; Rui Silva, Ricardo Ma-
chado e Francisco Lobo; Gon-
çalo Lima, Luís Mendes e
Pedro Araújo.

Substituições: Afonso
Correia por Ernesto Salgado
(35), Francisco Lobo por João
Azevedo (53) e João Silva por
Francisco Alves (63).

Não utilizados: Carlos
Guimarães, Pedro Silva, João
Sampaio e Tiago Marques.

Treinador: Gil Miranda.
Sporting Clube de Espi-

nho – Diogo Guimarães; Gon-
çalo Costa, Duarte Ferreira,
Bruno Faria e Duarte Santos;
Daniel Fati, Afonso Oliveira
e André Esteves; Gustavo
Castro, Sérgio Carvalho e Rui
Faria.

Substituições: Sérgio Car-
valho por Gonçalo Gonçal-
ves (35), Gustavo Castro por
Afonso Resende (35), Gonça-
lo Costa por Diogo Silva (59)
e André Esteves por Hugo
Lage (59).

Não utilizados: Rafael
Marques, André Coutinho e
Renato Valente.

Treinador: Jorge Novo.
Golos: 1-0, por Pedro Ara-

újo (5); 1-1, por Rui Faria (32);
2-1, Gonçalo Lima (38); 2-2,
por Rui Faria (70).

Brilharete da ginástica academista
A ginasta da Associação

Académica de Espinho, Bár-
bara Santos venceu o 4.º Tor-
neio de Ginástica Rítmica do
Clube Recreativo Piedense
(CRP) que contou com a par-
ticipação de vários de clubes
de norte a sul do País. A gi-
nasta academista foi eleita,
também, Miss Torneio.

Nesta prova, que decor-
reu em Almada, participaram
12 ginastas da Associação
Académica de Espinho, des-
tacando-se os seguintes resul-
tados:

Iniciadas – Maria Osório,
3.º lugar movimentos livres e
corda.

Juvenis – Francisca Fausti-
no, 3.º lugar arco.

Juniores 1.ª Divisão – Bár-
bara Santos, 1.º lugar classifi-
cação geral, corda, bola e fita;
Beatriz Salvador, 3.º lugar
classificação geral, 3.º lugar
corda, 2.º lugar bola e 3.º lu-
gar fita; Mariana Fonseca, 3.º
lugar classificação geral, 2.º
lugar corda, bola e fita.

Juniores Liga Base – Fran-
cisca Oliveira, 2.º lugar bola;
Francisca Guerreiro, 2.º lugar
maças.

Entretanto, no Torneio de
Inverno e Taça da Associação
de Ginástica do Norte (AGN),
que decorreu na Nave Des-
portiva de Espinho, as acade-

mistas Beatriz Salvador e
Mariana Fonseca alcançaram
o primeiro lugar. A primeira
nas provas de corda e bola e a
segunda, na prova de fita. A
equipa da Associação Aca-
démica de Espinho conquis-
tou o segundo lugar.

Mariana Fonseca conquis-
tou o terceiro lugar em corda
e o segundo em maças. A sua
colega de equipa, Bárbara
Santos ficou em segundo lu-

gar em corda, Iolanda Fer-
nandes em segundo lugar em
bola e Sofia Amorim em ter-
ceiro lugar em maças.

A equipa da Académica
de Espinho que alcançou a
segunda posição na Taça
AGN foi a seguinte: Maria
Osório (iniciada), Francisca
Faustino (juvenil), Bárbara
Santos (júnior), Beatriz Sal-
vador (júnior) e Mariana Fon-
seca (júnior).

Foto MANUEL FERNANDES

Resultados
SC Coimbrões-Leça .................................................................. 3-2
FC Pedras Rubras-Paredes ...................................................... 2-1
Lusitânia Lourosa-Cesarense .................................................. 1-0
AD Sanjoanense-Marítimo B ................................................... 1-1
Gafanha-Penalva Castelo ........................................................ 2-2
Gondomar-Sp. Espinho .......................................................... 2-0
Águeda-Amarante FC .............................................................. 2-0
U. Madeira-Cinfães .................................................................. 1-0
Lusitano FCV-Sp. Mêda .......................................................... 5-0

Classificação
J V E D F-C P

Gondomar 21 13 4 4 32-12 43
Lusitânia Lourosa 21 11 8 2 34-17 41
Lusitano FCV 21 11 6 4 41-16 39
Sp. Espinho 21 9 8 4 25-14 35
Paredes 21 10 4 7 30-19 34
AD Sanjoanense 21 9 7 5 24-21 34
Águeda 21 8 8 5 28-19 32
U. Madeira 21 9 4 8 18-19 31
SC Coimbrões 21 8 7 6 21-21 31
Amarante FC 21 8 6 7 22-18 30
Marítimo B 21 6 10 5 28-25 28
Cinfães 21 7 4 10 18-20 25
Gafanha 21 7 4 10 33-43 25
FC Pedras Rubras 21 5 9 7 24-25 24
Penalva Castelo 21 6 4 11 21-40 22
Leça 21 5 5 11 19-32 20
Cesarense 21 3 9 9 25-31 18
Sp. Mêda 21 0 1 20 9-60 1

Jornada 22.ª - 17/02 – Leça-Águeda; Penalva Castelo-
Gondomar; Paredes-U. Madeira; Sp. Espinho-FC Pedras Rubras
(Estádio do Bolhão, Fiães, domingo, 15h00); Cesarense-Gafanha;
Amarante FC-Sp. Mêda; Cinfães-AD Sanjoanense; Lusitânia
Lourosa-SC Coimbrões; Marítimo B-Lusitano FCV.

CAMPEONATO DE PORTUGAL — SÉRIE B
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Mochos afastados da Taça
A equipa de voleibol de

seniores masculinos da Asso-
ciação Académica de Espinho
perdeu com o Fonte Bastardo
por 3-0 (25-16, 25-13 e 25-15),
em jogo dos quartos-de-final
da Taça de Portugal.

Os academistas foram,
assim, afastados da prova,
pela equipa que ocupa o ter-
ceiro lugar no Campeonato
Honda.

Fonte Bastardo, 3
Académica Espinho, 0
Jogo no Pavilhão Vitorino

Nemésio, na Praia Vitória
(Ilha Terceira).

Árbitros: Jaime Eloy e
Carlos Correia.

Parciais: 25-16 (21m), 25-
13 (20m) e 25-15 (20m).

Associação de Jovens Fon-

te do Bastardo – Gerson Pe-
reira (6 pontos), Angel Melean
(2), Caique Silva (7), Helder
Spencer (11), Vitalii Sukhinin
(3) e Renan Purificação (14) –
seis inicial; Guilherme Kachel
(líbero), Diogo Morais (9),
Francisco Pombeiro, Kevin
Rakestraw (nj), Alexandre
Monteiro (nj) e Rui Moreira
(nj).

Treinador: João Coelho.
Associação Académica de

Espinho – Bruno Gonçalves
(1 ponto), Tomás Moreira,
Jorge Iglésias (6), Relyea
Speller (9), Simão Pedrosa (5)
e Nuno Silva (3) – seis inicial;
Jonathan Nunes (líbero), Gon-
çalo Iglésias, Tiago Nunes (2)
e Francisco Oliveira (1).

Treinador: Hugo Iglésias.

Juvenis academistas
estreiam-se com vitória

A equipa de voleibol de
juvenis masculinos da Asso-
ciação Académica de Espinho
estreou-se no Campeonato
Nacional com uma vitória
ante o Ginásio Clube Vila-
condense por 3-0 (25-12, 25-
14 e 25-22).

Uma entrada com o ‘pé
direito’ por parte da equipa
liderada pelo professor An-
tónio Natário e que, ao longo
dos anos tem vindo a amea-
lhar títulos em cima de títu-
los.

Por sua vez, a equipa de
iniciados masculinos do Mo-
cho recebeu a Associação
Académica de São Mamede e
venceu por 3-1, em jogo da
Série 2 do Campeonato Regi-
onal. Os academistas terão o
último jogo desta fase com o
Leixões, no domingo, às 11
horas, no Pavilhão dr. Ama-
deu Morais, em Espinho.

No domingo a equipa de

infantis masculinos, no seu
último jogo do Campeonato
Regional, recebeu a equipa do
Sporting Clube de Espinho e
perdeu por 2-3 (19-25, 26-24,
19-25, 25-10 e 14-16).

Por fim, as equipas mas-
culinas de minis B da Associ-
ação Académica de Espinho
participaram na segunda vol-
ta do Torneio Ano Novo rea-
lizado em Gondomar, fican-
do em 2.º, 3.º e 5.º lugares.

A equipa de juniores mas-
culinos da Associação Aca-
démica de Espinho estreia-se
no Campeonato Nacional,
Série A,  no sábado, defron-
tando o Sporting Clube de
Espinho, na Nave Desportiva
de Espinho, no sábado, às 17
horas.

No domingo, os juniores
aca-demistas recebem o Vitó-
ria de Guimarães, no Pavi-
lhão Dr. Amadeu Morais, às
17 horas.

Contas aprovadas
no Sporting de Espinho

“O Sporting Clube de Espinho não deve nada a nin-
guém”, garantiu o presidente, Bernardo Gomes de Almeida,
na Assembleia Geral Extraordinária para a apresentação do
relatório e contas do clube. O timoneiro dos tigres aprovei-
tou a oportunidade para dizer, ainda, que “o clube está
financeiramente equilibrado e viável”, após “estar conclu-
ído o plano de insolvência e o clube salvo de liquidação”.

Bernardo Gomes de Almeida não podia deixar de abor-
dar o tema das infraestruturas: uma “batalha dura, pois
estamos a jogar em casa emprestada, fora do concelho, uma
situação que não será sustentável durante muito tempo”.

Bernardo Gomes de Almeida apelou à união dos sócios
em torno do clube e aproveitou a ocasião para dizer que
“não podemos permitir outra tentativa de acabar com o
nosso clube. Parece que fazemos inveja a muita gente, mas
só queremos ser um clube sério e lutar para recuperar a
nossa imagem”.

No final foram aprovados por unanimidade o relatório
e as contas do clube relativas ao exercício de 2017/2018 que
apresentavam um resultado negativo de cerca de 43 mil
euros e o correspondente passivo de cerca de oito mil euros.

Foto DIREITOS RESERVADOS

A equipa de voleibol de
infantis femininos do Spor-
ting Clube de Espinho sa-
grou-se campeã regional ao
vencer a Associação Aca-
démica de S. Mamede, por
claros 0-3 (6-25, 13-25 e 13-
25). A equipa de Mafalda
Silva e Mariana Pinto en-
trou em campo já campeã
mas nem por isso baixou a
guarda, mostrando do pri-
meiro ao último ponto a sua
superioridade.

Por sua vez, a equipa
de iniciados femininos do
Sporting de Espinho cede-
ram frente a uma equipa da
Ala de Gondomar mais con-
sistente. Jogo menos conse-
guido por parte da equipa
de Filipa Teixeira que per-
deu, assim, por 2-3 (17-25,
25-20, 25-17, 17-25 e 9-15).
A equipa A de cadetes femi-
ninos dos tigres venceu por
3-2 (23-25, 20-25, 25-18, 25-
14 e 15-8) a Associação
Académica de S. Mamede,
em casa e as cadetes B fe-
charam o campeonato regi-
onal com uma vitória por 3-
0 (25-8, 25-10 e 25-8) contra
a equipa do Arouca.

A equipa de juvenis fe-

Infantis femininos tigres
sagram-se campeãs regionais

mininos do Sporting de Es-
pinho ganhou pela margem
máxima, 0-3 (26-28, 13-25 e
17-25) em Vila do Conde
naquele que é o primeiro
jogo do Campeonato Naci-
onal.

Por fim, as juniores ti-
gres venceram pela margem
máxima, 3-0 (25-16, 25-19 e
25-17), em jogo a contar para
o a Série B do Campeonato
Nacional. A equipa espi-
nhense mostrou-se mais for-
te e consistente em toda a
partida contra o Gueifães.

No sector masculino, o
Sporting Clube de Espinho

continua na luta por mais
um título em Iniciados. A
equipa de Bruno Fonseca
venceu e convenceu frente
à forte formação do Atlânti-
co da Madalena, por 1-3 (25-
22, 17-25, 21-25 e 15-25) e
segue atrás do sonho já na
próxima semana (sábado, às
17 horas no Castêlo da Maia)
frente aos atuais campeões.

Os já campeões regio-
nais, infantis masculinos,
venceram por 3-2 (19-25, 26-
24, 19-25, 25-10 e 14-16) a
Associação Académica de
Espinho.

Por sua vez, os juvenis
masculinos já começaram o
Campeonato Nacional e
com uma vitória em casa do
Frei Gil por 1-3 (25-21, 21-
25, 14-25 e 17-25). Uma en-

trada forte da equipa da casa
exigiu uma resposta que tar-
dou até meio do segundo
parcial.

Os juniores masculinos
também iniciam o Campeo-
nato Nacional a vencer, mas
por 3-0 (18-25, 16-25 e 14-
25) e em Santo Tirso. A equi-
pa demonstrou bastante co-
esão de grupo e controlou o
marcador durante todo o
jogo.

Destaque, ainda, para o
minivoleibol preto e bran-
co. Os minis B masculinos
venceram a segunda volta
apurando-se para a final da
competição: a equipa A ven-
ceu os jogos todos e a equi-
pa B, apesar de incompleta,
venceu três dos seis encon-
tros.

Tigres fazem tremer leões
e arrecadam um ponto

 Num jogo de voleibol
aceso e intenso, num pavi-
lhão ‘vestido de verde e
branco’, o Sporting Clube
de Espinho não deu tréguas
ao Sporting Clube de Portu-
gal. E foi por muito pouco
que a equipa, agora lidera-
da por Carlos Filipe Vitó,
que outrora já vestiu as co-
res de Alvalade, não sur-
preendia os campeões naci-
onais no Pavilhão João Ro-
cha, em Lisboa. Contudo, o
Sporting Clube de Portugal
reagiu a tempo e venceu na
‘negra’ (21-25, 13-25, 28-26,
25-18 e 15-8.

Depois de conquistar os
dois primeiros sets, o segun-
do dos quais de forma auto-
ritária, a equipa de Filipe
Vitó até chegou a dispor de
três ‘set points’ para fechar
o encontro, mas foi o clube
de Alvalade quem fez o 1-2.

Desolados, os tigres, que
no próximo fim-de-semana
visitam os Açores para de-
frontar o Club Kairós (sába-
do) e a Associação de Jo-
vens Fonte Bastardo (do-
mingo), acabaram por ‘per-
mitir’ a reviravolta…

Entretanto, na terça-fei-
ra à noite, a equipa de volei-
bol de seniores masculinos
da Associação Académica

de Espinho foi a Famalicão
perder com o Famalicense por
3-0 (25-20, 25-13 e 25-17).

Os academistas ocupam a
penúltima posição da tabela
classificativa, numa altura em
que se aproxima o final da
primeira fase.

Sporting, 3
Sporting Espinho, 2
Jogo no Pavilhão João

Rocha, em Lisboa.
Árbitros: Rui Reis e Daniel

Fernandes.
Parciais: 21-25 (24m), 13-

25 (20m), 28-26 (28m), 25-18
(23m) e 15-8 (14m).

Sporting Clube de Por-
tugal – Nikolay Nikolov (1
ponto), Miguel Maia (2), Leo-
nel Marshall (5), Hélio San-
ches (10), Angel Dennis (9) e
Roberto Reis (13) – seis inici-
al; Hugo Ribeiro e João Fidal-
go (líberos), Guillermo Her-
nan, André Brown (3), Wal-
lace Martins (15), João Simões
(12), Marko Bojic e José
Monteiro (nj).

Treinador: Hugo Silva.
Sporting Clube de Espi-

nho – Armando Velasquez (1
ponto), José Rojas (26), Gui-
lherme Meneses (11), Marco
Ferreira (11), Lourenço Mar-
tins (18) e Everton Almeida
(7) – seis inicial; Januário

Alvar e Simão Teixeira (lí-
beros), Afonso Guerreiro,
Gonçalo Sousa, Rodrigo Per-
nambuco (2), Phelps (nj) e
Miguel Maia Sá (nj).

Treinador: Filipe Vitó.

Famalicense, 3
Académica Espinho, 0
Jogo no Pavilhão Munici-

pal de Famalicão.
Árbitros: Nuno Teixeira e

Marisa Salgado.
Parciais: 25-20 (22m), 25-

13 (20m) e 25-17 (24m).
Famalicense Atlético

Clube – Jesus Perales, Nélson
Brígida (7 pontos), Pedro Ri-
beiro (5), Francisco Rocha
(13), André Marques (5) e
Gilson França (10) – seis inici-
al; Jorge Graça e Manuel
Almeida (líberos), Diogo Sil-
va (2), Artur Resende (5),
Nelson Lemos (3), Álvaro
Ferreira (3) e Fábio Lourenço
(nj).

Treinador: Carlos Pinto.
Associação Académica

de Espinho – Nuno Silva (6
pontos), Bruno Gonçalves (2),
Daniel Canas (4), Jorge Iglé-
sias (4), Releya Speller (13) e
Júnior (2) – seis inicial; Jo-
nathan Nunes e Tiago Nunes
(líberos), Vasco Magalhães,
Francisco Oliveira e Gonçalo
Sapage (nj).

Treinador: Hugo Iglésias.

CAMPEONATO HONDA
Resultados

VC Viana-Castêlo Maia ............. 1-3
(25-27, 16-25, 25-15 e 22-25)

Leixões-SC Caldas ...................... 3-2
(25-23, 26-28, 16-25, 25-18 e 22-20)
Fonte Bastardo-Clube K ............ 3-0
(25-17, 25-14 e 25-19)
Sporting-Sp. Espinho ................. 3-2
(21-25, 13-25, 28-26, 25-18 e 15-8)
V. Guimarães-Benfica ................ 0-3
(22-25, 20-25 e 15-25)
AA S. Mamede-Esmoriz ............ 1-3
(19-25, 21-25, 25-23 e 28-30)
Famalicense-AA Espinho .......... 3-0
(25-20, 25-13 e 25-17)

Classificação
J V D F-C P

Benfica 21 20 1 62-10 60
Sporting 21 19 2 59-11 57
Fonte Bastardo 20 15 5 49-25 45
Sp. Espinho 20 13 7 42-23 40
V. Guimarães 21 13 8 43-31 39
Esmoriz 21 13 8 45-32 38
AA S. Mamede 21 11 10 41-38 32
Famalicense 21 10 11 38-42 29
Leixões 21 9 12 37-41 27
SC Caldas 21 9 12 34-44 26
VC Viana 22 8 14 28-49 23
Castêlo Maia 21 6 15 33-52 20
AA Espinho 21 1 20 12-60 5
Clube K 22 0 22 1-66 0

Próxima jornada
Castêlo Maia-Esmoriz

Benfica-SC Caldas
Clube K-Sp. Espinho

(P. Delgada/sábado/15h)
AA S. Mamede-Famalicense

V. Guimarães-VC Viana
Fonte Bastardo-AA Espinho
(Praia Vitória/sábado/15h)

Leixões-Sporting
Clube K-AA Espinho

(P. Delgada/domingo/14h)
Fonte Bastardo-Sp. Espinho

(Praia Vitória/domingo/16h)
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Vilamaiorense 17 3 2 12 16-59 11
Tarei 17 3 1 13 18-61 10
Sanguedo 17 3 1 13 22-75 10
Macieira Cambra 17 1 2 14 8-92 5
Mosteirô 17 1 1 15 19-96 4

Próxima jornada
Milheiroense-Cucujães

Vilamaiorense-Arrifanense
Fermedo-Mosteirô

Ovarense-Geração Paramos
(Ovar/sábado/15h30)

Valecambrense-Oliveirense
Sanguedo-Fiães

Macieira Cambra-S. Vicente Pereira
Tarei-Macieirense

Folga o Canedo

JUVENIS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Lourosa 20 18 0 2 61-15 54
Oliveirense 20 15 4 1 39-5 49
Gafanha 20 13 3 4 51-21 42
Sanjoanense 20 13 3 4 40-14 42
Feirense 20 12 4 4 53-13 40
Taboeira 19 12 3 4 51-15 39
Alba 20 11 2 7 29-17 35
Avanca 20 10 1 9 35-28 31
Anadia 20 9 4 7 24-26 31
Cesarense 20 8 6 6 29-25 30
Beira Mar 20 8 4 8 36-20 28
Fiães 20 7 7 6 29-33 28
Cucujães 20 6 2 12 19-35 20
U. Lamas 20 5 2 13 21-31 17
Paivense 19 4 2 13 14-33 14
Mourisquense 20 2 1 17 23-45 7
ADF Anta 20 2 0 18 11-84 6
Mealhada 20 0 0 20 6-111 0

Próxima jornada
Avanca-Cesarense

Beira Mar-Alba
Cucujães-Taboeira

Mourisquense-Anadia
Paivense-Oliveirense

U. Lamas-Fiães
Feirense-ADF Anta

(SM Feira/domingo/9h)
Gafanha-Lourosa

Sanjoanense-Mealhada

JUVENIS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Cortegaça 17 15 2 0 57-10 47
Sp. Espinho B 16 11 1 4 47-14 34
S. João Ver 16 10 4 2 37-18 34
Lourosa 16 10 3 3 36-11 33
Sanguedo 16 8 4 4 41-20 28
P. Brandão 17 9 1 7 30-28 28
Esmoriz 17 6 2 9 30-39 20
U. Lamas 16 4 5 7 14-22 17
Canedo 16 5 2 9 30-41 17
Argoncilhe 17 5 2 10 23-43 17
Rio Meão 17 3 2 12 25-43 11
Vilamaiorense 17 3 2 12 12-54 11
Fermedo 16 3 0 13 20-59 9

Próxima jornada
Sp. Espinho B-Lourosa

(Espinho/domingo/9h)
Fermedo-Canedo

Cortegaça-P. Brandão
Vilamaiorense-S. João Ver

Argoncilhe-Sanguedo
Rio Meão-U. Lamas

Folga o Esmoriz

INICIADOS – 1.ª DIVISÃO
Resultados

Sanjoanense-Vaguense ............................... 7-1
Arrifanense-S. João Ver .............................. 5-0

Sp. Espinho B-Mourisquense .................... 1-0
Luso-Oliveirense ......................................... 1-4
Avanca-Fiães ................................................ 2-1
Anadia-Feirense .......................................... 3-0
Gafanha-U. Lamas ...................................... 2-0
Lourosa-Beira Mar ...................................... 6-0
Estarreja-Cesarense ..................................... 0-2

Classificação
J V E D F-C P

Cesarense 20 18 0 2 57-12 54
Oliveirense 20 17 1 2 78-15 52
Sanjoanense 20 11 7 2 47-22 40
Feirense 20 12 2 6 39-27 38
Anadia 20 11 3 6 43-24 36
Lourosa 20 10 4 6 44-22 34
Estarreja 20 10 4 6 35-29 34
Beira Mar 20 9 5 6 31-28 32
Fiães 20 8 6 6 30-23 30
Gafanha 20 8 5 7 25-23 29
Sp. Espinho B 20 6 5 9 22-29 23
Avanca 20 6 4 10 36-45 22
Mourisquense 20 6 4 10 32-57 22
Arrifanense 20 5 2 13 32-41 17
Vaguense 20 4 3 13 24-53 15
Luso 20 3 4 13 20-60 13
U. Lamas 20 2 5 13 11-40 11
S. João Ver 20 1 2 17 18-74 5

Próxima jornada
Cesarense-Sanjoanense
Vaguense-Arrifanense

S. João Ver-Sp. Espinho B
(SJ Ver/domingo/10h)

Mourisquense-Luso
Oliveirense-Avanca

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

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Fermedo-Sanguedo ..................................... 8-1
Vilamaiorense-Paivense ............................ 0-1
ADF Anta-Lourosa ..................................... 8-1
P. Brandão-Esmoriz .................................... 0-1
Sp. Espinho C-Fiães B ................................. 0-5
S. Martinho-Argoncilhe ............................. 1-6
Marfoot Silvalde-Rio Meão ....................... 2-0

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 18 16 2 0 78-8 50
ADF Anta 18 16 1 1 105-9 49
Esmoriz 18 15 1 2 76-9 46
�Marfoot Silvalde 18 11 2 5 62-24 35
P. Brandão 18 11 2 5 49-18 35
Fermedo 18 10 2 6 58-33 32
Vilamaiorense 18 10 1 7 41-22 31
Lourosa 18 7 4 7 40-43 25
Fiães B 18 6 0 12 21-48 18
Sanguedo 18 5 0 13 28-76 15
Argoncilhe 18 3 1 14 23-65 10
Rio Meão 17 2 3 12 18-60 9
Sp. Espinho C 18 2 1 15 18-76 7
S. Martinho 17 1 0 16 12-138 3

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-Fermedo

(Seara/sábado/9h)
Sanguedo-Vilamaiorense

Paivense-ADF Anta
(C. Paiva/domingo/11h)

Lourosa-P. Brandão
Esmoriz-Sp. Espinho C

(Esmoriz/sábado/10h30)
Fiães B-S. Martinho

Argoncilhe-Rio Meão

INICIADOS – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE B
Resultados

ADF Anta B-Sanjoanense .......................... 0-7
Cesarense-P. Brandão B ............................. 1-1
Arada-Lourosa .............................................. a)
Arrifanense-Cucujães ............................... 0-10
Arouca-Feirense .......................................... 0-2
Milheiroense-Cortegaça ............................. 0-2
Esc. Rui Dolores-S. Vicente Pereira ......... 8-0
a) Adiado para 2 de março

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 18 17 0 1 101-10 51
Feirense 18 16 0 2 59-13 48
Esc. Rui Dolores 18 15 1 2 102-18 46
Cortegaça 18 15 0 3 81-10 45
Sanjoanense 18 10 2 6 50-31 32
Arouca 18 9 3 6 43-22 30
Cesarense 18 9 3 6 41-25 30
Lourosa 17 6 5 6 35-35 23
Milheiroense 18 4 4 10 14-37 16

ADF Anta B 18 4 1 13 25-62 13
S. Vicente Pereira 18 3 3 12 21-82 12
P. Brandão B 18 3 2 13 15-54 11
Arrifanense 18 1 1 16 6-95 4
Arada 17 0 1 16 7-106 1

Próxima jornada
S. Vicente Pereira-ADF Anta B

(SV Pereira/domingo/11h)
Sanjoanense-Cesarense

P. Brandão B-Arada
Lourosa-Arrifanense

Cucujães-Arouca
Feirense-Milheiroense

Cortegaça-Esc. Rui Dolores

INFANTIS – FUTEBOL 9 – ZONA NORTE
Resultados

Luso-Esc. Rui Dolores ................................ 3-1
Vaguense-Avanca ....................................... 2-1
Pampilhosa-Severfintas ............................. 0-3
Salesiano Arouca-Marfoot Silvalde ......... 3-0

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 2 2 0 0 4-0 6
Avanca 2 1 0 1 4-2 3
Severfintas 2 1 0 1 3-1 3
Esc. Rui Dolores 2 1 0 1 4-3 3
Vaguense 2 1 0 1 2-2 3
Luso 2 1 0 1 3-4 3
Marfoot Silvalde 2 1 0 1 1-3 3
Pampilhosa 2 0 0 2 0-6 0

Próxima jornada
Severfintas-Luso

Esc. Rui Dolores-Avanca
Marfoot Silvalde-Pampilhosa

(Seara/sábado/9h)
Vaguense-Salesiano Arouca

FUTEBOL DE SETE

INFANTIS A – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

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

Classificação
J V E D F-C P

Fiães 4 3 1 0 20-5 10
S. João Ver 4 3 0 1 8-5 9
Paivense 4 3 0 1 12-10 9
Feirense 4 2 1 1 11-3 7
Sp. Espinho 4 2 0 2 17-9 6
Cortegaça 3 2 0 1 7-6 6
Cesarense 4 1 0 3 7-10 3
Sanjoanense 4 1 0 3 7-16 3
Fermedo 4 1 0 3 6-15 3
Cucujães 3 0 0 3 3-19 0

Próxima jornada
Cucujães-S. João Ver
Feirense-Sanjoanense

Sp. Espinho-Cesarense
(Espinho/sábado/9h)

Fermedo-Fiães
Cortegaça-Paivense

INFANTIS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Vilamaiorense-ADF Anta .......................... 2-3
P. Brandão-Rio Meão ................................. 5-1
U. Lamas-Feirense ...................................... 3-4
Folgou o Canedo

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 3 3 0 0 14-4 9
ADF Anta 3 2 0 1 11-9 6
P. Brandão 3 2 0 1 9-8 6
U. Lamas 2 1 0 1 16-5 3
Vilamaiorense 3 1 0 2 8-9 3
Rio Meão 2 0 0 2 5-11 0
Canedo 2 0 0 2 2-19 0

Próxima jornada
ADF Anta-U. Lamas

(Cassufas/sábado/9h)
Rio Meão-Vilamaiorense

Feirense-Canedo
Folga o P. Brandão

INFANTIS B – 2.ª FASE – PREMIUM NORTE
Resultados

Cucujães-Sanjoanense ................................ 0-4
Estarreja-Fermedo ....................................... 9-0
Oliveirense-Vilamaiorense ........................ 4-1
Lourosa-Salesiano Arouca ....................... 10-2
Feirense-Geração Paramos ...................... 14-2

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

ADF Anta-Feirense ..................................... 1-1
Salesiano Arouca-Canedo ......................... 4-4
P. Brandão-Cortegaça ................................. 2-1
Fermedo-Vilamaiorense ............................ 5-2

Classificação
J V E D F-C P

Fermedo 2 2 0 0 13-3 6
Feirense 2 1 1 0 6-1 4
ADF Anta 2 1 1 0 6-5 4
P. Brandão 2 1 0 1 2-6 3
Salesiano Arouca 2 0 2 0 7-7 2
Canedo 2 0 1 1 8-9 1
Vilamaiorense 2 0 1 1 5-8 1
Cortegaça 2 0 0 2 2-10 0

Próxima jornada
Cortegaça-ADF Anta

(Cortegaça/sábado/11h30)
Feirense-Canedo

Vilamaiorense-P. Brandão
Salesiano Arouca-Fermedo

BENJAMINS A – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Vilamaiorense B-Paivense ......................... 2-8
Esmoriz-Sp. Espinho .................................. 5-1
S. João Ver-S. Martinho .............................. 4-1
Canedo B-ADF Anta B ............................... 5-6

Classificação
J V E D F-C P

Paivense 2 2 0 0 12-2 6
ADF Anta B 2 2 0 0 11-7 6
Esmoriz 2 1 0 1 7-6 3
S. João Ver 2 1 0 1 4-5 3
Canedo B 2 0 1 1 8-9 1
S. Martinho 2 0 1 1 4-7 1
Sp. Espinho 1 0 0 1 1-5 0
Vilamaiorense B 1 0 0 1 2-8 0

Próxima jornada
S. Martinho-Vilamaiorense B

Paivense-Sp. Espinho
(C. Paiva/sábado/14h15)
ADF Anta B-S. João Ver

(Cassufas/sábado/10h15)
Esmoriz-Canedo B

BENJAMINS B – 2.ª FASE
– PREMIUM NORTE

Resultados
Salesiano Arouca-ADF Anta ..................... 1-7
Fermedo-Cesarense .................................... 8-1
Cortegaça-Oliveirense ................................ 0-3
Sanjoanense-Lourosa .................................. 4-1
Feirense-Rio Meão ...................................... 5-2

Classificação
J V E D F-C P

ADF Anta 3 3 0 0 13-3 9
Feirense 3 3 0 0 12-3 9
Oliveirense 3 3 0 0 13-5 9
Lourosa 3 2 0 1 13-6 6
Sanjoanense 3 2 0 1 6-3 6
Fermedo 3 1 0 2 9-7 3
Cortegaça 3 1 0 2 6-7 3
Rio Meão 3 0 0 3 3-11 0
Cesarense 3 0 0 3 4-18 0
Salesiano Arouca 3 0 0 3 5-21 0

Próxima jornada
ADF Anta-Cortegaça

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

Fermedo-Feirense
Oliveirense-Sanjoanense

Lourosa-Rio Meão

BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Sp. Espinho-Lourosa B ............................... 5-5
U. Lamas-Arrifanense ................................ 1-4
Esc. Rui Dolores-Feirense B ...................... 0-7
Folgou o P. Brandão

Classificação
J V E D F-C P

Arrifanense 2 1 1 0 7-4 4
Lourosa B 2 1 1 0 8-6 4
Feirense B 1 1 0 0 7-0 3
P. Brandão 1 1 0 0 5-2 3
Sp. Espinho 2 0 1 1 7-10 1
Esc. Rui Dolores 2 0 1 1 3-10 1
U. Lamas 2 0 0 2 2-7 0

Próxima jornada
Sp. Espinho-Arrifanense
(Espinho/sábado/10h15)

Lourosa B-P. Brandão
Feirense B-U. Lamas

Folg a Esc. Rui Dolores

Classificação
J V E D F-C P

Feirense 4 4 0 0 45-2 12
Estarreja 4 3 0 1 26-7 9
Vilamaiorense 4 3 0 1 25-8 9
Lourosa 4 2 2 0 20-8 8
Sanjoanense 4 2 1 1 20-11 7
Oliveirense 4 2 1 1 15-8 7
Fermedo 4 1 0 3 3-28 3
Geração Paramos 4 1 0 3 8-41 3
Cucujães 4 0 0 4 1-24 0
Salesiano Arouca 4 0 0 4 9-35 0

Próxima jornada
Salesiano Arouca-Cucujães

Sanjoanense-Estarreja
Fermedo-Oliveirense

Geração Paramos-Lourosa
(Paramos/sábado/11h)
Vilamaiorense-Feirense

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Sp. Espinho-Marfoot Silvalde ................... 3-3
Lourosa-Fiães ............................................... 1-2
Cortegaça-Esc. Rui Dolores ....................... 6-3
Folgou a ADF Anta

Classificação
J V E D F-C P

Sp. Espinho 3 2 1 0 17-11 7
Fiães 2 2 0 0 13-1 6
Marfoot Silvalde 3 1 1 1 9-16 4
ADF Anta 2 1 0 1 8-7 3
Cortegaça 2 1 0 1 8-8 3
Esc. Rui Dolores 3 1 0 2 9-15 3
Lourosa 3 0 0 3 3-9 0

Próxima jornada
Marfoot Silvalde-Cortegaça

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

(Fiães/sábado/9h30)
Esc. Rui Dolores-ADF Anta
(Travanca/sábado/10h15)

Folga o Lourosa

INFANTIS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Esc. Rui Dolores-ADF Anta B ..................... a)
Sanguedo-Rio Meão ................................... 0-3
Argoncilhe-S. João Ver ............................... 1-7
Folgou o P. Brandão
a) Adiado para 17 de fevereiro

Classificação
J V E D F-C P

S. João Ver 3 3 0 0 13-3 9
P. Brandão 2 2 0 0 17-1 6
ADF Anta B 2 2 0 0 11-2 6
Rio Meão 2 1 0 1 4-8 3
Esc. Rui Dolores 2 0 0 2 2-8 0
Sanguedo 3 0 0 3 2-10 0
Argoncilhe 2 0 0 2 1-18 0

Próxima jornada
ADF Anta B-Argoncilhe
(Cassufas/sábado/9h)

Rio Meão-Esc. Rui Dolores
S. João Ver-P. Brandão

Folga o Sanguedo

BENJAMINS A – 2.ª FASE
– PREMIUM NORTE

Resultados
Lourosa-CB Estarreja .................................. 1-7
Marfoot Silvalde-Feirense ......................... 1-0
Fiães-Oliveirense ......................................... 1-5
Sanjoanense-U. Lamas ............................. 11-0
Cesarense-Cortegaça .................................. 3-3

Classificação
J V E D F-C P

CB Estarreja 3 3 0 0 21-3 9
Oliveirense 3 3 0 0 16-3 9
Cortegaça 3 2 1 0 12-4 7
Sanjoanense 3 2 0 1 17-9 6
Feirense 3 1 0 2 5-7 3
Fiães 3 1 0 2 6-10 3
Marfoot Silvalde 3 1 0 2 3-11 3
Lourosa 3 1 0 2 8-16 3
Cesarense 3 0 1 2 6-13 1
U. Lamas 3 0 0 3 3-21 0

Próxima jornada
CB Estarreja-Fiães
Feirense-Lourosa

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

Oliveirense-Sanjoanense
U. Lamas-Cortegaça

FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL

JUNIORES – 2.ª DIVISÃO – 2.ª FASE
MANUTENÇÃO/DESCIDA – SÉRIE B

Classificação
J V E D F-C P

Amarante 0 0 0 0 0-0 15
Padroense 0 0 0 0 0-0 13
Penafiel 0 0 0 0 0-0 12
Trofense 0 0 0 0 0-0 10
Lamego 0 0 0 0 0-0 10
Abambres 0 0 0 0 0-0 9
Cesarense 0 0 0 0 0-0 9
Espinho 0 0 0 0 0-0 8
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

1.ª Jornada
Padroense-Abambres

Trofense-Lamego
Amarante-Cesarense
Sp. Espinho-Penafiel

(Espinho/sábado/15h)

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

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
Leixões-NDS Guarda

Sousense-AA Coimbra
Sp. Espinho-Lus. Vildemoinhos

(Espinho/domingo/11h)
Anadia-Feirense

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

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

Classificação
J V E D F-C P

Rio Ave 10 5 3 2 20-11 29
Sp. Espinho 10 5 1 4 11-13 25
Freamunde 10 5 4 1 19-12 23
Moreirense 10 6 2 2 23-15 23
Paços Ferreira 10 4 2 4 18-11 20
Coimbrões 10 4 3 3 15-9 19
Desp. Aves 10 2 2 6 9-17 11
Régua 10 0 1 9 4-31 2
Nota: Os clubes têm metade dos pontos con-
quistados na primeira fase.

Próxima jornada (2 de março)
Moreirense-Freamunde

Sp. Espinho-Régua
Rio Ave-Desp. Aves

Coimbrões-Paços Ferreira

CAMPEONATO DISTRITAL AVEIRO

JUNIORES – 2.ª DIVISÃO – SÉRIE A
Resultados

Canedo-Milheiroense ................................. 6-2
Cucujães-Vilamaiorense ............................ 9-0
Arrifanense-Fermedo ................................. 3-1
Mosteirô-Ovarense ..................................... 1-4
Geração Paramos-Valecambrense ............ 5-1
Oliveirense-Sanguedo .............................. 14-0
Fiães-Macieira Cambra .............................. 2-0
S. Vicente Pereira-Tarei .............................. 5-1
Folgou o Macieirense

Classificação
J V E D F-C P

Oliveirense 17 14 1 2 94-18 43
Fiães 17 14 1 2 64-12 43
Arrifanense 17 13 3 1 67-18 42
Canedo 17 12 1 4 78-31 37
Cucujães 17 12 1 4 59-14 37
Geração Paramos 17 11 2 4 48-25 35
Valecambrense 17 10 1 6 39-31 31
S. Vicente Pereira 17 9 3 5 65-37 30
Macieirense 16 8 4 4 54-23 28
Fermedo 17 6 2 9 33-38 20
Ovarense 17 6 1 10 26-49 19
Milheiroense 17 4 1 12 23-54 13
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BENJAMINS B – 2.ª FASE – GOLD B
Resultados

Argoncilhe-U. Lamas ................................. 2-5
S. João Ver-Fiães .......................................... 4-2
Geração Paramos-ADF Anta B ................. 6-1
Folgou o Sanguedo

Classificação
J V E D F-C P

S. João Ver 2 2 0 0 10-2 6
Geração Paramos 2 2 0 0 8-2 6
Argoncilhe 2 1 0 1 8-6 3
U. Lamas 2 1 0 1 5-8 3
Fiães 2 0 0 2 3-6 0
ADF Anta B 1 0 0 1 1-6 0
Sanguedo 1 0 0 1 1-6 0

Próxima jornada
Fiães-Argoncilhe

U. Lamas-Sanguedo
ADF Anta B-S. João Ver

(Cassufas/sábado/10h15)
Folga o Geração Paramos

TRAQUINAS A – 2.ª FASE
– PREMIUM NORTE

Resultados
ADF Anta-Sanjoanense .............................. 0-1
Arrifanense-P. Brandão ............................. 0-0
Loureiro-Mosteirô ....................................... 6-0
Feirense-Rio Meão ...................................... 1-2
Oliveirense-Fiães ......................................... 3-1

Classificação
J V E D F-C P

Loureiro 2 2 0 0 13-3 6
Rio Meão 2 2 0 0 12-4 6
Feirense 2 1 0 1 13-3 3
ADF Anta 2 1 0 1 5-2 3
Sanjoanense 2 1 0 1 4-7 3
Oliveirense 2 1 0 1 6-11 3
Arrifanense 2 0 2 0 2-2 2
Fiães 2 0 1 1 3-5 1
P. Brandão 2 0 1 1 1-5 1
Mosteirô 2 0 0 2 1-18 0

Próxima jornada
Mosteirô-ADF Anta

(Mosteirô/sábado/10h)
Sanjoanense-P. Brandão

Rio Meão-Loureiro
Fiães-Feirense

Arrifanense-Oliveirense

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD A
Resultados

Sp. Espinho-Fiães ........................................ 3-2
Salesiano Arouca-Lourosa ......................... 4-0
Marfoot Silvalde-Vilamaiorense .............. 1-3
Folgou o Rio Meão

Classificação
J V E D F-C P

Salesiano Arouca 1 1 0 0 4-0 3
Vilamaiorense 1 1 0 0 3-1 3
Sp. Espinho 1 1 0 0 3-2 3
Rio Meão 0 0 0 0 0-0 0
Fiães 1 0 0 1 2-3 0
Marfoot Silvalde 1 0 0 1 1-3 0
Lourosa 1 0 0 1 0-4 0

Próxima jornada
Fiães-Salesiano Arouca
Lourosa-Vilamaiorense

Marfoot Silvalde-Rio Meão
(Seara/sábado/11h30)

Folga o Sp. Espinho

TRAQUINAS A – 2.ª FASE – GOLD C
Resultados

Sanjoanense B-Feirense .............................. 0-4
Cucujães-Ovarense ..................................... 7-1
Lourosa B-Esc. Rui Dolores ....................... 1-4
Folgou a ADF Anta B

Classificação
J V E D F-C P

Cucujães 1 1 0 0 7-1 3
Feirense 1 1 0 0 4-0 3
Esc. Rui Dolores 1 1 0 0 4-1 3
ADF Anta B 0 0 0 0 0-0 0
Lourosa B 1 0 0 1 1-4 0
Sanjoanense B 1 0 0 1 0-4 0
Ovarense 1 0 0 1 1-7 0

Próxima jornada
Feirense-Cucujães

Ovarense-Lourosa B
Esc. Rui Dolores-ADF Anta B

(Travanca/sábado/11h30)
Folga a Sanjoanense B

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

Órgãos sociais da Associação
de Futebol Popular reprovam
“vergonhoso comportamento”
no Cantinho-Leões

A Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho
(AFPCE) emitiu um comunicado dos seus órgãos sociais onde
“reprova” os “lamentáveis acontecimentos de violência” do
passado dia 26 de janeiro.

Eis o conteúdo do comunicado:
“Face aos lamentáveis acontecimentos de violência que se

verificaram em Guetim no dia 26 janeiro 2019, no decorrer do
jogo Cantinho-Leões para a Taça Cidade de Espinho, em
reunião oportunamente efetuada de todos os membros dos
Órgãos Sociais da AFPCE, para análise desta ocorrência e face
às decisões sobre o mesmo agora tomadas, vimos manifestar
o seguinte:

1 – Reprovar de forma clara este vergonhoso comporta-
mento, de todos aqueles que de forma prática estiveram
envolvidos nestes atos, denegrindo a imagem do verdadeiro
futebol popular no nosso concelho e entristecendo todos(as)
os agentes desportivos do futebol, que entre outros em cada
clube ao nível interno de dirigentes, atletas, entidades
autárquicas da Câmara e das freguesias do nosso concelho,
imprensa local, arbitragem e patrocinadores, tudo fazem em
dedicação diária e semanalmente nos mais diversos apoios,
para o desenvolvimento de um futebol popular de qualidade,
desportivamente competitivo mas sem violência.

2 – Como membros dos vários órgãos sociais, manifestar
a nossa total solidariedade, com as decisões tomadas pelo
Conselho de Disciplina sobre as incidências deste jogo, relati-
vamente à lamentável violência verificada no mesmo e teste-
munhada pelas autoridades policiais.

3 – Apelar a todos os agentes desportivos sem exceção,
para que cada um dentro dos clubes nas várias áreas onde
cada um desenvolve a sua atividade, não seja uma pedra na
engrenagem do futebol popular, mas sim antes um pingo de
óleo, para que da sua ação nas decisões internas, contribua
para uma cada vez maior, sadia convivência entre todos os
homens de bem, dentro do futebol popular”.

LIGA DE FUTEBOL POPULAR
DE ESPINHO

1.ª DIVISÃO

Resultados
GD Idanha-Corga Silvalde ................. 0-4
Novasemente-Magos Anta ................. 3-1
Quinta Paramos-AD Guetim .............. 3-2
Rio Largo-Águias Paramos ................. 0-1
Cantinho Ramboia-Assoc. Esmojães . 4-1
GD Ronda-Leões Bairristas ................. 3-0
Folgou o Desportivo Ponte Anta

Classificação
J V E D F-C P

GD Ronda 12 10 1 1 37-6 31
Quinta Paramos 12 9 1 2 24-11 28
Leões Bairristas 12 8 2 2 35-16 26
Corga Silvalde 12 7 3 2 29-16 24
Águias Paramos 12 5 3 4 19-16 18
Novasemente 12 5 2 5 17-21 17
Rio Largo 12 5 1 6 17-23 16
Magos Anta 12 4 3 5 23-22 15
Cantinho Ramboia 12 4 1 7 30-28 13
Assoc. Esmojães 12 3 4 5 17-24 13
AD Guetim 12 3 1 8 10-22 10
Desp. Ponte Anta 12 3 1 8 12-26 10
GD Idanha 12 0 1 11 12-51 1

Próxima jornada
AD Guetim-Magos Anta
(Guetim/domingo/10h)

Rio Largo-Leões Bairristas
(Paramos/domingo/10h)

Cantinho Ramboia-Quinta Paramos
(Seara/sábado/15h)

GD Idanha-Associação Esmojães
(Idanha/sábado/15h)

GD Ronda-Corga Silvalde
(Guetim/sábado/15h)

Desportivo Ponte Anta-Águias Paramos
(Idanha/domingo/10h)
Folga o Novasemente

Melhores marcadores
Hélder Resende (GD Ronda) ............... 16
Miguel Oliveira (Leões Bairristas) ........ 9
Marcos Neto (Magos Anta) ................... 9

2.ª DIVISÃO

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

Classificação
J V E D F-C P

Desportivo Regresso12 9 0 3 33-14 27
GD Outeiros 12 8 2 2 23-10 26
Estrelas Ponte Anta12 6 2 4 30-21 20
Morgados Paramos12 6 2 4 22-20 20
Estrelas Divisão 12 6 2 4 22-21 20
Águias Anta 12 5 2 5 29-23 17
Bairro Ponte Anta 12 5 2 5 20-23 17
Cruzeiro Silvalde 12 4 3 5 26-33 15
Estrelas Vermelhas12 3 4 5 18-23 13
Império Anta 12 4 1 7 17-27 13
Juventude Estrada12 1 5 6 14-22 8
Lomba Paramos 12 1 3 8 17-34 6

Próxima jornada
(23 e 24 de fevereiro)

Morgados Paramos-Estrelas Ponte Anta
Cruzeiro Silvalde-Estrelas Vermelhas
Império Anta-Desportivo Regresso

GD Outeiros-Bairro Ponte Anta
Juventude Estrada-Estrelas Divisão

Águias Anta-Lomba Paramos

Melhores marcadores
Bruno Oliveira (Est. Ponte Anta) ........ 10
Fábio Valente (Desp. Regresso) .......... 10
Vítor Reis (Morgados Paramos) ........... 9

GD Ronda mantém-se ‘intocável’

O Conselho de Disciplina
(CD) da Associação de Fute-
bol Popular do Concelho de
Espinho (AFPCE) condenou
a Associação Cantinho da
Ramboia Futebol Clube e a
Associação Leões Bairristas
Futebol Clube no pagamento
de multa na quantia de qua-
trocentos e trinta e seis euros,
punindo ambas com derrota
e consequente eliminação da
Taça Cidade de Espinho e a
interdição de campo por três
jogos.

Uma pena pesada face aos
incidentes que ocorreram no
passado dia 26 de janeiro no

jogo da segunda eliminató-
ria da Taça Cidade de Espi-
nho, interrompido aos 68
minutos, quando os Leões
Bairristas venciam por 0-1.

No processo elaborado
pelo CA, com base em “ele-
mentos de prova existentes,
nomeadamente, declarações
de delegados dos clubes
intervenientes, relatório do
árbitro e documento oficial
emitido pela Polícia de Segu-
rança Pública de Espinho, o
Conselho de Disciplina con-
seguiu constatar a prática de
diferentes infrações que aca-
baram por originar o térmi-

no do jogo antes de decorrido
o tempo regulamentar. Foi
possível apurar a existência
de comportamento incorreto
e desordeiro por parte do pú-
blico, afeto a ambos os clubes,
pese embora, os confrontos
tenham sido iniciados na se-
quência de injúrias proferi-
das mutuamente, entre pú-
blico afeto ao clube acima in-
dicado e o massagista do clu-
be Associação Leões Bairristas
Futebol Clube, António Vie-
la”.

Segundo o relatório do
CA, “é no decurso deste men-
cionado confronto verbal que

ocorre a ‘explosão’ de con-
frontos físicos entre adeptos
de ambos os clubes, situação
registada atrás do banco de
suplentes dos clubes, vulgo
bancada. Saliente-se que o
jogo não foi dado como ter-
minado de imediato, mas cer-
ca de um minuto depois do
início dos confrontos, sendo
dado conta de incidentes gra-
ves, os quais poderiam ter
redundado em cenários de
proporções muito maiores e
muito mais graves, na medi-
da em que, os confrontos fo-
ram sendo alastrados, passan-
do a envolver jogadores de

ambos os clubes; refira-se ain-
da que as agressões ou con-
frontos acabaram por passar
para o terreno de jogo, já de-
pois de toda a envolvência
que acima foi descrita. Peran-
te estes primeiros elementos,
torna-se evidente a ocorrên-
cia de uma circunstância
traduzida em abandono deli-
berado do campo, com o jogo
a decorrer, consubstanciado
num comportamento coletivo
censurável, de proporções
consideráveis e que natural-
mente, forçaram o árbitro a
dar o jogo por terminado”.

No documento do CA
pode ler-se, ainda que “aten-
ta a complexidade e a serie-
dade dos eventos registados,
não descurando em momen-
to algum, a gravidade dos
acontecimentos, cujas propor-
ções poderiam ter sido bem
maiores, foi requisitado o re-
latório policial por parte das
forças de segurança em servi-
ço no jogo em apreço. Da lei-
tura desse mesmo documen-
to, a PSP é perentória em afir-
mar que os distúrbios se inici-
aram na bancada, com desa-
catos entre simpatizantes de
ambos os clubes, sendo que,
de seguida, vários jogadores
saltaram a vedação e ‘junta-
ram-se’ aos desacatos que de-
corriam naquele momento”.

Manuel Proença

Conselho de Disciplina da AFPCE
afasta Cantinho da Ramboia

e Leões Bairristas
da Taça Cidade de Espinho

Incidentes levam à punição acrescida de multa de
436 euros e interdição dos campos por três jogos a ambos

O Grupo Desportivo
Ronda mantém-se ‘into-
cável’ na liderança da 1.ª
Divisão da Liga de Fute-
bol Popular de Espinho ao
golear os Leões Bairristas,
até então segundos classi-
ficados, com 3-0 – Filipe
Maté, Filipe Zuca e Hélder
Carapau, os autores dos
golos.

Uma vitória que eleva
para três pontos a diferen-
ça para a segunda posição
que, agora, é ocupada pelo
Quinta de Paramos que
derrotou a Associação
Desportiva de Guetim por
3-2.

Destaque, ainda, para
goleada da Corga de Sil-
valde ao último classifica-
do, o Grupo Desportivo da
Idanha, por 0-4 e para a
vitória dos Águias de Pa-
ramos sobre o Rio largo,
por 0-1.

Na 2.ª Divisão a luta
está ‘acesa’ no topo, com o
Desportivo Regresso e
Grupo Desportivo dos
Outeiros a não deixarem
os seus ‘créditos por mãos
alheias’.

O Regresso goleou os
Morgados de Paramos, por
4-1 e os Outeiros, com mais
dificuldade, bateram o Im-
pério de Anta pela mar-
gem mínima (1-0).
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Jornada aziaga
para o andebol tigre

As duas equipas de
andebol do Sporting Clube
de Espinho em prova no fim-
de-semana foram derrota-
das. Os juniores masculinos
perderam, em casa, com a
Associação Académica de S.

Mamede, por 17-23 (9-11, ao
intervalo), em jogo a contar
para a primeira fase do Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divi-
são.

Os tigres ocupam o quar-
to lugar da tabela classifi-

cativa a apenas duas jorna-
das do final e têm pratica-
mente garantido o apura-
mento para a segunda fase.

Os minis masculinos, com
a sua equipa mais jovem, fo-
ram derrotados em S. Paio de
Oleiros, por 41-18 (17-13, ao
intervalo).

Eis a constituição das
equipas:

Juniores masculinos –

Bruno Aguiar (guarda-redes);
Jorge Ferreira, João Póvoa (2
golos), Guilherme Baptista
(4), Frederico Queirós (4),
Ruben Aguincha (3), Nuno
Lima (3), Francisco Campos,
Ricardo Silva, João Pereira,
André Violas (1), Artur Pinto
e Diogo Ramalho. Treinador:
Luís Filipe Ferreira.

Minis masculinos – André
Costa (4 golos), Francisco Sil-

va (3), Matias Galeão, João
Fonseca (1), Tomás Pinto (1),
Tiago Matos (4), João Moreira
(2) e Salvador Rodrigues (3).
Treinador: Rui Cordeiro.

Próximos jogos: ISMAI-
Sporting de Espinho (juniores
masculinos), domingo, às 11
horas, no Pavilhão Municipal
da Maia; Sporting de Espi-
nho-Feirense ‘B’ (iniciados
masculinos), domingo, às

14h15 na Nave Desportiva
de Espinho; Feirense ‘A’-
Sporting de Espinho ‘B’
(minis masculinos), domin-
go, às 11 horas, no pavilhão
da Escola Básica Fernando
Pessoa, em Santa Maria da
Feira; Sporting de Espinho
‘A’-Monte (minis masculi-
nos), domingo, às 11 horas,
na Nave Desportiva de Es-
pinho.

Espetacular reviravolta
Com um início de jogo

atribulado e menos conse-
guido, a equipa de hóquei
em patins sénior da Associ-
ação Académica de Espinho
conseguiu dar a volta ao
marcador a cerca de cinco
minutos do final quando se
encontrava a perder por 4-
2. Os academistas vence-
ram, assim, o Famalicense,
em encontro a contar para a
15.ª jornada do Campeona-
to Nacional da 2.ª Divisão
Norte.

A equipa de Nelson Go-
mes nos primeiros cinco mi-
nutos de jogo perdia por 1-0.
E o segundo poderia ter che-
gado aos 10 minutos, com o
guardião do Mocho a brilhar

ao defender um penalti de
Serafim Silva.

O golo dos espinhenses
chegou a cerca de oito minu-
tos do final da primeira parte,
por intermédio de Carlos
Rodrigues.

Folhetas viria a ampliar
para 2-1, numa assistência de
Tiago Pimenta, a três minu-
tos do descanso.

O marcador desse golo
falhou, pouco tempo depois,
um livre direto e os aca-
demistas chegaram ao empa-
te (2-2) por Fred Saraiva a
cinco segundos do intervalo.

No segundo tempo, as
coisas começaram a correr
mal para os espinhenses que
falharam um livre direto

quando decorriam cinco mi-
nutos.

E logo a seguir, Folhetas
fez o 3-2, de grande penalida-
de e o 4-2, também de penalti,
a 14 minutos do fim do jogo.

E pouco tempo depois, o
Famalicense falhou mais
dois livres diretos, tendo
num deles uma grande in-
tervenção do guardião dos
academistas.

André Pinto, a cinco mi-
nutos do fim, também fa-
lhou um livre direto e Fred
Saraiva em menos de um
minuto depois reduziu para
4-3 e Ricardo Lourenço Res-
tabeleceu o empate (4-4) a
dois minutos e quarenta se-
gundos do final.

Fred Saraiva acabou por
dar a volta ao marcador a 25
segundos do fim ao fazer o
4-5.

Famalicense, 4
Académica Espinho, 5
Jogo no Pavilhão Munici-

pal de Famalicão.
Árbitros: Paulo Santos e

Manuel Fernandes (AP Por-
to).

Ao intervalo: 2-2.
Famalicense Atlético

Clube – Joka, Tiago Pimenta,
Celso Silva, Folhetas e Serafim
Silva – cinco inicial; Miguel
Freitas, Tiago Azevedo, Luís
Filipe e Chumbinho (cap.).

Treinador: Luís Filipe.
Associação Académica

de Espinho – Cláudio Bessa,
David Zapata, Tiago Ferraz,
André Pinto (cap.) e Fred Sa-
raiva – cinco inicial; Tiago
Santos, Ricardo Lourenço,
Bruno Moreira, Pedro Silva e
André Rodrigues.

Treinador: Nélson Go-
mes.

Golos: 1-0, por Tiago
Pimenta; 1-1, por André
Rodrigues; 2-1, por Fo-
lhetas; 2-2, por Fred Sarai-
va; 3-2, por Folhetas (gp);
4-2, por Folhetas (gp); 4-3,
por Fred Saraiva; 4-4, por
Ricardo Lourenço; 4-5, por
Fred Saraiva.

Disciplina: advertência
verbal a Celso Silva, André
Pinto e Carlos Rodrigues.
Cartão azul a Celso Silva,
André Pinto e Fred Sarai-
va.

Resultados
CH Carvalhos-HC Maia ............ 2-1
Famalicense-AA Espinho .......... 4-5
Lavra-Sanjoanense ...................... 0-5
Valença-Limianos ....................... 6-3
Juventude Pacense-AA Coimbra5-3
CD Póvoa-Infante Sagres .......... 4-4
FC Porto B-HA Cambra ............. 3-1

Classificação
J V E D F-C P

Sanjoanense 15 11 2 2 74-40 35
HA Cambra 15 9 3 3 49-35 30
CH Carvalhos 15 8 4 3 63-48 28
AA Espinho 15 8 2 5 60-49 26
FC Porto B 15 8 2 5 64-58 26
Valença 15 6 5 4 61-51 23
Juventude Pacense15 7 1 7 66-61 22
Famalicense 15 6 1 8 60-61 19
CD Póvoa 15 5 3 7 49-63 18
Infante Sagres 15 5 3 7 58-76 18
Limianos 15 5 1 9 45-55 16
HC Maia 15 5 1 9 53-71 16
AA Coimbra 15 3 2 10 51-68 11
Lavra 15 3 2 10 44-61 11

Próxima jornada
AA Espinho-CH Carvalhos
(Espinho/sábado/18h30)
Famalicense-FC Porto B

HC Maia-Lavra
Sanjoanense-Valença

Infante Sagres-Juventude Pacense
CD Póvoa-Limianos

AA Coimbra-HA Cambra

1960 2019

Rua das Fábricas, 180 - Zona Ind. Silvalde — 4500-628 ESPINHO
Tel./Fax: 227 340 480 • email: vidraria-ferreira@hotmail.com

Vidraria Ferreira
Ferreira & Ferreira, Lda.

VIDRO LISO  l  DUPLO  l  ANTI-REFLEXO  l  ANTI-FOGO E LAMINADO  l  ESPELHOS
TIJOLOS E TELHAS DE VIDRO  l   INSTALAÇÕES DE VIDROS TEMPERADOS

59
ANOS

A. Viação Espinho .................. 227 341 296
Biblioteca ................................. 227 335 800
Bomb. V. Espinho ................... 227 340 005
Bomb. V. Espinhenses ............ 227 340 042
Câmara Municipal .................. 227 335 800
Centro de Saúde ...................... 227 334 020
Cliesp ........................................ 227 330 410
Clínica Costa Verde ................ 227 345 885
Clínica N.ª S.ª d'Ajuda ........... 227 342 695
Clínica S. Pedro ....................... 227 344 714
Clín. Dr. J. Mendes & Filha ... 227 341 710
COGE - Clínica Santa Casa ... 227 330 960
Policlínica ................................. 227 330 640
CTT - Rua 19 ............................ 227 330 631
EDP - Avarias .......................... 800 506 506

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

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

Lar da 3.ª Idade ....................... 227 330 900
Unidade de Saúde .................. 227 334 060
Táxi ................... 966 527 887 / 227 325 242

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

Anta
Assoc. Socorros Mútuos de
S. Francisco de Assis de Anta 227 340 103
Farmácia .................................... 227 341 109
Farmácia MAIS .......................  227 341 409
Junta Freguesia ........................ 227 346 453

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

Silvalde

Paramos

Te
le

fo
ne

s 
út

ei
s EDP - Leituras .......................... 800 507 507

EDP - Comercial ...................... 808 505 505
Estação CP ................................ 808 208 208
Fisioclínica ................................ 227 314 986
Brigada Fiscal ........................... 227 341 196
Hospital Espinho ..................... 227 331 130
Hospital V. N. Gaia ................. 227 865 100
S. Sebastião (S.M.Feira) ........... 256 379 700
Junta Freguesia de Espinho ... 227 344 418
PSP ............................................. 227 340 038
Registo Civil ............................. 227 332 060
Repartição Finanças ................ 227 332 070
Saneam. Básico (avarias) ........ 227 335 840
Segurança Social ...................... 227 341 956
Táxis (Câmara) ......................... 227 343 167

A equipa de andebol de
infantis femininos da Associ-
ação Académica de Espinho
deslocou-se a Aveiro para
defrontar o Alavarium, em
jogo a contar para o Campeo-
nato Regional. Primeira parte
muito equilibrada, sempre
com alternância no marcador,
muito bem disputada e com
bastante velocidade. Resulta-
do ao intervalo 15-14 para as
academistas.

A segunda parte foi mui-
to semelhante à primeira;
manteve-se a grande quanti-
dade de golos apesar das
muitas defesas das guarda-
redes que evitaram um maior
número de golos. As acade-
mistas, apesar de mais novas
e inexperientes, conseguiram
unir-se e trazer a vitória para
Espinho por 26-29.

No sábado realizou-se o
último jogo da primeira fase
do Campeonato Nacional de
juvenis femininos que opôs
as equipas do Feirense “A” e
da Associação Académica de
Espinho, encontro disputado

no pavilhão Arquiteto Jeróni-
mo Reis devido a inversão de
jornadas.

Com motivações bem di-
ferentes para as duas equi-
pas, entrou melhor a equipa
do Feirense que, a meio da
primeira parte, conseguiu um
ascendente sobre as espinhen-
ses. Após esta fase do jogo,
reagiu a Académica de Espi-
nho a nível defensivo, mas a
nível ofensivo continuavam
as falhas técnicas acabando a
primeira parte com um 13-8
para o Feirense.

A segunda parte trouxe
uma Académica muito mais
concentrada a nível defensi-
vo e a errar menos na hora do
ataque, conseguindo uma
aproximação no marcador.
Apos os primeiros 20 minu-
tos do segundo tempo, a equi-
pa do Feirense voltou a dila-
tar o resultado. Primeiro gra-
ças às boas intervenções da
guarda-redes e, depois, aos
disparos das suas melhores
marcadoras. Resultado final
de 24-17 para o Feirense.

Infantis do Mocho
sobem ao segundo lugar

Foto ARQUIVO/DIREITOS RESERVADOS
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GD Ronda em bom plano
em Vale de Cambra

Atletismo dos tigres com boa prestação
no Distrital de corta-mato longo

Leões de Silvalde
surpreendidos pelo Nelas

Realizou-se no domin-
go, em Vale de Cambra, o
Campeonato Distrital de
Corta-Mato Longo, que con-
tou com a participação da
equipa de atletismo do
Sporting Clube de Espinho/
António Leitão.  Os campe-
onatos decorreram com a
presença constante de chu-
va e vento, que transforma-
ram o terreno num lamaçal,
dificultando ainda mais a
prova dos atletas que foram
uns verdadeiros guerreiros.

A equipa dos tigres teve
a participação de uma atleta
juvenil, dois Juniores, 11
seniores masculinos e qua-
tro seniores femininos.

Os atletas Rui Santos
(35.º lugar), Fábio Correia
(40.º), Daniel Peixoto (43.º) e
Tiago Oliveira (44.º) foram
os responsáveis pelos 160
pontos que colocaram a
equipa masculina em 7.º lu-

gar. A equipa feminina clas-
sificou-se em 6.º lugar atra-
vés da participação das atle-
tas Lígia Casimiro (26.º),
Sónia Santos (42.º), Sónia

Moreira (43.º) e Nádia San-
tos (44.º)

Mais uma vez a atleta
infantil Sara Rocha, esteve
em destaque ao vencer o

cross n´O Vale Encantado,
depois de se tornar campeã
Distrital de Corta-Mato e
Campeã Regional de Corta-
Mato Escolar.

O Distrital de Corta-
Mato Longo foi um au-
têntico desafio às capa-
cidades físicas e psi-
cológicas dos atletas
presentes nesta prova
realizada em Vale de
Cambra.

Na manhã chuvosa
deste domingo, os 12
quilómetros de um per-
curso bastante duro e
enlameado foram um
verdadeiro teste à supe-
ração de cada um, entre

os quais os quatro atletas
do Grupo Desport ivo
Ronda que no parque da
cidade valecambrense
deixaram também uma
excelente imagem de gran-
de sacrifício e muito em-
penho.

Depois do décimo lu-
gar no Distrital de Corta
Mato Curto, esta foi uma
estreia na vertente Lon-
ga para a, agora, federada
equipa de atletismo do
GD Ronda com José Joa-

quim Silva a concluir em
47m10s e Carlos Fazen-
deiro com 55m23s.

Ainda longe da sua
melhor forma depois de
lesão, João Moreira ter-
minou a prova em 57m
20s, enquanto que mes-
mo debilitado fisicamen-
te Paulo Mota concluiu
os duros 12 quilómetros
com o tempo de 58m16s.

Presentes no apoio es-
tiveram também familia-
res e amigos dos quatro
atletas do GD Ronda que
após a corrida e o mereci-
do duche, se juntaram à
mesa para mais um gran-
de momento de convívio
e amizade.

A equipa de futsal de
seniores masculinos do
Sporting Clube de Sil-
valde foi surpreendida,
em casa, pelo ABC Nelas,
em jogo da Série C do
Campeonato Nacional da
2.ª Divisão.

Os silvaldenses entra-
ram bem na partida e até
marcaram antes do inter-
valo.

Porém, no segundo
tempo, a equipa de Viseu
acabou por surpreender
o seu adversário, com

dois golos já muito perto
do final da contenda.

Sporting Silvalde, 1
ABC Nelas, 2

Jogo na Nave Desportiva
de Espinho, em Silvalde.

Árbitros: George Silva
(AF Coimbra) e João Lobão
(AF Viseu).

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

valde – Nuno Couto, Pulga,
Diogo Silva, João Teixeira e
Diogo Barão – cinco inicial;
Ivo Vieira, Ricardo Leite,

João Vilaça, Dani e Rúben
Carvalho.
Treinador: Nélson Costa.

Académico Basket Club
de Nelas – Fábio Almeida,
Júlio Mendes, Pedrinho,
João Teixeira e Igor Souza –
cinco inicial; Portelinha,
Luís Madeira, Rafael Mar-
ques, Rafa Padeiro, Hugo
Pardal, Fábio Faria, Tiago
Fonseca e Pedro Amaral.

Treinador: Adelino Cos-
ta.

Golos: 1-0, por João
Vilaça (10); 1-1, por Júlio
Mendes (31); 1-2, por Júlio
Mendes (36).

Disciplina: cartão ama-
relo a Ricardo Leite (9), João
Teixeira (20) e Tiago Fonse-
ca (27).

Resultados
Dínamo Sanjoanense-Saavedra Guedes 1-1
Boavista-FC Arouca ............................. 6-1
Sp. Silvalde-ABC Nelas ....................... 1-2
Pedreles-Ossela ..................................... 6-4
CB Viseu-Amigos Abeira Douro ....... 2-6

Classificação
J V E D F-C P

Boavista 16 12 4 0 71-26 40
ABC Nelas 16 12 2 2 71-29 38
Saavedra Guedes 16 9 3 4 43-37 30
Amigos Abeira Douro 16 8 1 7 67-53 25
Dínamo Sanjoanense 16 6 6 4 51-50 24
Ossela 16 7 1 8 57-61 22
Sp. Silvalde 16 6 2 8 49-45 20
FC Arouca 16 4 4 8 37-54 16
Pedreles 16 4 1 11 48-75 13
CB Viseu 16 0 0 16 26-90 0

Próxima jornada
ABC Nelas-Boavista

Saavedra Guedes-Sp. Silvalde
(Pardilhó/sábado/16h)

Ossela-Dínamo Sanjoanense
Amigos Abeira Douro-Pedreles

CB Viseu-FC Arouca

Fotos DIREITOS RESERVADOS
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Vólei feminino tigre
vence madeirenses

A equipa de voleibol de seniores femininos do Sporting
Clube de Espinho venceu o Clube Sports Madeira por 3-0
(25-23, 26-24 e 25-13) em jogo da 24.ª jornada do Campeo-
nato nacional da 2.ª Divisão. As tigres ocupam a quinta
posição da tabela classificativa.

GD Ronda em Fermentelos
para a Taça de Aveiro

O Grupo Desportivo Ronda irá jogar a Fermentelos,
ante o Sporting Clube de Fermentelos, em jogo da quarta
eliminatória da Taça do Distrito de Aveiro, em futebol. Os
guetinenses defrontam o seu adversário, nono classificado
do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, no Parque
Desportivo Constantino Marques, em Fermentelos, às 15
horas do dia 3 de março.
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D. Maria Amélia Campos
26 anos de profunda saudade

Seu marido, Ângelo Rodrigues Félix (Sabença), seus
filhos, netos e restante família, participam às pessoas
das suas relações e amizade que será rezada missa em
sufrágio da sua querida extinta. A Sagrada Eucaristia
terá lugar dia 16, sábado, pelas 19 horas, na Igreja
Paroquial de Anta, agradecendo desde já a quem se
dignar assistir ao piedoso acto.

ANTA – ESPINHO

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

Missa do 6.º Aniversário do falecimento
A família vem comunicar que será cele-

brada missa por alma do seu ente querido,
dia 17, domingo, às 12 horas, na Igreja
Matriz de Espinho. Desde já agradece a
todos quantos participem na Eucaristia.

Eng.º Olindo de Sousa Marques

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

Arminda Nunes da Silva
Missa de 30.º Dia

Suas filhas, genro, netos, bis-
netos e restante família vêm, por
este meio, comunicar às pessoas
de suas relações e amizade que
será celebrada missa por alma do
seu ente querido, amanhã, sexta-
feira, pelas 19 horas, na Igreja
Matriz de Espinho, agradecendo
a todos quantos participem na Eu-
caristia.

Espinho, 14 de janeiro de 2019
Ofélia da Silva Vieira e Sousa Pereira

Austéria da Silva Ramos

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

Adriano Pereira Marinheiro
Agradecimento

Sua esposa, filhas, genro, netos e
bisnetos vêm agradecer às pessoas
que se dignaram a tomar parte no
funeral do seu ente querido e nas
missas de 7.º dia ou que de outro
modo se associaram à sua dor.

Espinho, 14 de fevereiro de 2019

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

Rosa Maria Ferreira
Agradecimento

A família vem agradecer às pes-
soas que se dignaram a tomar parte
no funeral do seu ente querido e na
missa de 7.º dia ou que de outro
modo se associaram à sua dor.

Espinho, 14 de fevereiro de 2019

Emília Dias da Fonseca Maganinho
Missa do 2.º Aniversário

do falecimento
Sua família vem, por este meio, agrade-

cer a quem esteve presente na missa por
alma do seu ente querido, celebrada dia 12,
terça-feira, pelas 18,30 horas, na Capela de
N.ª Sr.ª do Mar (Bairro Piscatório).

Vitorino Pinto Loureiro
Missa do 21.º Aniversário

do seu falecimento
Seus filhos e nora comunicam que será

celebrada missa por alma do seu ente que-
rido, sábado, dia 16, pelas 17,30 horas, na
Igreja Paroquial de Guetim. Agradecem a
todos quantos participem na Eucaristia.

Suas filhas, filhos, noras, genros, netos e bisne-
tos vêm, por este meio, participar que será celebrada
missa por alma do seu ente querido, dia 19, terça-
feira, às 8 horas,  na Igreja Paroquial de Silvalde.
Desde já agradecem a quem comparecer.

António Alves dos Santos
Missa do 3.º Aniversário do falecimento

SILVALDE

Seus filhos, genros, nora, netos, bisnetos e demais família,
participam às pessoas de suas relações e amizade que pela
passagem do seu 28.º aniversário do falecimento do saudoso
extinto, será celebrada Missa pelo seu eterno descanso, dia 16,
Sábado, às 16h30, na Igreja Paroquial de Silvalde.

Agradecem a todos quantos se dignarem assistir a este
religioso acto.

“Só morre aquele que viveu unicamente para si”
(Jan Zajic)

Missa do 28.º Aniversário do seu falecimento

Comendador
MANUEL DE OLIVEIRA VIOLAS

Joaquim Ventura Gomes
Sua esposa, filhos, genro, netos e bisneta

vêm comunicar que será celebrada missa por
alma do seu ente querido, domingo, dia 17,
pelas 9,30 horas, na Capela de N.ª Sr.ª do
Amparo (S. Félix da Marinha). Agradecem
desde já a quem comparecer.

Missa do 1.º Aniversário do seu falecimento

Missa do 4.º Aniversário do falecimento

Fernando Pinto de Oliveira
"Sr. Fernando Portugal"

A saudade não tem medida
É um  vazio que só se preenche
Com a lembrança

Sua esposa, filhas e restante  fa-
mília mandam celebrar missa do
quarto aniversário do falecimento
do seu ente querido, dia 15, sexta-
feira, pelas 19 horas, na Igreja Paro-
quial de Anta. Desde já, agradecem
a todos  aqueles que participem nes-
ta Santa Eucaristia. AGÊNCIA FUNERÁRIA DE MARIA DE LOURDES - Anta - Espinho - Tlf. 227340609 - Tlm. 966225173

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Suas filhas, genros, netos e demais

família vêm, por este meio, agradecer
a todas as pessoas de suas relações e
amizade que tomaram parte no fune-
ral do seu ente querido ou que de
outro modo se associaram à sua dor.
Comunicam que a missa de 7.º dia
será celebrada, terça-feira, dia 19 de
fevereiro, pelas 19 horas, na Igreja
Paroquial de Anta. Desde já agrade-
cem a todos quantos participarem
nesta  Eucaristia.

ANTA - ESPINHO (Travessa do Monte Belo)

Joaquim de Jesus Moita

A família
Anta, 14 de fevereiro de 2019

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Sua esposa, filhos, noras, genro, ne-

tos, bisneto e demais família vêm, por
este meio, agradecer a todas as pessoas
de suas relações e amizade que toma-
ram parte no funeral do seu ente queri-
do ou que de outro modo se associaram
à sua dor. Comunicam que a missa de 7.º
dia será celebrada, sábado, dia 16 de
fevereiro, pelas 17,30 horas, na Igreja
Paroquial de Guetim. Desde já agrade-
cem a todos quantos participarem nesta
Eucaristia.

GUETIM (Travessa da Picadela)

Joaquim da Silva Coelho

A família
Anta, 14 de fevereiro de 2019
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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 (15)

Sábado (16)

Domingo (17)

Segunda (18)

Terça (19)

Quarta (20)

Quinta (21)

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

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

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

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

- 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

Participação

UNIVERSIDADE SÉNIOR
DE ESPINHO

A Universidade Sénior de Espinho comunica que
será celebrada missa no dia 19 de Fevereiro, 3ª feira,
pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Espinho, em Memó-
ria de Professores, Alunos/Sócios e Órgãos Sociais fale-
cidos ao longo dos 21 anos de existência da USE.

Desde já a Instituição agradece a todos quantos se
dignarem assistir a esta Eucaristia.

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

Clínica Dentária de Reabilitação Orofacial

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

– IMPLANTOLOGIA
– CIRURGIA ORAL
– ESTÉTIA DENTÁRIA
– REABILITAÇÃO ORAL

– ORTONDONTIA
– ODONTOPEDIATRIA
– OCLUSÃO
– ENDODONTIA

Clínica Médico-Dentária

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

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

Rosa Neves, Lda.

SAMS QUADROS
 SAMS * CGD

ADVANCE CARE * MÉDIS

Edifício S. Pedro
Sala W

Rua 23, n.º 174
Telef. 22 734 86 93

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

OS NOSSOS
CLASSIFICADOS
ALUGA-SE/ARRENDA-SE

QUARTOS, c/ casa de banho
privativa, c/ cozinha, peque-
no-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, limpe-
zas. Rua 62, n.º 156. Tlf.
227310851/2 - Fax 227310853.

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Sua esposa, filhas, genros, netos e

demais família vêm, por este meio, agra-
decer a todas as pessoas de suas rela-
ções e amizade que tomaram parte no
funeral do seu ente querido ou que de
outro modo se associaram à sua dor.
Comunicam que a missa de 7.º dia será
celebrada sábado, dia 16 de fevereiro,
pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de
Anta. Desde já agradecem a todos
quantos participarem nesta Eucaristia.

A família
Anta, 14 de fevereiro de 2019

ANTA - ESPINHO (Rua da Nave)

Jacinto Domingues de Oliveira

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

Agradecimento
Sua esposa, filhos, pai, ma-

drasta, irmãos, cunhados, so-
brinhos e demais família, na im-
possibilidade de o fazerem pes-
soalmente vêm, por este meio,
agradecer a todas as pessoas de
suas relações e amizade que to-
maram parte no funeral do seu
ente querido ou que de outro
modo se associaram à sua dor.

A família
Anta, 14 de fevereiro de 2019

ANTA

Manuel António da Silva Duarte

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

Agradecimento e Missa de 7.º Dia
Seus filhos, genro, nora, netos, bis-

neto e demais família vêm por este meio
agradecer a todas as pessoas de suas
relações e amizade, que tomaram parte
no funeral da sua ente querida ou que
de outro modo se associaram à sua dor.
Comunicam que a missa de 7º dia será
celebrada, sábado, dia 16 de Fevereiro,
pelas 16h30m na Igreja Paroquial de
Silvalde. Desde já agradecem a todos
quantos participarem nesta Eucaristia.

    A família
Silvalde, 14 de fevereiro de 2019

SILVALDE - ESPINHO (Rua 36)

D. Maria Rosa de Oliveira Duarte

publicidade

Direcção Técnica
Dr. Manuel João Ribeiro Pais Clemente de Paiva

Rua 8, n.º 1025
4500-372 Espinho

Telefone 227 340 092
gfarmacia@sapo.pt

REFORCE AS SUAS DEFESAS COM CENTRUM.
APROVEITE A NOSSA CAMPANHA PROMOCIONAL!

PEDIDOS DE EMPREGO

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

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

OS NOSSOS GRATUITOS

PARAMOS

A FUNERÁRIA RIOS, LDA. – NOGUEIRA DA REGEDOURA

O Centro Social de Paramos vem, por este meio, agradecer a todos quantos participa-
ram no funeral e missa de 7.º dia do Dr. José Alberto Fernandes de Oliveira – Presidente
da Mesa da Assembleia Geral desta Instituição, assim como a todos aqueles que de qualquer
outra forma manifestaram o seu pesar.

Paramos, 14/02/2019

Agradecimento

CENTRO SOCIAL DE PARAMOS

Duarte
(Rua 18)

vende-se na
Papelaria Café Caracas

(Estrada de Brito
S. Félix da Marinha)

vende-se no
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O Auditório do Espinho
voltou a abrir as portas ao
cinema na noite de 6 de feve-
reiro. O FEST Cineclube de
Espinho apresentou “Shoplif-
ters: uma família de peque-
nos ladrões”, um filme japo-
nês, grande vencedor da Pal-
ma de Ouro no reputado Fes-
tival de Cannes.

Espinho destaca-se por

dois dos mais dinâmicos e in-
fluentes festivais de cinema
do país: o Cinanima e o Fest.

O FEST Cineclube de Es-
pinho nasce da vontade de
trazer o melhor cinema à ci-
dade ao longo de todo o ano,
de criar uma comunidade e
espaço de debate para todos
os amantes e admiradores da
sétima arte e, colocar Espinho

definitiva e inequivocamente
no mapa nacional e internaci-
onal de cinema.

Em 2019, o FEST Cine-
clube organizará sessões
mensais gratuitas (limitadas
aos 340 lugares existentes)
durante oito meses do ano

(de fevereiro a maio e de se-
tembro a dezembro), na pri-
meira quarta-feira de cada
mês de atividade.

Próximo filme: “Girl: o
sonho de Lara” (drama) de
Lukaz Dhont, no dia 6 de
março, às 21h30.

A projeção do filme foi antecedida de “Porto d’ Honra” com momentos musicais e seguida de debate

Cinema do Casino
reaberto

Com o FEST Cineclube
de Espinho

Fotos FILIPE COUTO

Antigo comandante da PSP
de Espinho promovido
a superintendente

do Comando Metropoli-
tano do Porto, foi nome-
ado superintendente da
PSP aos 48 anos de idade.

João Paulo Batista Cae-
tano é natural de S. João
da Madeira e licenciou-
se no Instituto Superior
de Ciências Policiais e
Segurança Interna, tendo
comandado a então Sec-
ção de Espinho da PSP

durante seis anos (2001 a
2007), já com o posto de
comissário.

Após a sua promoção
a subintendente, aquele
oficial superior de polí-
cia foi nomeado coman-
dante da 2.ª Divisão Poli-
cial do Porto da PSP onde
se manteve durante um
ano, seguindo, depois
para uma missão inter-

nacional das Nações
Unidas em Timor Leste
durante 13 meses. De
seguida, foi nomeado
comandante da 1.ª Di-
visão Policial do Co-
mando Metropolitano
do Porto e, mais tarde,
da 3.ª Divisão Policial
até janeiro passado.

Manuel Proença

João Paulo Batista
Caetano, antigo coman-
dante da Polícia de Se-

gurança Pública de Espi-
nho que estava a coman-
dar a 3.ª Divisão Policial
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